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Berlikum is een dorp dat gekenmerkt 

wordt door bedrijvigheid en een grote 

betrokkenheid bij het in stand houden 

en verbeteren van de woonkwaliteit en 

de leefbaarheid. Dit alles komt naar 

voren in bruisende actieplannen voor de 

komende 15 jaar die zijn vastgelegd in 

deze dorpsvisie.  

Wonen aan recreatiewater, op 10 km 

vanaf Leeuwarden en Franeker en in een 

cultuur historisch interessant terpen-

landschap, zijn de externe waarden die 

wonen en werken in dit dorp bijzonder 

maken.

Berlikum is een dorp waar men elkaar 

ziet zitten en waar samen iets wordt 

bereikt.
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tIn oktober 2005 heeft Stichting Berlikumer Belangen (SBB) na evalu-

atie van de dorpsvisie van 1997 besloten een onderzoek op te starten 

voor het maken van een nieuwe integrale dorpsvisie. Wonen Noord-

west Friesland is bereid gevonden het onderzoek fi nancieel mogelijk te 

maken. Voor de drukkosten van het boekwerk is de stichting Donatie 

Dorpsgemeenschappen Berlikum/Wier tot fi nanciering bereid. 
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Voor het maken (schrijven) van de dorpsvisie en 
het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van de 
dorpsvisie is opdracht verleend aan het bureau Ten-
sis Adviseurs & Ingenieurs te Berlikum. Daarnaast 
hebben een aantal vrijwilligers een gedeelte van de 
tekst geschreven. De lay-out van het geheel is door 
Marten Bouwma verzorgd. 
Voor de begeleiding van het proces en de inhoude lij-
ke beoordeling is gekozen voor een klankbordgroep 
van twaalf personen, waarvan vier vertegenwoor-
digers van SBB. Om te komen tot een dorpsvisie is 
een inventarisatie gemaakt aan de hand van alge-
mene onderwerpen die spelen in het dorp. Deze 
onderwerpen zijn: Wonen/openbare ruimte, Ver-
keer/vervoer, Werkgelegenheid/ winkelbestand, Zorg 
en Welzijn, Onderwijs, Cultuur/recreatie, Jeugd/
Ouderen, Sport, Veiligheid, Dorpsbelang/informatie 
dorpszaken. 
De leden van de klankbordgroep zijn zo gekozen dat 
zij kennis of relatie hebben met bovengenoemde 
onderwerpen. 
Allereerst is begonnen met een peiling van wat er 
leeft in het dorp. Waar is behoefte aan, wat gaat 
goed, wat kan beter. Om hier achter te komen zijn 
zogenaamde ‘tafel’gesprekken gehouden. Deze 
gesprekken hebben plaats gevonden in acht brain-
stormsessies waarbij één onderwerp centraal stond, 
maar ook alle andere onderwerpen aan bod kwa-
men. Voor elke avond werden vertegenwoordigers 
van de verschillende verenigingen uitgenodigd, 
die enige kennis of relatie hadden met het onder-
werp van die avond. Een onafhankelijke voorzitter 

buiten het dorp is aangetrokken; zodat zonder enig 
vooroordeel iedereen zo veel mogelijk in de discus-
sie is betrokken. Daarnaast is een secretaris bereid 
gevonden om een overzichtelijk verslag te maken 
van de gesprekken. Tot slot zijn alle inwoners van 
Berlikum voor een aparte dorpsavond uitgenodigd, 
deze avond kon iedereen per onderwerp ideeën aan-
dragen. De klankbordgroep heeft in enkele sessies 
de concepten behandeld. Het defi nitieve concept is 
ter visie gelegd en in een openbare dorpsavond kon 
men reageren op de inhoud. Daarna is het defi ni-
tieve rapport gepresenteerd aan de dorpsbewoners, 
de gemeente, Wonen Noordwest Friesland en de 
Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum 
Wier. Voor de uitvoering van de plannen zal Sticht-
ing Berlikumer Belangen zo veel mogelijk werk-
groepen instellen, bestaande uit betrokken dorpsbe-
woners die zelfstandig een project tot uitvoering zal 
brengen.
SBB dankt iedereen die op vrijwillige basis of zakelijk 
een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming 
van deze dorpsvisie.
SBB hoopt dat Berlikum hiermee tot circa 2020 een 
handvat heeft om te werken aan alle zaken die nodig 
zijn om de leefbaarheid in het dorp te behouden 
en/of te vergroten. 
Namens Stichting Berlikumer Belangen spreek ik de 
wens uit dat deze nieuwe dorpsvisie een bijdrage zal 
leveren aan de leefbaarheid in Berlikum in de breed-
ste zin van het woord.

M.T. van Hout
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Ook de woningbouwvereniging Wonen Noordwest 
Friesland streeft meer naar integrale projecten die 
de kwaliteit van het wonen in een dorp positief 
beïnvloeden. Hierbij kan worden gedacht aan de 
functieverbreding van dorpshuizen zodat deze meer 
gaan functioneren als een ontmoetingsplek, plekken 
waar jongerenbeleid en mantelzorg plaats kunnen 
vinden, het verbeteren van sociale cohesie, aan 
brede scholen, enzovoort. Dit zijn allemaal zaken 
die voorheen in eerste instantie de verantwoordelijk-
heid waren van de overheid, maar waarbij nu 
steeds meer betrokkenheid van de dorpsbewoners 
gevraagd wordt. Al deze aspecten zullen gestalte 
krijgen, of worden behandeld in de integrale dorps-
visie 2006-2020.

Daarnaast is er nog een belangrijke reden voor 
deze toekomstvisie. Wij staan in Berlikum voor een 
periode met een relatief grote dorpsuitbreiding. De 
sanering van het Pôlle-gebied en het geschikt maken 

voor woningbouw heeft jarenlang op het verlanglijst-
je van SBB gestaan. Binnenkort zal worden gestart 
met de ontwikkeling. Ook Berlingahiem en Hemme-
mastate worden op korte termijn ontwikkeld (of zijn 
in ontwikkeling). Dit heeft tot gevolg dat binnen 
10 à 12 jaar het dorp met 220 woningen uitgebreid 
gaat worden, wat neerkomt op circa 600 nieuwe 
inwoners. Welke kansen levert dit voor Berlikum op, 
aan welk type woningen is behoefte, hoe kunnen de 
nieuwe bewoners in onze gemeenschap op worden 
genomen? Welke mogelijkheden bieden de uitbrei-
dingen voor de bedrijvigheid en de recreatie? Deze 
vragen vormen een uitdaging die we graag als dorp 
onder ogen willen zien en waar we als dorp oplos-
singen voor willen aandragen.

Om deze punten goed te kunnen behandelen, is 
gebruik gemaakt van een aantal thema’s die tijdens 
de gesprekken met verschillende belangengroepen 
aan de orde zijn gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld 

In 1997 verscheen de eerste Berlikumer dorpsvisie. SBB had destijds 

een levensduur van 10 à 15 jaar voor ogen. Vorig jaar is de SBB reeds 

tot de conclusie gekomen dat het hoog tijd werd de dorpsvisie te her-

zien. Voor deze herziening zijn enkele redenen te noemen.

De visie van 1997 is voornamelijk gericht op de ruimtelijke ordening, 

waarbij de maatschappelijke en cultureel-sociale voorzieningen groten-

deels buiten beeld zijn gebleven. De afgelopen jaren is het besef dat 

de maatschappelijke en sociale omstandigheden in een dorp juist van 

groot belang zijn voor het woon- en leefplezier, sterk gegroeid. Dit is 

door het Rijk en de Provincie onderkend en het plattelandsbeleid richt 

zich dan ook steeds meer op de niet-materiële waarden, die een dorp 

leefbaar maken. 



onderwerpen als Zorg en Welzijn, Onderwijs, 
Verkeer en vervoer, maar ook Jeugd en Jongeren of 
Recreatie, Toerisme en Cultuurhistorie. Tijdens de 
‘tafel’gesprekken zijn deze thema’s besproken. De 
belangrijkste punten die hierbij naar voren kwamen 
zijn onderdeel geworden van de kern van dit rapport 
en hebben uiteindelijk geleid tot de visie die wij voor 
de toekomst van Berlikum hebben.

Middels de eerste drie hoofdstukken wordt inzicht 
gegeven in de historische achtergronden van het 
dorp, de huidige situatie op beleidsmatig en pro-
grammatisch gebied en een analyse van de huidige 
situatie van Berlikum. In hoofdstuk 4 wordt de op-
bouw van Berlikum in de huidige situatie geconcreti-
seerd. Deze basisinformatie geeft de achtergronden 
weer waardoor de behoeften en wensen van Berli-
kum zoals weergegeven in hoofdstuk 5 een kader 
krijgen. Het rapport wordt afgesloten met een totaal 
streefbeeld voor Berlikum tot aan 2020.
 
De nieuwe toekomstvisie is het voortzetten van de 
bestaande dorpsvisie, maar met weer een nieuw 
toekomstbeeld. Veelgehoorde vragen zijn dan ‘Waar 
doen we het voor?’ en ‘Heeft het wel zin?’.  SBB 
heeft de ervaring dat het samen bezig zijn met de 
ontwikkeling van een dorp op zichzelf al een posi-
tieve impact heeft op de dorpsgemeenschap. Veel 
projecten hebben we opgepakt in nauwe samen-
werking met de ondernemersvereniging. Bij de 
uitvoering van de plannen loop je als dorpsbelang 
ook tegen spanningen aan, want niet iedereen denkt 
gelijk over bepaalde ontwikkelingen en de belangen 
komen niet altijd geheel overeen. Toch zijn wij van 
mening dat de dorpsvisie voor ons dorp vruchtbaar 
heeft gewerkt, in de zin dat gericht gewerkt wordt 
aan het realiseren van plannen. Veel van de plannen 
en activiteiten kosten geld. Een dorpsvisie is bij het 
verwerven van fondsen een probaat middel om rich-
ting subsidieverstrekkers te tonen dat er samenhang 
en duurzaamheid zit in de plannen. 

Om de positieve werking van een dorpsvisie nog 
eens extra te benadrukken en nieuwe plannen te 
stimuleren willen we enkele projecten noemen die 
in de afgelopen periode door of op initiatief van het 
dorp zijn gerealiseerd:

- Met de Tuinbouw Ontwikkeling Friesland 
is acquisitie gevoerd om de glastuinders te 
interesseren voor het glastuinbouwgebied 
Berlikum.

- Het fi etspad vanaf de Sânwei naar Menal-
dum is gerealiseerd.

- Op aandringen van het dorp zal binnenkort 
bij de afslag Berlikum een rotonde in de 
N383 aangelegd worden.

- De aankleding van het bedrijventerrein is 
een feit.

- Het Kleasterpaed met vissteigers is gereali-
seerd (moet echter weer worden hersteld).

- Het Cultuurhistorisch fi etspad is met an-
dere dorpen uit de gemeente Menalduma-
deel tot uitvoering gebracht.

- Het Hemmemapark is door SBB gerealise-
erd en een onderhoudsgroep is gevormd.

- Het fi ets/wandelpad langs de Koekoeks-
leane is aangelegd.

- SBB heeft de reconstructie van de Hôfs-
leane en de Bitgumerdyk begeleid.

- Voor het verdiepen en saneren van de Oost 
Indische Opvaart hebben we geïnitieerd en 
voor subsidie gezorgd.

- De kinderspeelplaats is gerenoveerd.
- Er is een initiatiefgroep samengesteld voor 

de realisering van een Brede School inclu-
sief sportzaal.

Dit zijn stuk voor stuk projecten die de woon- en 
leefkwaliteit hebben verbeterd en het vestigingskli-
maat voor bedrijven aantrekkelijker hebben gemaakt. 
Berlikum is als dorp vaak met het ondernemen van 
allerlei acties positief in beeld gekomen. Dit over-
zicht van bereikte resultaten geeft moed om verder 
te gaan. Op bijgevoegde kaart is de ontwikkeling van 
Berlikum van 1950 tot en met 2005 geïllustreerd. 

Uit de kaart kan worden opgemaakt dat in ruim 50 
jaar het grondgebied van Berlikum is toegenomen 
van circa 40 hectare in 1950 tot circa 120 hectare in 
2005 (inclusief de Pôlle). Verder kan worden gecon-
stateerd dat Berlikum ingesloten raakt door de diver-
se functies met bijbehorende bestemmingen met 
moeilijk overbrugbare grenzen. Aan de noord zijde 
van Berlikum is de grens met de gemeente het Bildt 
zo’n grens. Hoe hard deze grens is, dat zal de tijd 
ons leren. In principe is slechts 30 hectare beschik-
baar voor nieuwe ontwikkelingen in de  komende 
50 jaar. Dit betreft ook de inbreidingslocaties die 
beschikbaar komen voor nieuwe ontwikkelingen. Er 
zal daarom verstandig moeten worden omgegaan 
met de beschikbare ruimte. Deze integrale dorps-
visie biedt hiervoor het handvat.
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Kaart 1.1: Ontwikkeling grondgebied Berlikum 1950-2005
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In dit hoofdstuk wordt de ontstaansgeschiedenis van Berlikum 

 behandeld. Veel van de huidige structuur en het karakter van het 

dorp is te verklaren uit de ontstaansgeschiedenis. 

9

Elk dorp heeft zijn specifi eke identiteit die bijna 
altijd mede bepaald is door natuurlijke processen 
die menselijke invloeden beperkten of juist veroor-
zaakten (terpen, dijken, landbouw, sloten, wegen, 
gebouwen, beplanting, enzovoort). 
Ook de sociale structuur kan de identiteit van een 
dorp bepalen. Soms daadwerkelijk waarneembaar in 
de vorm van kerken of cafés, woningwetwoningen 
of veel herenhuizen. Soms is de sociale structuur 
niet fysiek waarneembaar, maar wel zeer belangrijk 

zoals een bloeiend verenigingsleven, veel of weinig 
mantelzorg, veel of weinig saamhorigheid, is het een 
‘slaapdorp’ of een dorp met veel eigen werkgelegen-
heid.
In dit hoofdstuk worden de identiteit en de kwaliteit 
van het dorp op basis van de historie helder en vor-
men de basis voor keuzes die in de toekomstvisie 
gemaakt worden. 



De zee is bepalend geweest voor het natuurlijke landschap rond 

 Berlikum. Zeespiegeldalingen en -stijgingen zijn van invloed geweest 

op het landschap. 
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Figuur 2.1 topografi e Berlikum 1718

Figuur 2.2 topografi e Berlikum 1849

Figuur 2.3 Overzicht Berlikum (bron: Google earth, 2007)

2.2 Historie van het landschap 
 rond Berlikum

De karakteristieke stroomruggen die parallel met 
elkaar lopen van noordwest naar zuidoost, zijn 
gevormd in een tijd dat de zee grote invloed uit-
oefende. Op deze stroomruggen heeft men zich 
gevestigd en terpen opgeworpen. Ze lagen hoger 
en de klei was lichter. Zo zijn de terpenreeksen 
ontstaan van Minnertsga naar Sexbierum, van 
Berlikum naar Dongjum en van Beetgum langs de 
Sânwei, met daartussen de lager gelegen stroom-
geulen (de Ried) en de kwelders. 
De Middelzee is in dezelfde tijd of iets later 
ontstaan. Berlikum is ontstaan op de stroomrug 
langs de Ried en sloot aan op de stroomrug langs 
de Middelzee. 
Dit is terug te zien in de langgerekte terpenreeks 
waarop de Buorren is gebouwd. Parallel hieraan is 
de Hôfsleane ontstaan en vervolgens de Ir. Van de 
Slikkeleane/Mulseleane (vroegere Middelste Leane), 
de Kwekerijleane/Sportleane (de vroegere Achterste 
Leane), de Koekoeksleane, De Bûtenpôle, De Bodde 
en dan de volgende stroomrug langs de Sânwei. 
Ook is de terpenreeks langs de Kleasterdyk in het 
verlengde van de Buorren nog goed waarneembaar.

De Oost Indische Opvaart, als verlengde van de 
Ried, was de economische slagader in de tijd van 
handel en visserij. Het diende als haven en was de 
verbinding met de Noordzee. Later had deze vaart 
betekenis voor de ontsluiting van landerijen, voor de 
afvoer van landbouwproducten en voor de aanvoer 
van klei voor de steenfabrieken. De vaart was een 
harde grens tussen het historische dorp en het open 
buitengebied. 
Uit de huidige opstrekkende perceelsstructuur 
ten noorden en ten zuiden van Berlikum is vast te 
stellen dat het gebied in gebruik is genomen en 
ingericht vanaf de stroomrug Berlikum - Dongjum. 
In deze structuur passen ook de later gegraven 
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Berlikumer Vaart en Het Moddergat. Vaarten die 
van groot belang zijn geweest voor de economische 
ontwikkeling van Berlikum als tuinbouwcentrum. 
Misschien kan het als knooppunt voor de recreatie-
vaart opnieuw een economische betekenis krijgen. 
De basis van de kavelstructuur is terug te vinden 
in de richting van de verbindingstraten tussen de 
lanenstructuur. Op het overzicht van de bouwkavel-
structuur is de oorspronkelijke ontginningsstructuur 
uit de middeleeuwen nog goed te herkennen. 

De later ontstane Middelzeedijk (de Bitgumerdyk, de 
Krússtrjitte en de Wiersterdyk) was de scheiding met 
de gemeente Het Bildt en was daardoor in eerste in-
stantie een barrière voor verdere dorpsontwikkeling. 
Na grenscorrectie kon de nieuwbouwwijk De Hôven 
ontstaan. Vanaf de Middelzeedijk is het nieuwe land 
ontgonnen en in gebruik genomen, waardoor de 
perceelsstructuur haaks staat op die van het oude 
land. 

11

Figuur 2.4 Zicht op de Buorren

Figuur 2.5 Zicht op de Hôfsleane

Zicht op Berlikum vanuit het Moddergat



Bij uitbreidingsplannen voor Berlikum is het nodig 
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de 
toekomst aan te sluiten op dit historische straten- 
en bebouwingspatroon, zodat nieuwbouw ingepast 
kan worden in deze structuur. Figuur 2.1 tot en met 
2.3 geeft een overzicht van de opbouw van Berlikum 
vanaf 1718.
 

Met behulp van de foto’s wordt een beeld geschetst 
van de historische bebouwing van Berlikum. De his-
torische bebouwing is voornamelijk terug te vinden 
langs de Buorren, Bitgumerdyk en Hôfsleane. 
De hoog gelegen Buorren heeft een specifi ek karak-

ter door het dwarsprofi el en de aanééngesloten vaak 
oude gevels. 
Parallel aan de Buorren is in 1857 de Hôfsleane 
(vroeger Achterweg geheten) aangelegd. Het was de 
nieuwe verbinding door Berlikum van Leeuwarden 
naar Franeker. Aan deze Hôfsleane – en aan de 
dwarsstraat Nijebuorren - zijn in 1917 en 1920 de 
eerste woningen gebouwd. Vlak na de oorlog werd 
het buurtje van de Molestrjitte ontwikkeld. Ook dit 
buurtje heeft met de heggen en de bouwstijl een 
specifi ek karakter. Ten zuiden van de Hôfsleane is na 
de oorlog een grote dorpsuitbreiding gekomen. In 
het oosten werd op de vroegere Middelzeedijk, toen 
de Hoogedijk genoemd, in 1853 een grindweg naar 
Beetgum aangelegd.

In de tweede helft van de 19de en gedurende de 
eerste tientallen jaren van de 20ste eeuw is er aan 
weerszijden van deze dijk, de huidige Bitgumerdyk, 
lintbebouwing tot stand gekomen. De foto’s in 
fi guur 2.6 illustreren dit beeld.
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Figuur 2.6 Zicht op de Bitgumerdyk

De Oost Indische Opvaart



Deze plaatsen onderscheiden zich ten opzichte 
van de agrarisch georiënteerde plaatsen. Met het 
dichtslibben van de Middelzee mag verondersteld 
worden dat de mensen zich gingen oriënteren op 
andere activiteiten waarbij de eigen zelfstandigheid 
een voorwaarde was. In het begin van de vorige 
eeuw was bijna het gehele dorp werkzaam in de 
tuinbouw en de opslag en de handel in tuinbouw-
producten.
Tot op de dag van vandaag zie je in Berlikum een 
hoog percentage kleine zelfstandigen en relatief veel 
bedrijvigheid. Het percentage van werkgelegenheid 
in het dorp ligt hoog. Dit is toegenomen met de 
komst van de moderne glastuinbouw. 

Daarnaast wordt Berlikum steeds meer een ves-
tigingsplaats voor mensen die in Leeuwarden of 
elders in de omgeving werken. Mensen die oor-
spronkelijk niet uit Berlikum komen, hebben zich 
geïntegreerd in de dorpsgemeenschap met behulp 
van het verenigingsleven, de scholen en de kerken. 
Om een goede sociale integratie te vergemakkelijken 
van de nieuwe bewoners van Berlikum is het van 
groot belang voorzieningen als scholen, verenigin-
gen, ouderen- en jongerenwerk te moderniseren en 
verder te ontwikkelen. Dergelijke ontwikkelingen zijn 
overigens ook voor de huidige bewoners van belang.
Al deze gegevens bepalen voor een groot deel het 
sociale karakter en de identiteit van het dorp. 

2.
3 

H
is

to
ri

e 
va

n 
de

 w
er

kg
el

eg
en

he
id

 e
n 

he
t w

on
en

 in
 B

er
lik

um

13

2.3 Historie van de werkgelegenheid 
 en het wonen in Berlikum

Berlikum is van oorsprong een handels- en vissersdorp geweest met 

aanverwante nijverheid. In dit verband is het ook niet verwonderlijk dat 

Berlikum stadsrechten heeft gehad, die in de Friese situatie zonder uit-

zondering waren voorbehouden aan plaatsen met scheepvaart, handel 

en nijverheid. 

Vrijwilligerswerk: “jong geleerd, oud gedaan”



D
or

ps
vi

si
e 

B
er

lik
um

 2
0

0
6 

- 2
0

20

14
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3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, Provinciaal en 

 Gemeentelijk beleid, voorzover deze betrekking hebben op de 

 ont wikkelingen in Berlikum. Indien het beleid invloed heeft op de 

 toekomst van Berlikum dan zijn hiervoor actiepunten opgenomen. 

Tevens zijn de programmatische gegevens betreffende de 

bevol kingsomvang, woningvoorraad, woningbezetting en de 

werkgelegenheids cijfers opgenomen. Aan de hand van deze cijfers 

kan een schatting worden gemaakt van de toekomstige 

woningbouw behoefte. 

De passages in de tekst die direct, of indirect, van toepassing zijn op 

de situatie in Berlikum, zijn cursief weergegeven. Deze beleidsdelen 

vormen het kader voor de concrete actiepunten in hoofdstuk 5.



Er wordt uitgegaan van het motto ‘decentraal wat 
kan, centraal wat moet’ en verschuift het accent 
van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het 
stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De Nota 
Ruimte ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling 
waarin alle betrokken partijen kunnen participeren. 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om 
op een duurzame en effi ciënte wijze ruimte te schep-
pen voor de verschillende ruimtevragende functies, 
de leefbaarheid van Nederland te waarborgen en 
te vergroten, en de ruimtelijke kwaliteit van stad en 
platteland te verbeteren, waarbij speciaal aandacht 
wordt geschonken aan het scheppen van de juiste 
condities voor het toepassen van ontwikkelings-
planologie. Het opstellen en ontwikkelen van een 
dorpsvisie sluit hier naadloos op aan.

Wonen
In de nota Ruimte geven, bescherming bieden’ juni 
2006) wordt een visie gegeven van de woningmarkt 
in Nederland. In de beleidsagenda worden richtin-
gen geschetst om de lange termijndoelstelling uit 
deze visie dichterbij te brengen: een beter werkende 
woningmarkt, zodat iedereen een woonruimte kan 
vinden die past bij de eigen woonwensen en porte-
monnee.

Speerpunten: 
- Bouwen, bouwen, bouwen; zodat kan worden 

voldaan de woningbouwbehoefte.
- Voldoende en tijdige bestemmingsplancapa-

citeit. Tot 2007 is in rekentechnische zin 
voldoende bestemmingsplancapaciteit om 
de woningbouwopgave te realiseren. Deze 
 capaciteit kan niet altijd worden benut van-
wege onvoorziene vertragingen. 

 Daarom wordt van gemeenten en provincies 
verwacht dat zij een strategische overmaat 
aan bestemmingsplancapaciteit aanhouden. 
Tegenvallers op de ene locatie kunnen dan 
opgevangen worden op een andere locatie. 

- Impuls voor stedelijke vernieuwing, renovatie 
en herstructurering van de bestaande woon-
wijken.

- Ouderenhuisvesting. Deels kan dit door 
nieuwbouw worden gerealiseerd, deels door 
woningverbetering en deels door een meer 
gerichte toewijzing aan deze doelgroep. Ook 
na 2010 moet deze inzet worden voortgezet.

- Duurzame locatieontwikkeling. Daarbij gaat 
het in het bijzonder om de volgende drie 
vragen. Hoe kan met nieuwe vormen van 
(private) locatieontwikkeling het tempo hoog 
worden gehouden. Hoe kan de positie van 
de burger worden versterkt en hoe wordt de 
fi nancierbaarheid van locaties, ook in minder 
gunstige tijden gewaarborgd.

- Flexibilisering van het aanbod. Flexibilisering 
van woningaanpassing (innovatief bouwen, 
aanpasbare woningen, ‘opstapwoningen’, 
omzetten van kantoren), eigendomsver-
houdingen (tussenvormen tussen huren 
en kopen) en opdrachtgeverschap (consu-
mentgericht bouwen, (collectief) particulier 
opdrachtgeverschap) zorgt ervoor dat het 
aanbod makkelijker kan meebewegen met de 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de 
vragers op de woningmarkt. 

- Rol marktpartijen. Onder het motto “privaat 
wat kan en publiek wat moet”, dient bij het 
realiseren van de regionaal gewenste opgave 
zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt 
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3.2 Rijksbeleid

De Nota Ruimte ‘Ruimte voor ontwikkeling’  (27 februari 2006) 

bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Nederland. Eveneens bevat deze nota de ruimtelijke bijdrage aan 

een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een 

aantrekkelijk land. 
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van de kennis en expertise van private partij-
en, alsmede van hun investeringspotentieel.

- Rol van het Rijk, provincies en gemeenten. 
De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het 
systeem, de ordening en het creëren van de 
randvoorwaarden waarbinnen partijen hun 
werk goed kunnen doen (marktmeester). Het 
overheidsbeleid zal zo vormgegeven moeten 
worden dat fl exibel kan worden ingespeeld 
op wisselden omstandigheden naar plaats 
en tijd. De invulling van de te voeren beleids-
strategieën zal per regio of gemeente in 
toenemende mate verschillen. Daarom han-
teert VROM het uitgangspunt: “decentraal 
wat kan en centraal wat moet”. De gemeente 
heeft uiteraard de regierol waar het gaat om 
de aanpak van problemen op lokaal niveau. 
Daarnaast is de gemeente er voor het dienen 
van het publieke belang, voor het zorgen voor 
democratische legitimiteit van beleidskeuzen 
en voor het borgen van een goede kwaliteit 
en tijdige afhandeling van de vereiste pro-
cedures. Voor de (rijks-)overheid kan het 
noodzakelijk zijn direct te investeren in de 
gebouwde omgeving. 

Plattelandsbeleid, Agenda Vitaal platteland
In april 2004 is de visie Agenda Vitaal Platteland 
uitgekomen. In deze integrale nota staat wat het 
kabinet de komende jaren van plan is met het plat-
teland. Een leefbaar platteland en een vitale en duur-
zame agrarische sector staan centraal in het beleid. 
Dat betekent een bloeiende economie, goede woonom-
standigheden, een levendige sociale structuur, een 
gezond functionerend ecosysteem en een aantrekkelijk 
landschap. Kernpunten die ook ten grondslag liggen 
aan de integrale dorpsvisie voor Berlikum. In het 
tegelijkertijd gepresenteerde Meerjarenprogramma 
Vitaal Platteland geeft het kabinet een overzicht van 
de rijksinzet van de ministeries van LNV, VROM 
en V&W voor het platteland. De ‘Agenda voor een 
Vitaal Platteland’ gaat uit van een integraal perspec-
tief en richt zich op de economische, ecologische en 
sociaal-culturele aspecten van het platteland. 

De Agenda Vitaal Platteland pleit voor een nieuwe 
rol voor de rijksoverheid:

• De rijksoverheid regelt alleen datgene wat 
noodzakelijk is. Gemeenten en provincies 
krijgen een grotere rol.

• De integratie en realisatie vinden vaak plaats 
op gebiedsniveau.

• De uitvoering van het beleid vraagt een inspan-
ning van iedereen. Initiatiefnemers, ook op 
lokaal niveau, krijgen meer ruimte.

• De rijksoverheid formuleert doelen en biedt 
de helpende hand bij de uitvoering.

 Het platteland biedt daarnaast meer, in 
onderstaande zijn een aantal kernpunten 
weergegeven:

- Het platteland heeft wezenlijke functies voor 
de inwoners van het platteland en de stede-
lingen: leven, werken en genieten.

- De functies hebben alleen recht van bestaan 
als ze in balans zijn met elkaar en met de 
kwaliteiten van een duurzaam abiotisch land-
schap (ondergrond). 

- De overheid zorgt dat bij de ontwikkeling 
van de verschillende functies, de ondergrond 
zorgzaam wordt gebruikt; er zal ruimte 
geboden worden voor ontwikkelingen met 
kwaliteit.

Daarnaast wordt ingezet op een brede plattelands-
economie: de overheid geeft ruimte aan onder-
nemerschap op het platteland, onder meer door 
vermindering van regelgeving, door kennis, door het 
starten van een ondernemersprogramma, de inzet 
van plattelandsmiddelen en door ruimtelijk beleid.
Ook de leefbaarheid staat centraal; dit onderwerp 
vormt feitelijk de basis, maar ook doel van onder-
havige visie. Er wordt ingezet op een levendig 
platteland door en voor mensen. De dynamiek op 
het platteland kan de sociale en culturele infrastruc-
tuur onder druk zetten, bijvoorbeeld door afkalvende 
voorzieningen. Het voorzieningenniveau in Berlikum is 
voor een deel nog redelijk op peil gebleven. Het is echter 
derhalve zaak om dit voorzieningenniveau op peil te 
houden en mogelijkerwijs te versterken. Waar en hoe, 
daar zal in hoofdstuk 5 verder op worden ingegaan. 
Waar de overheid verantwoordelijk is voor voorzienin-
gen, houdt ze rekening met de eigenheid van het plat-
teland. Provincies, gemeenten en ook burgers zelf zijn 
aan zet om (nieuwe) sociale verbanden te creëren De 
rijksoverheid heeft voor een faciliterende rol. 

Een andere uitgangspunt is het genieten van de 
natuur en het creëren van ontwikkelingsmogelijk-
heden voor recreatie en ruimte voor ondernemers 
in de toerisme- en recreatiesector. 
Een laatste uitgangspunt is een zorgzaam gebruik 
van het platteland. Het is bijvoorbeeld de inzet van 
het rijk dat de milieu- en waterkwaliteit conform de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 gerealiseerd is 17



met prioriteit voor kerngebieden van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en de Vogel- en Habitatricht-
lijngebieden. Provincies, gemeenten en waterschap-
pen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering op 
gebiedsniveau.

Verkeer en vervoer
De Nota Mobiliteit is het nationale verkeers- en 
vervoersplan tot 2020. Centraal staat dat mobiliteit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor economische 
en sociale ontwikkeling, maar ook verkeersveiligheid 
is een aandachtspunt. In de Uitvoeringsagenda 
staat beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan 
de Nota Mobiliteit. De inhoud van de nota moet 
in augustus 2007 terug te vinden zijn in de provin-
ciale en regionale plannen. Het motto van de nieuwe 
‘Nota Mobiliteit’ is: sneller, schoner en veiliger van 
deur tot deur. Uitgangspunt daarbij is dat mobiliteit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor economische en 
sociale ontwikkeling. Een goed functionerend systeem 
voor personen en goederenvervoer en een betrouwbare 
bereikbaarheid van deur tot deur zijn essentieel om de 
economie en de internationale concurrentiepositie van 
Nederland te versterken.

Recreatie en toerisme 
In de Agenda Vitaal Platteland is ‘Recreatie en 
toerisme als sociaal bindmiddel op het platteland’  
aangegeven. Enerzijds gaat het om een visie op de 
plattelandseconomie en het beleid voor individuele 

recreatieondernemers; anderzijds gaat het om de 
waarde van het platteland voor recreanten en het 
belang van individuele burgers die ontspanning 
zoeken in hun leefomgeving.
Een vitale plattelandseconomie is belangrijk voor de 
Nederlandse economie en een levensvoorwaarde 
voor de leefbaarheid van plattelandsgebieden. De 
economische bijdrage van onder andere de land-
bouw en van toeristisch-recreatieve activiteiten is in 
de eerste plaats de verdienste van ondernemers. 

Werkgelegenheid
In de Nota Ruimte heeft het Rijk Berlikum aan-
gewezen als één van de tien landbouwontwikkelings-
gebieden glastuinbouw. In deze gebieden is ruimte 
voor vestiging van bedrijven die elders gesaneerd 
worden. Tegelijk wordt uit landschappelijke overweg-
ing concentratie van nieuwe bedrijven bewerkstel-
ligd. De land- en tuinbouw levert een substantiële 
 bijdrage aan de Nederlandse economie. Uitgangs-
punt van het rijk is om de mogelijkheden en poten-
ties van de landbouw optimaal te benutten binnen 
de maatschappelijke eisen die worden gesteld. 

Sport en ontspanning
De nota ‘Tijd voor sport, Bewegen, Meedoen, 
Presteren’ heeft betrekking op het stimuleren van 
deelname aan sport. De totstandkoming van goede 
sportaccommodaties en ruimte voor bewegen, niet 
alleen aan de rand van de stad, wordt bevorderd. 
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Figuur 3.1 Aanwijzing Berlikum als landbouwontwikkelingsgebied glastuinbouw
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In de sportieve samenleving fungeert sport als 
ontmoetingsplaats voor velen. Verschillen tussen 
burgers in opleiding, religie, politieke voorkeur, klasse, 
seksuele geaardheid of kleur worden in de sport over-
brugd. Sport, maar ook ontspanning wordt daarom 
in de visie als separaat onderwerp opgenomen en 
behandeld.  
Daarbij zijn de volgende doelen gekozen:

- mensen gaan meer sporten en bewegen 
voor hun gezondheid; 

- via de sport ontmoeten meer mensen 
elkaar en doen mee aan maatschappelijke 
activiteiten; 

- mensen gedragen zich sportief en respec-
teren (spel)regels; 

- de topsport in Nederland wordt bevorderd 
als symbool voor ambitie, als bron van ont-
spanning en voor ons nationale imago 
in binnen- en buitenland;

- sport en bewegen voor een gezondere en fi ttere 
jeugd.

Cultuurhistorie
In het ‘Actieprogramma Ruimte en Cultuur, Archi-
tectuur- en Belvedere Beleid 2005-2008’  is aange-
geven dat bij ruimtelijke ingrepen oog nodig is voor 
vernieuwing én geschiedenis. Om integrale afwegin-
gen te kunnen maken, is vroegtijdige inbreng van de 
ontwerpende disciplines én de versterking van de rol 
van cultuurhistorie vereist. Op basis van zorgvuldige 
analyse kan een goed ontwerp tot stand komen dat het 
bestaande versterkt, dan wel bewust doorbreekt. Zo kan 
worden bijgedragen aan ontwikkeling en behoud van 
karaktervolle steden, dorpen en landschappen.

Andere relevante wetgeving en projecten
Op 1 januari 2007 is een nieuwe wet in werking 
getreden: de Wet maatschappelijke ondersteu ning 
(Wmo). De Welzijnswet, de Wet voorzieningen 
gehandicapten en de huishoudelijke verzorging uit 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn in de 
Wmo opgegaan. De Wmo heeft als doel dat iedereen 
kan deelnemen aan de samenleving. De gemeente 
is met de Wmo verantwoordelijk geworden voor 
de maatschappelijke ondersteuning. De gemeente 
moet er voor zorgen dat iedere burger volwaar-
dig kan deelnemen aan de maatschappij. Daarbij 
mogen ouderen en mensen met een beperking geen 
drempels ervaren. Elke gemeente mag zelf bepalen 
hoe ze de maatschappelijke ondersteuning organi-
seert. De gemeente kan de dienstverlening beter 
aanpassen op iemands persoonlijke omstandig-

heden. Vrijwilligers en mantelzorgers gaan een 
belangrijke rol spelen in de Wmo. Het kabinet wil de 
vrijwillige inzet en informele zorg beter verankeren 
in de  Nederlandse samenleving. De Wmo geeft 
vrijwilligerswerk en mantelzorg voor het eerst een 
wettelijke basis.

Momenteel is in ontwikkeling de wijziging op 
de Wet op het primair onderwijs in verband met 
 buitenschoolse opvang. Daarnaast heeft de Wet op 
Primair Onderwijs al een wijziging ondergaan in 
1998 (is op 1 augustus 1998 in werking getreden) 
en geeft uitwerking aan de afspraken rondom Weer 
 Samen Naar School, waarmee de scheiding tussen 
het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs 
wordt doorbroken.

Daarnaast is Operatie Jong gaande. Dit betreft 
een samenwerkingsverband tussen de ministeries 
van VWS, OCW, Justitie, SZW en BZK, VROM en 
Financiën. Operatie Jong staat voor de aanpak van de 
doelstelling van het kabinet, om op lokaal niveau de 
belangrijkste knelpunten aan te pakken en zichtbare 
verbeteringen tot stand te brengen in de ontwikkelings-
keten voor de Jeugd. Het Kabinet wil de komende 
jaren specifi eke meetbare prestaties leveren ten 
aanzien van jeugdbeleid: Een jeugdwerkloosheid die 
niet meer is dan het dubbele van de totale werk-
loosheid, de helft minder voortijdig schoolverlaters 
in 2010 en 30% minder in 2006, minder onderwijs-
achterstanden bij 2 tot 6 jarigen door de helft van 
deze kinderen taalprogramma’s (VVE) te geven, 25 
procent minder taalachterstanden bij achterstands-
leerlingen. Het Brede School beleid, zoals dat in Berli-
kum reeds gestalte krijgt en heeft, sluit hierop aan.
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Berlikum algemeen
Berlikum behoort tot de categorie ‘overige’ kernen. 
Voor de kleine kernen staat de provincie een terug-
houdend beleid voor. Woningbouw op het platteland 
is primair gericht op de plaatselijke woningbehoef-
te, dat wil zeggen op de reële woningvraag die 
voort komt uit het gebied zelf. De verdeling van de 
beschikbare woningbouwruimte op het platteland 
is in eerste aanleg een gemeentelijke verantwoorde-
lijkheid. De provincie legt een accent op de locaties 
die goed met het openbaar vervoer ontsloten zijn. 
Indien de woningtypen en de bouwstromen goed 
worden afgestemd op de plaatselijke behoefte, dan 
kan de woningbouw samengaan met de schaal en 
ruimtelijke karakteristiek van bestaande dorpen. 
Nieuwe solitaire nederzettingen zijn niet nodig. 
Ruimte voor ontwikkeling voor lokale bedrijven in 
kleine kernen draagt bij aan de levendigheid en de 
economische vitaliteit op het lokale schaalniveau. 
De ruimte wordt daarvoor geboden binnen bestaand 
bebouwd gebied en vervolgens voor nieuwe locaties 
aan de rand van de kern. Meer dan voorheen wordt 
gestreefd naar verhoging van de ruimtelijke kwaliteit 
en de beleving daarvan (maatwerk staat centraal). 

Berlikum en omgeving valt niet binnen de Provin-
ciale Ecologische Hoofdstructuur. In de gebieden 
buiten de EHS wordt gestreefd naar de instandhou-
ding van belangrijke natuurwaarden, waaronder 
kwetsbare dier- en plantensoorten. Specifi ek wordt 
onder meer ingezet op een verantwoorde weide-
vogelstand en voldoende ganzenfoerageergebieden 
in de open klei- en veenweidegebieden.
De gemeente Menaldumadeel (waaronder Berlikum) 

behoort tot het deel van de gebiedsindeling in het 
Streekplan ‘Midden-Fryslân’. 
Voor Midden Fryslân staat de combinatie van de 
dynamiek van een grote stad en de kwaliteiten 
van het omringende landelijke gebied centraal. De 
ontwikkeling van (nieuwe) stadslandschappen rond 
Leeuwarden is van belang om de samenhang tussen 
stad en omliggend gebied te versterken. Inrichtingen 
met bijvoorbeeld landgoedwonen kan hierbij aan de 
orde zijn.

Cultuurhistorische objecten zoals kerkpaden en 
landschappelijke kwaliteiten kunnen worden ge-
bruikt om recreatieve routestructuren te verbeteren. 
Voor het overige wordt uitgegaan van de bestaande 
landschappelijke en natuurlijke kernkwaliteiten en 
het benutten danwel verder ontwikkelen daarvan. 
Ook voor weidevogels en ganzenopvang. Het be-
houden van de landbouw is hiervoor van belang. 
In relatie tot de recreatieve netwerken is het geschikt 
maken van het noordelijk deel van de Elfstedenroute 
voor vaarreactie ook een beleidsuitgangspunt.

Verdere uitgangspunten die zijn genoemd 
(met relevantie voor Berlikum):

- Stiens, Dronrijp en Winsum zijn bedrijfs-
concentratiekernen met enige ruimte voor 
bedrijventerrein op voorraad;

- Bij Berlikum vormt de aan de (glas)tuinbouw 
verbonden bedrijvigheid (toelevering, verwer-
king) een bijzonder segment waarvoor passende 
ruimte kan worden geboden.
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3.3 Provinciaal beleid

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het provinciale beleid. 

Een aantal punten die van belang zijn voor Berlikum, zijn hierin 

 opgenomen. Het provinciaal beleid is neergelegd in het Streekplan 

Fryslân 2007 ‘Om de kwaliteit fan de Romte’. Het Streekplan Fryslân 

is op 13 december 2006 door Provinciale Staten vastgesteld. 
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Rol maatschappelijke organisaties 
en burgers

Het ruimtelijk ordeningsbeleid is in handen bij de 
overheid, echter de ontwikkeling van een gebied 
komt altijd tot stand via samenwerking met be-
trokkenen en belanghebbenden. Boeren, burgers, 
buitenlui, belangengroeperingen, woningbouw-
corporaties en bedrijven zijn met recht trots op en 
betrokken bij hun omgeving. De initiatieven uit deze 
groepen zijn een belangrijk middel tot behoud en 
ontwikkeling van de eigen identiteit, zowel binnen 
de eigen gelederen als bij de diverse overheden. Vele 
dorpen maken eigen dorpsvisies. Naast het inbrengen 
van kennis en kunde bij de planvorming, verwacht 
de provincie dat door de genoemde partijen bewust 
wordt gehandeld en verantwoordelijkheid wordt 
genomen om de ruimtelijke kwaliteit van de eigen 
omgeving te verhogen. De provincie stimuleert dit 
door de verschillende belangengroepen vroegtijdig 
te betrekken bij zowel planvorming als uitvoering.

Wonen
Een aantal punten uit het Streekplan, die relevant 
zijn voor Berlikum (als ‘overige’ kern) worden ook 
ten aanzien van het wonen uiteengezet. Binnen het 
provinciaal beleid bestaat ruimte om woningen te 
bouwen voor de woningvraag die voorkomt uit het 
gebied zelf. De woningvraag wordt bepaald door de 
diverse vormen van huishoudens en de ontwikkeling 
daarin. Hierbij wordt rekening gehouden met vesti-
ging en vertrek, waarbij per saldo een vertrekover-
schot vanuit de stedelijke bundelingsgebieden naar 
de gebieden daarbuiten niet gewenst is. Buiten de 
bundelingsgebieden vangen de regionale centra de 
woningbehoefte in de regio meer dan evenredig op. 
Daarnaast wordt een woonaccent gelegd op locaties 
in/nabij kernen die goed met het openbaar vervoer 
ontsloten zijn. Het accent op de regionale centra 
betekent dat het aandeel van deze kernen in de 
woningtoename van de gemeente minimaal enkele 
procentpunten meer dan evenredig dient te zijn in 
verhouding tot hun huidige aandeel in de woning-
voorraad.
Het proces om kleine kernen (ook wel overige kernen) 
te betrekken en te faciliteren bij de ontwikkeling van 
plannen voor woningbouw aansluitend op de lokale 
vraag wordt verder gestimuleerd. Het gaat daarbij 
onder meer om het maken van dorpsvisies en de sturing 
van het woningaanbod in de kleine kernen, binnen de 
kaders van het provinciaal, maar ook gemeentelijke 
beleid. Daarbij moet voldoende aandacht zijn voor de 
realisering van voldoende betaalbare en levensloopbe-

stendige woningen in het lagere segment en het midden-
segment. Dit zowel in de huur- als in de koopsector. 
De wens wordt hierbij uitgesproken rekening te houden 
met herstructurering van de bestaande woningvoorraad 
en woonomgeving. Daarbij wordt verzocht om in het 
bijzonder aandacht te besteden aan de huisvesting van 
specifi eke doelgroepen zoals starters, senioren, mensen 
die zorg nodig hebben en statushouders. Gemeente lijke 
plannen zijn voldoende fl exibel om bij gewijzigde inzich-
ten en behoeftes tot aanpassingen in de uitvoe ring te 
komen.

Middels een prijsvraag wordt in het provinciale 
beleid ruimte geboden voor een landelijke woon-
cluster, waar wonen, werken of zorgvoorzieningen 
in een attractieve landschappelijke omgeving en 
in een bijzondere mix met elkaar kunnen worden 
gecombineerd. De woonclusters sluiten aan bij land-
schappelijke kwaliteiten en structuren. Hemmestate 
kan in dit kader een startpunt vormen voor een 
dergelijke wooncluster. De clusters zijn gelegen bij 
een bestaande kern. Het gaat hierbij om kernen met 
een omvang van meer dan 1.500 – 2.000 inwoners, 
afhankelijk van de omvang van het initiatief. Er is 
ruimte voor zeven pilots waarvan drie in Noord-
Fryslân. Voor Berlikum kan  de ontwikkeling van een 
nieuwe bijzondere landschapsversterkende woonvorm 
op de locatie van het voormalige Kleaster Anjum 
worden genoemd. 
Zorgvuldig ruimtegebruik is tevens een aandachtspunt 
met betrekking tot het woongebied. Nieuwe woningen 
moet hiertoe zoveel mogelijk eerst in het bestaande 
bebouwde gebied van kernen worden opgevangen. Door 
het bestaande bebouwde gebied optimaal te benut-
ten wordt bijgedragen aan een effi ciënt gebruik van 
de ruimte en daarmee aan een duurzame ruimtelijke 
inrichting. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met 
de ruimtelijke kwaliteiten en milieukwaliteiten in het 
bestaande bebouwde gebied. 

Het beleid dat onderdeel uitmaakt van het woon-
beleid geformuleerd in Wenjen 2000+, woning-
bouwbeleid 2002-2010 is al vijf jaar van kracht, wel 
worden een aantal punten ook weer in het Streek-
plan genoemd, de onderwerpen zijn daarmee nog 
steeds actueel. Vanuit Wenjen 2000+ wordt aan-
dacht besteed aan het kwaliteitsbeleid voor Fryslân. 
Door het bevorderen van eigen woningbezit, goed 
wonen voor iedereen/doelgroepenbeleid en de 
kwaliteit van de woonomgeving te verhogen wordt 
getracht de kwaliteit van wonen op het platteland 
te verbeteren. Eveneens moeten voorzieningen in 21



stand worden gehouden en waar mogelijk zelfs 
verbeteren en uitbreiden.

Leefbaarheid
Binnen het Streekplan is voor de ruimtelijke bijdrage 
aan een vitaal en leefbaar platteland, een aantal 
punten belangrijk:

- Het bevorderen van een evenwichtige 
bevolking- en huishoudensamenstelling op 
het platteland door ruimte te bieden voor 
voldoende woningen welke voldoen aan de 
plaatselijke woningbehoefte. Op dit moment 
zou dat betekenen meer senioren woningen 
en goedkope, betaalbare woningen bouwen 
voor jongeren en starters op de woningmarkt.

- Het vasthouden van de plaatselijke werkge-
legenheid door ruimte te bieden voor de 
ontwikkeling van lokale en regionale bedrij-
vigheid.

- Het verbeteren van de ruimtelijke 
(kern)kwaliteiten van het platteland. Elk dorp 
heeft zijn sterktes en zijn kwaliteiten welke 
kunnen worden uitgebuit, trots zijn op wat je 
hebt, waarderen en koesteren.

- Het vergemakkelijken van de combinatie van 
arbeid en zorgtaken op het platteland.

‘Plattelânsprojekten’ is een initiatief van de provin cie 
Fryslân. In nauwe samenwerking met gemeenten, 
waterschappen en belangenorganisaties worden 
projecten verworven die bijdragen aan de ontwik-
keling van het Friese platteland. Dit betreft de ver-
betering van het werk aan basisvoorzieningen op het 
lokale schaalniveau door onder meer combinaties van 
basisvoorzieningen te benutten. Daarnaast wordt met 
concrete projecten de fysieke en sociale infrastructuur 
versterkt, dit geldt in het bijzonder voor dorpshuizen en 
multifunctionele centra. In Berlikum vervult het Heech-
hout, beide genoemde functies. Verbetering van het 
werk aan de hierin gegarandeerde basisvoorzieningen 
zal en moet aan de orde zijn.

Werkgelegenheid 
Binnen het vestigingsbeleid voor bedrijvigheid in 
Friesland zijn een aantal kernpunten van belang 
in relatie tot de werkgelegenheid en de daarmee 
samenhangende bedrijvigheid in Berlikum. Er dient 
bij vestiging een goede afstemming plaats te vinden 
tussen de bereikbaarheidseisen van functies en de 
ontsluiting van locaties zodat de mobiliteit beheerst 
wordt. Daarbij moet gestreefd worden naar een 
goede ruimtelijke kwaliteit en een goede milieu-

kwaliteit, en voor de markt herkenbare en bruikbare 
vestigingslocaties. Voor de verschillende werkfunc-
ties wordt onderscheid gemaakt tussen vestigings-
mogelijkheden naar typen kernen, hiervoor is de pro-
vincie verantwoordelijk. Voor de overige kernen zijn 
naar de aard van de bedrijven lichte bedrijven tot 
categorie 2; in een enkel geval categorie 3 genoemd, 
met als schaal zeer kleine bedrijven tot (2500 m2). 
Ten aanzien van de kantoren worden zeer kleine 
kantoren genoemd (tot 600 m2) genoemd met een 
totale omvang passend bij de schaal van kern. Voor 
alle categorieën kan ruimte zijn, maar met beperkt 
perifere detailhandel. De voorzieningen betreffen 
lokale voorzieningen. De gemeenten zijn vooral aan 
zet bij vestigingsmogelijkheden binnen kernen. Ten 
aanzien van de uitbreiding van de glastuinbouw in 
Noordwest-Fryslân wordt ruimte geboden voor 450 
hectare bruto (gebied direct grenzend aan Midden-
Fryslân waartoe de gemeente Menaldumadeel in het 
Streekplan behoort).

Het volgende overzicht (pagina 23, tabel 3.1) heeft 
de provincie daarbij voor ogen (dit overzicht is een 
kopie uit het digitaal beschikbare Streekplan).

Infrastructurele netwerken 
en bereikbaarheid

Een aandachtspunt in het provinciaal beleid ten aan-
zien van de regionale bereikbaarheid is een verbete-
ring van de regionale bereikbaarheid te bewerkstel-
ligen. Waarbij geconstateerd wordt dat de regionale 
centra (bijvoorbeeld Sint Annaparochie) minimaal 
ontsloten zijn via gebiedsontsluitings wegen. Open-
baar vervoer wordt voor regionale  centra, voor de 
kleine kernen (Berlikum) en het landelijk gebied 
aangeboden op basis van voldoende vraag. De 
versterking van de Noordelijke Ontwikkelingsas is 
daarnaast een speerpunt (waaronder de Haak om 
Leeuwarden). Dit verbetert ook de bereikbaarheid 
van Berlikum.

Recreatie, toerisme en cultuurhistorie
Nieuwe grootschalige en intensieve recreatieve 
voorzieningen worden primair geconcentreerd in de 
stedelijke en regionale centra en in een aantal daar-
voor aangewezen recreatiekernen zoals Appel scha, 
Akkrum, Hindeloopen, Idskenhuizen, Noordwolde, 
Oudemirdum en Woudsend. Naar aard en schaal 
passende recreatieve initiatieven – zoals een kleine 
jachthaven, kleinschalige logiesaccommo daties, 
dorpslogementen, een horeca-uitspanning met 
speeltuin, een kleinschalige passantencamping en 
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kleinschalig kamperen – zijn ook buiten deze kernen 
mogelijk. 
Hierbij moet worden voldaan aan aanvullende land-
schappelijke en natuurlijke randvoorwaarden.

Daarnaast streeft de provincie ook naar een verdere 
verbetering van de toeristisch-recreatieve netwerken. 
Hiervoor komen in eerste instantie de recreatie-
kernen in aanmerking. Echter ook tussenliggende 
punten langs en nabij de netwerken zijn hierbij in 
beeld, bijvoorbeeld bij (vrijkomende) boerderijen en 
bestaande concentraties van recreatieve voorzienin-
gen. 

Kleinschalige verblijfsvoorzieningen in en bij 
bestaande gebouwen – tot 15 verblijfseenheden 
– zijn buiten de natuurgebieden in de hele provin-
cie mogelijk. Het behoud van de karakteristiek van 
beeld bepalende gebouwen is echter belangrijker 
dan het aantal daarin onder te brengen verblijfs-
eenheden. Met het vervallen van de Wet op de 
Openluchtrecreatie kan het aantal verblijfseenheden 
onder voorwaarden worden verruimd tot 25.

Verder uitbouw van vrijetijdsvoorziening wordt ook 
belangrijk geacht. Met name de toegenomen belang-
stelling voor cultuur en cultuurhistorie biedt kansen. 
Daaraan wordt al invulling gegeven met de stimulering 
van informatiepunten, archeologische steunpunten, 
musea, logiesvormen in historische panden, cultuurhis-
torische routes en kaarten, evenementen en gidsen-
diensten. Ook wordt ingezet op een betere toeganke-
lijkheid van het landelijk gebied, voor zowel de eigen 
bewoners als de toerist. Voorbeelden zijn kerkpaden, 
jaagpaden en kanoroutes. De multifunctionaliteit van 
het platteland wordt hiermee vergroot. De visie over 
een cultuurhistorische wandelroute door Berlikum past 
binnen deze uitgangspunten.
Het aanbod speciaal voor de jeugd en het aanbod 
aan slechtweer- of elkweervoorzieningen is in 
Fryslân beperkt. Voor nieuwe voorzieningen worden 
nieuwe ruimtelijke mogelijkheden geboden wanneer 
een geschikte locatie wordt gevonden qua ontslui-
ting, aansluiting bij overige recreatieve voorzienin-
gen (voorkeur voor stedelijke, regionale centra en 
recreatiekernen) en afstand tot (milieu)gevoelige 
functies. 23

Tabel 3.1: Overzicht verdeling vestigingsmogelijkheden (bron, Streekplan Fryslân, provincie Fryslân 2007)  

Leeuwarden Overige stedelijke 
centra

Regionale centra Bedrijfsconcentratie-
kernen

Overige kernen

Bedrijven
Aard

Schaal

Alle categoriën

Alle categoriën

Alle categoriën 
(Harlingen: zware 
bedrijven
water en havenge-
bonden; Sneek: zware 
bedrijven afwegen 
t.o.v. watersport-
profi el; Dokkum: 
zware bedrijven 
afwegen t.o.v. toer-
istisch-recreatieve 
kwaliteiten.

Alle categoriën

Lichte en modern-
gemengde bedrijven 
(tot categorie 4; in 
enkel geval categorie 
5)

Zeer kleine tot mid-
delgrote bedrijven 
(tot 10.000 m2)

Lichte bedrijven (tot 
categorie 3 tot 50 m.; 
bij uitzondering tot 
100 m.)

Zeer kleine tot kleine 
bedrijven
(tot 5.000 m2)

Lichte bedrijven (tot 
categorie 2; in enkel 
geval tot categorie 3)

Zeer kleine bedrijven
(tot 2.500 m2)

Kantoren
Schaal

Verhouding 
overige kernen

Alle categoriën

Onbeperkt

Zeer kleine tot kleine 
kantoren
(tot 2.500 m2)

Totale omvang pas-
send bij schaal ken 
en aansluitend bij de 
prognoses volgens 
Tabel l

Zeer kleine tot kleine 
kantoren
(tot 1.200 m2)

Totale omvang pas-
send bij schaal kern 
en aansluitend bij 
de ruimte volgens 
Tabel l

Zeer kleine kantoren 
(tot 600 m2)

Totale omvang pas-
send bij schaal kern

Zeer kleine kantoren 
(tot 600 m2)

Totale omvang pas-
send bij schaal kern

Detailhandel Alle categoriën; geen 
uitbreiding perifere 
detailhandel met 
(semi) doelgerichte 
branches mogelijk

Alle categoriën; geen 
uitbreiding perifere 
detailhandel met 
andere branches

Alle categoriën; geen 
uitbreiding perifere 
detailhandel met 
andere branches

Alle categorieën, 
perifere detailhandel 
beperkt

Alle categorieën, 
perifere detailhandel 
beperkt

Voorzieningen Alle categoriën Lokale tot boven-
regionale voorzie-
ningen; (boven) 
provinciaal, mits 
gerealateerd aan 
thema en passend 
bij schaal/ontsluiting 
kern.

(Boven)lokale en 
regionale voorzie-
ningen

(Boven)lokale voor-
zieningen

Lokale voorzieningen



Ten aanzien van de vaarrecreatie wordt aangegeven dat 
buiten de stedelijke en regionale centra en de recreatie-
kernen nieuwe, kleinschaliger voorzieningen mogelijk 
zijn. Het betreft hier voorzieningen van 25 (buiten de 
kernen) ligplaatsen. In alle gevallen wordt een goede 
ruimtelijke en landschappelijke inpassing verwacht.

In het algemeen dienen de belangrijke cultuurhisto-
rische kwaliteiten en waarden in de provincie in 
stand te worden gehouden en waar mogelijk verder 
te worden ontwikkeld. De geïnventariseerde elemen-
ten en structuren op de Cultuurhistorische Kaart 
worden voor 2009 gewaardeerd. In een uitwerking 
van het streekplan wordt de beleidsmatige betekenis 
van de waardering bepaald. De basisbenadering hierbij 
is dat wettelijke monumenten beschermd worden, dat 
bij overige elementen en structuren een onderscheid 
wordt gemaakt tussen ‘van provinciaal belang’ en ‘van 
lokaal belang’ en wordt aangegeven hoe daarmee bij 
planvorming en toetsing tekening te houden, alle geïn-
ventariseerde elementen en structuren goed (digitaal) 
ontsloten zijn. Tot deze waardering moet bij ruimte-
lijke plannen rekeningen worden gehouden met de 
bestaande Cultuurhistorische Kaart.

Passend hergebruik van monumenten wordt door 
de provincie gestimuleerd. Zowel volledige restau-
ratie als het creatief omgaan met bouwkundige 
historische gegevens leiden veelal tot kwalitatief 
goede resultaten. 

In de ‘Beleidsnota recreatie en toerisme 2002-
2010’ worden eveneens speerpunten genoemd ten 
aanzien van recreatie, toerisme en cultuurhistorie. 
Speerpunten voor de komende tien jaar (zoals in 
beleidsnota aangegeven) zullen zijn:

-  het revitaliseren van het Friese Merengebied;
-  kwaliteitsverbetering van de bedrijven door 

professionalisering; 
-  regionale en lokale samenwerking;
-  uitbreiding van het cultuurtoerisme;
-  verdere versterking van de recreatieve infra-

structuur. 

Water
Algemeen uitgangspunt voor het water is zorgdra-
gen voor goede ruimtelijke condities voor een 
veilig, veerkrachtig en duurzaam watersysteem, met 
daarbij inzet op onder meer  het waarborgen van 
voldoende veiligheid, het minimaliseren van water-
overlast onder andere met ruimtelijke maatregelen 
binnen aanvaardbare kosten, het beperken van 

watertekorten in tijden van droogte; verdroging 
natuurgebieden zoveel mogelijk tegengaan, het 
vaststellen van waterkwaliteitsdoelen Kaderrichtlijn 
Water, het tegengaan van verzilting, en het streven 
naar een duurzame drinkwatervoorziening. Daarbij 
wordt een checklist voor de watertoets opgesteld.

Sociaal beleid
De provincie gaat bij de vorming van het sociale 
beleid niet alleen uit van haar wettelijke taak zoals 
omschreven in de Welzijnswet, maar wil dat sociale 
aspecten ook bij andere beleidsterreinen zoals 
onderwijs, ruimtelijke ordening en economie beter 
in beeld komen. Daarvoor wil de provincie drie 
nieuwe instrumenten inzetten: het sociaal rap-
port, het sociaal debat en de sociale agenda. Het 
uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid is een jaarlijks 
geactualiseerde uitwerking van de Sociale Agenda 
2005-2007 (december 2004). In dit programma 
staan de concrete activiteiten en middelen voor dit 
jaar vermeld, die de provincie inzet om haar bijdrage 
aan de Sociale Agenda 2005-2007 te leveren.

Speerpunten van het provinciaal sociaal beleid:
•  de jongerenproblematiek;
•  de gevolgen van de vergrijzing;
•  de positie van inwoners van Fryslân met een 

veelvoud aan problemen;
•  sociale cohesie en vrijwilligerswerk;

De belangrijkste ontwikkelingen voor de zorgsec-
tor in Fryslân zijn de vermaatschappelijking van de 
zorg en de verwachte vergrijzing van de bevolking. 
Mensen met zorgbehoeften moeten een zo nor-
maal mogelijk leven kunnen opbouwen en zo lang 
mogelijk deel uitmaken van de samenleving. Het 
a ccent komt daarom steeds meer te liggen op hulp- 
en zorgverlening aan huishoudens en personen in 
de thuissituatie, in plaats van in speciale instellingen 
en inrichtingen.

Naar verwachting zal zich de komende jaren een 
sterk veranderende vraag naar voorzieningen als  
bijvoorbeeld winkels, welzijnsvoorzieningen, dienst-
verlening, levensloopbestendige woningen en 
woonzorg voordoen. Voortvloeiend uit de vergrijzing 
zullen ook nieuwe vragen ontstaan op het gebied 
van mobiliteit, recreatie en (zinvolle) vrije tijdsbeste-
ding (bron: Sociale Agenda 2005-2007, Provincie Fryslân).
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Onderwijs in Fryslân
De Friese beroepsbevolking is lager opgeleid dan het 
landelijk gemiddelde. Er zijn minder hoogopgeleiden 
en juist meer middelbaar en laag opgeleiden. Boven-
dien hebben Friese scholieren ook een onderwijsach-
terstand. Het lage opleidingsniveau en de lage ar-
beids participatie (en overigens ook het wat hogere 
aandeel van ouderen in de bevolking) leiden ertoe 
dat de inwoners van Fryslân gemiddeld een lager 
besteedbaar inkomen hebben dan het landelijk.
De (te) lage opleidingsgraad van de Friese bevol king 
is een belangrijk maatschappelijk probleem. Dit 
probleem uit zich in onderwijsachterstanden in het 
primair en voortgezet onderwijs, achterblijvende 
instroom naar HAVO en VWO, jongeren zonder 
startkwalifi catie, onvoldoende aansluiting beroeps-
onderwijs-bedrijfsleven, en achterblijvende ICT en 
kennistransfer. 

Niet in de laatste plaats formuleert de Provincie 
Fryslân in de onderwijsnota ‘Boppeslach’ (5 april 
2005) de volgende hoofddoelstelling voor het Friese 
basisonderwijs: In 2015 behoort de onderwijskundige 
kwaliteit van de Friese basisscholen tot de top drie 
van Nederland, waardoor de Friese jongeren goed 
voorbereid zijn op de zich snel ontwikkelende kennis-
economie (bron: www.fryskefi ersichten.nl). De Brede 
School visie van Berlikum speelt hierop in.

Jeugd en ouderen 
In de provinciale visie ‘Beleidskader jeugdzorg 
2006-2008’ en daarop aansluitend het ‘Uitvoerings-
programma Jeugdzorg 2006’ is het doel dat jeug di-
gen in Fryslân in een goede en veilige leef- en leer-
omgeving opgroeien tot sociale en zelfredzame 
burgers. De provincie hecht hierbij aan samenhang 
en samenwerking. Met jongeren en hun opvoeders, 
met de 31 gemeenten en met al die instellingen die 
betrokken zijn bij het creëren van een goede en vei-
lige leer- en omgeving. De dorpsvisie speelt hierop 
in door ook de visie van de jeugd van 0-18 jaar 
integraal op te nemen.

Het project Jong in Fryslân stuurt samenhang en 
samenwerking tussen deskundigen uit verschillende 
disciplines. Zo worden consultatiebureaus, jeugd-
gezondheidszorg, het onderwijs, bureau jeugdzorg, 
welzijns- en hulpverleningsinstellingen, kinderop-
vang, peuterspeelzaal en de politie betrokken bij dit 
project. Deze deskundigen ervaren meer dan ooit de 
noodzaak om gecoördineerd samen te gaan werken 
in de eigen gemeente of regio. Zo kunnen burgers, 

hoe ‘jong’ ook, beter en sneller geholpen worden. 
Jong in Fryslân wordt naar verwachting in elke 
gemeente een bron van informatie. De JIF-punten 
worden in fasen in gebruik genomen. Jongeren tot 
ongeveer 25 jaar en opvoeders kunnen bij de JIF-
punten binnenlopen voor gratis info, advies of hulp  
over alles waar ze maar mee zitten. De website 
www.jonginfryslan.nl ondersteunt daarin door veel 
informatie te bieden. We hebben geprobeerd deze 
informatie algemeen te houden, maar wel steeds 
met Friesland als uitgangspunt.

Sport
De sportnotitie ‘Fryslân Beweegt’ (19 april 2006) 
is een voortzetting van het sportbeleid neergelegd 
in de vorige notitie die liep tot 2005. De volgende 
periode is 2006 tot en met 2009. Speerpunten van 
de notitie zijn:

- Breedtesportimpuls;
- Sport en beweging voor mensen met een beper-

king: Steunpunt Frysas;
- Kenniscentrum Sport;
- Bestaande projecten: het stimuleren van sport-

deelname of het wegnemen van belemmeringen 
blijft één van de belangrijkste activiteiten bin-
nen het beleid (met namen projecten gericht op 
jeugd, senioren, allochtonen en mensen met een 
beperking hebben daarbij prioriteit), daarnaast de 
ondersteuning van de Friese sporten, de bege-
leiding van Fries Sporttalent. De provincie kan 
subsidie bieden ter ondersteuning van kleine en 
grote evenementen (heeft ook een promotionele 
waarde voor de provincie.
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Voor Berlikum zijn vier bestemmingsplannen van 
kracht. Dit zijn het Bestemmingsplan ‘Bebouwde 
kom Berlikum’, Bestemmingsplan ‘Glastuinbouw 
Berlikum’, Bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 
Berlikum’ en het Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Menaldumadeel’. Hieronder worden deze plannen 
kort behandeld.
Verder wordt de nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), in het verlengde van het-
geen onder rijksbeleid aan de orde gekomen is deel 
zin verwijderd, ten aanzien van de wetgeving, nog  
kort toegelicht.1

Bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Berlikum’ 
Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vast-
gesteld op 16 februari 2006 en door Gedeputeerde 
Staten van Fryslân op 22 mei 2006 goedgekeurd. 
Enkele kernpunten van het bestemmingsplan zijn: 

- dorpsvernieuwingsactiviteiten stimuleren met 
behoud van het historische karakter;

- verzorgingsdraagvlak voor de detailhandel 
voor de dagelijkse behoeften in stand houden 
en zo mogelijk uitbreiden ook voor de niet 
dagelijkse behoeften;

- uitbouwen recreatieve mogelijkheden
- behoud woonkwaliteit mede in relatie met 

de bouw van 220 woningen op middellange 
termijn

- aan werkgelegenheidsvoorzieningen mede-
werking verlenen passend binnen de bij-

zondere omstandigheden van Berlikum als 
bijzonder plattelandskern (Glastuinbouw-
centrum).

De kernpunten die ten grondslag hebben gelegen aan 
dit bestemmingsplan worden ook uitgewerkt in de 
 dorpvisie. Dit betreffen bijvoorbeeld speerpunten ten 
aan zien van de Buorren ten aanzien van het behoud 
van het historische karakter en het uitbouwen van 
recreatieve mogelijkheden in de aanleg van een ruiter-
route, het uitbreiden of aanleggen van een cultuurhis-
torische wandel- en fi etsroutes en de aanleg van een 
haventje.

In fi guur 3.2 zijn de deelgebieden in Berlikum 
weergegeven, dit geeft het gebied weer waarop het 
bestemmingsplan Berlikum van toepassing is. 
Nummer 12 is inmiddels gewijzigd in Hemmema-
state, en nummer 13 in Hemmemapark. 

Bestemmingsplan 
‘Glastuinbouw Berlikum’ 

Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de ge-
meenteraad op 28 juni 2001 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 11 februari 2002. 

De doelstellingen van het plan zijn:
- versterking van de positie van de Noord-

Nederlandse tuinbouw door het creëren van 
vestigingsmogelijkheden, waarbij uit wordt 
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3.4 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid van toepassing en van kracht op Berlikum is 

neergelegd in een aantal bestemmingsplannen en in de ‘Toekomstvisie 

Menaldumadeel’ wordt het rijks- en provinciaal beleid vertaald naar 

een visie voor de gemeente Menaldumadeel. De punten die betrekking 

hebben op Berlikum zijn in dit hoofdstuk uitgelicht. 

1 Opmerking van de visiemakers: Daar waar geen beleid voor handen is –met name op het gebied van modern onderwijs (kunst- en cul-
tuuronderwijs inbegrepen), jeugdzorg, ouderenbeleid en andere sociaal-culturele vraagstukken- zal beleid moeten worden ontwikkeld om 
de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.
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Figuur 3.2  Deelgebieden Berlikum (Bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Berlikum’).

Figuur 3.3 Inrichtingsplan glastuinbouwgebied



gegaan van de modernste inzichten op het 
gebied van tuinbouw, milieu en leefbaarheid;

- vergroting van de recreatieve gebruikswaarde 
van het gebied, vooral door een betere toe-
gankelijkheid voor wandelaars en fi etsers;

- versterking van de groene infrastructuur;
- structurele bescherming van de aanwezige 

archeologische waarden.

Ten zuiden van het dorp is voorts een 200 meter 
zone ingesteld tussen het dorp en het glastuinbouw-
gebied in verband van de woonkwaliteit. 
Op dit moment wordt door de visiemakers gecon-
stateerd dat ten aanzien van de drie laatste punten 
de doelstellingen slechts gedeeltelijk zijn gehaald.
In fi guur 3.3 is het inrichtingsplan voor het glastuin-
bouwgebied weergegeven.

Bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen Berlikum’ 

Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de ge-
meenteraad op 19 december 1996 en goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten op 29 april 1997. In 
fi guur 3.4 is de ligging van het plangebied in Ber-
likum, betreffende het gearceerde deel binnen het 
rode vlak. 
Er wordt ruimte geboden aan de nieuwvestiging 
van categorie 1 en 2 en met ontheffi ng categorie 3 
be drijven. Bij de uitgifte wordt vraaggericht gestuurd 
en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat bedrij-
ven zich (willen) vestigen die eigenlijk thuishoren 
op terrein van een hogere orde. Hiermee wordt 
voorkomen dat nieuwbouwwijken zoals de Pôlle niet 
gerealiseerd kunnen worden. 
Door de noodzakelijk gebleken keuze voor een 
nieuwe ontsluiting naast de Jetskereed ontstaat een 
brede groenstrook tussen beide. Aan de zijde van 
de Gernierswei wordt gekozen voor een duidelijke 
zichtbaarheid van de bedrijven. Vervolgens wordt 
ook in de inrichting van de woningbouw ruimte ge-
laten voor een 10 meter brede beplantingssingel met 
aansluitende tuinstrook.

 Bestemmingsplan ‘ Berlikum-West, 
bedrijventerrein 1999’ 

Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de ge-
meenteraad op 28 juni 2001 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Fryslân op 12 oktober 2001 
en betreft een verdere invulling van het bedrijven-
terreingebied. Het bestemmingsplan is opgesteld 
nadat het areaal van het bestemmingsplan ‘Bedrij-
venterrein Berlikum’ uit 1996 was volgebouwd.

De bestemming bedrijfsdoeleinden is gegeven aan 
gronden, waarbij kan worden aangetoond dat de 
bedrijven qua aard en omvang passen bij de kern 
Berlikum en een binding hebben met Berlikum of de 
directe omgeving. In fi guur 3.5 is het verkavelings-
voorstel voor fase 2 van het bedrijventerrein weerge-
geven, fase 1 betrof het verkavelingsvoorstel uit het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Berlikum 
1996’ . 

Ontwerp Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Menaldumadeel’ 

Het bestemmingsplan  is op 1 februari 2007 (ge-
wijzigd) vastgesteld door de gemeenteraad. 

De gemeente wil een beleid voeren dat gericht is op 
ontplooiingskansen. Daarbij hecht de gemeente aan 
het instandhouden van de hoofdlijnen van de land-
schappelijke karakteristieken en de stedenbouwkun-
dige, cultuurhistorische en archeologische waarden.
Binnen het gemeentelijk beleid worden de volgende 
randvoorwaarden gehanteerd die van toepassing 
zijn op Berlikum:

- De kenmerkende openheid van het land schap 
buiten de dorpskommen dient in grote lijnen 
in stand te worden gehouden.

- De als waardevol beoordeelde cultuurhis-
torische en geomorfologische patronen en 
situaties, bestaande uit de belangrijkste 
(huis)terpen, oude klooster- en stinzenter-
reinen en reliëfrijke percelen dienen zoveel 
mogelijk intact te blijven.

- De kenmerkende vaarten dienen gehand-
haafd te blijven.

- Archeologisch waardevolle plaatsen dienen 
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Figuur 3.4 Ligging van het bedrijventerrein



3.
4 

G
em

ee
nt

el
ijk

 b
el

ei
d

met het oog op de bescherming van het 
bodemarchief zoveel mogelijk ongestoord te 
worden gelaten.

- De karakteristieke bebouwing, zoals geïn-
ventariseerd in het Monumenten Inventarisa-
tie Project, dient zoveel mogelijk beschermd 
te worden tegen een zodanige verbouw dat 
de karakteristieke kenmerken ernstig worden 
aangetast.

- In het gebied Moddergatsreed zal verdere 
uitbreiding van glastuinbouw niet mogelijk 
zijn.

- In het kader van de fl ora- en faunawet zal bij 
planontwikkeling rekening gehouden moeten 
worden met de aanwezigheid van rode lijst-
soorten zoals de meervleermuis.

Volgens de gemeente kan het ruimtelijke beleid het 
best gevoerd worden op basis van een zogenaamde 
gebiedsbestemming. Daarbij wordt een gebied 
niet langer voor slechts één of een beperkt aantal 
functies bestemd. In plaats daarvan worden alle 
voor het gebied in aanmerking komende functies 
ondergebracht in één bestemming. Middels het 
leggen van noodzakelijke beperkingen kan op deze 
wijze een genuanceerd en een op maatschappelijke 
ontwikkelingen afgestemd beleid worden gevoerd3. 

Toekomstvisie Menaldumadeel 2001 
Uit de toekomstvisie zijn een aantal punten gelicht 
welke betrekking hebben op Berlikum:

- Jeugd moet kunnen wonen in dorpen. 
Er moet voldoende woonruimte zijn voor 
starters.

- Hinderlijke bestemmingen voor de woon-
kwaliteit moet zo mogelijk worden gesa-
neerd.

- Versterken van de woonfunctie in een land-
schappelijk aantrekkelijke omgeving op een 
gezond platteland.

- Voldoende woonruimte voor economisch 
gebonden inwoners.

- Huidige niveau van voorzieningen moet 
behouden blijven.

- Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve 
woonruimte voor ouderen.

- De recreatieve mogelijkheden meer benut-
ten.

- Herinrichting veilingterrein De Pôlle.

Waterplan Menaldumadeel, Visie op water, 
december 2001.

Het Waterplan Menaldumadeel gaat in op de 
 volgende aspecten:

29Figuur 3.5 Recreatieve vaarroutekaart
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1. Het laten zien hoe verschillende elementen 
van het watersysteem in de gemeente met 
elkaar samenhangen en waar de knelpunten 
en kansen voor verbeteringen liggen. Zowel 
in technische (waterhuishoudkundige) als 
in organisatorische zin.

2. Het bij elkaar brengen van de ambities en 
streefbeelden over water vanuit verschil-
lende beleidsterreinen (zoals milieu, riole-
ring, stedelijke ontwikkeling, landbouw en 
recreatie).

3. Het inventariseren van projecten die nodig 
zijn om de ambities te kunnen realiseren, 
knelpunten op te lossen of kansen te benut-
ten.

Water en recreatie is onderdeel van dit Waterplan, de 
Kleiroute, Elfstedentocht en de Menaldumadeeltocht 
zijn hierin opgenomen. Recentelijk is besloten tot de 
inrichting van de Elfstedenvaarroute.

In fi guur 3.5 zijn trajecten van de routes weerge-
geven.

De Kleiroute is een vaarroute voor (motor)boten. De 
Kleiroute loopt vanaf Deinum via de Ballensvaart en 
Menaldumervaart naar Menaldum en vervolgens via 
de Berlikumervaart naar Berlikum.
In perioden met natuurijs is het gebied zeer geschikt 
voor schaatsers. Er zijn twee schaatstochten die 
Berlikum doorkruisen, dit is de Elfstedentocht en 
de Menaldumadeeltocht. De laatste heeft hetzelfde 
traject als de Kleiroute. Verder loopt een kanoroute 
door Berlikum.



Bevolking
Aantal inwoners dorpsgebieden in de gemeente 
Menaldumadeel in 2005. Figuur 3.6 geeft de bevol-
kingsomvang van de dorpen in de gemeente Menal-
dumadeel weer.

Het inwonertal in Berlikum is de afgelopen 50 jaar 
vrijwel constant gebleven. Gekeken naar de cijfers 
van het inwonersaantal in de gemeente Menalduma-
deel, is Berlikum naar bevolkingsomvang het derde 
dorp in de gemeente. Met de uitbreidingen die op 
het programma staan voor Berlikum, zal het dorp 
kunnen uitgroeien tot een aanmerkelijk groter dorp. 
Zodoende zal ook het voorzieningenpeil in Berlikum 
in stand moeten worden gehouden en waar nodig 
op een hoger plan worden getild. 

Leeftijdsopbouw Berlikum
In Berlikum wonen relatief weinig ouderen, dit is 
waarschijnlijk het gevolg van het feit dat het verzor-
gingstehuis een aantal jaren geleden is gesloopt en 
onvoldoende alternatieven voor de bewoners binnen 
het dorp aanwezig waren. De ouderen zijn destijds 
naar het verzorgingstehuis in Menaldum verhuisd, 
of naar buurdorpen. Er is dringende behoefte aan 
eigentijdse woningen voor ouderen met de daarbij be-
horende voorzieningen. Figuur 3.7 geeft de leeftijdsop-
bouw van Berlikum weer.

Verder is het percentage van de leeftijdscategorie 
15-24 lager vergeleken met de andere categorieën. 
Dit gegeven wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
doordat studerende jongeren op kamers gaan in 
de stad waar zij studeren. Ook het geringe aanbod 

3.5 Programmatische  gegevens

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen in het bevolkingsaantal 

en woningaanbod in beeld gebracht. Aan de hand van deze gegevens 

kan bepaald worden hoe de bevolkingsomvang zich zal ontwikkelen en 

wat de woningbehoefte zal zijn. Tevens wordt de werkgelegenheid in 

Berlikum en de gemeente Menaldumadeel in beeld gebracht.
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Figuur 3.7 Leeftijdsopbouw Berlikum (bron: CBS)
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Figuur 3.6 Inwoneraantal per dorp 
(provincie Fryslân, cijfers en grafi eken)



starterswoningen en woningen voor een- en twee-
persoons huishoudens in Berlikum, kan een oorzaak 
zijn waarom de jongeren wegtrekken. Door jongeren 
is aangegeven dat zij graag in Berlikum zouden wil-
len blijven wonen en is de wens geuit voor 1-kamer-
appartementen (maisonettes, huur) in het lagere 
segment. 

Prognose bevolkingsomvang 
Menaldumadeel 

Figuur 3.8 geeft de prognose voor de bevolkingsom-
vang voor de gemeente Menaldumadeel tot en met 
2015.

Zoals uit de grafi ek blijkt zal de bevolkingsomvang 
in Menaldumadeel toenemen. Tot 2015 zullen 
er over de gehele gemeente zo’n 1250 inwoners 
bijkomen. Deze zullen over de verschillende dor-
pen moeten worden verdeeld. In Berlikum zal een 
relatief groot aantal woningen voor de toekomstige 
bewoners van de gemeente Menaldumadeel worden 
gebouwd. De nieuwe plannen spelen in op deze 
ontwikkelingen.

Woningvoorraad
Na realisatie van de Hôven is de woningvoorraad in 
Berlikum niet veel meer toegenomen, uitgezonderd 
de (voor een groot deel gerealiseerde) initiatieven 
in het glastuinbouwgebied. De woningvoorraad in 
Berlikum wordt over de afgelopen 25 jaar geken-
merkt door een gestage toename. Vergeleken met 
de bevolkingsomvang die de laatste jaren gelijk is 
gebleven, betekent dit dat de woningbezetting in 
Berlikum afneemt. Om de bevolkingsomvang in 
Berlikum te laten toenemen en daarmee ook de 
woningbezetting, zullen extra woningen moeten 
worden gebouwd. Dit is tevens nodig om de huidige 
voorzieningen (zoals de supermarkt, bibliotheek, 

enzovoort) in Berlikum in stand te kunnen houden. 
Figuur 3.9 illustreert de woningvoorraad(ontwikke-
ling) in Berlikum.

Binnen de woningvoorraad en de ontwikkeling 
daarvan moet zowel rekening worden gehouden 
met de hoeveelheid woningen als met de verschil-
lende doelgroepen. Door de veranderde leefstijl 
(individualisering, samenwonen, enzovoort) zal de 
woningbehoefte onder de inwoners veranderen, 
hier zal rekening mee moeten worden gehouden bij 
woningbouwplannen. Hierdoor zijn woningen voor 
specifi eke doelgroepen zoals starters benodigd of 
levensloopbestendige woningen. 

De woningvoorraad In Berlikum bestaat uit 259 
 huurwoningen, in totaal zijn in Berlikum ongeveer 
1014 woningen aanwezig. Het percentage huurwo-
ningen is zodoende ongeveer 26%. Vergeleken met 
het aantal huurwoningen in de gemeente Menal-
dumadeel, 1053 huurwoningen op een totaal van 
ongeveer 5665 woningen (18,6%) is het aantal huur-
woningen in de gemeente Menaldumadeel relatief 
lager dan in Berlikum. In het Strategisch Voorraad-
beleidsplan Wonen Noordwest Friesland (2006-
2016) is opgenomen dat de totale woningvoorraad 
als gevolg van de maatregelen af zal nemen met 
478 woningen. Dit zal niet allemaal gecompense-
erd worden met nieuwbouw, aangezien voldoende 
wo ningen aanwezig zijn voor de doelgroepen. Dit 
houdt in dat in Berlikum ook een percentage van het 
aantal huurwoningen zal verdwijnen, dan wel door 
sloop dan wel door verkoop.

Woningbezetting
Berlikum had in 2005 ongeveer 1010 woningen en 
een inwoneraantal van 2490. Er is een gemiddelde 
woningbezetting van 2,47 (bron: CBS). Nadat het 
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Figuur 3.8 Prognose bevolkingsomvang Menaldumadeel 
(bron: provincie. Fryslân, Trendraming 2003)

Figuur 3.9 Woningvoorraad Berlikum 
(bron:CBS)
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asielzoekeropvang uit Berlikum is verdwenen in 
2002, is zichtbaar dat ook de gemiddelde woning-
bezetting in Berlikum lager wordt (fi guur 3.10). De 
woningbezetting in Berlikum is hoger ten opzichte 
van de trend in Menaldumadeel. Een reden hiervoor 
kan het tekort aan starterswoningen en woningen 
voor ouderen zijn. Doordat er relatief weinig wonin-
gen voor starters zijn, zullen jongeren langer in het 
ouderlijk huis blijven wonen, waardoor de woning-
bezetting hoger is.

In fi guur 3.11 is zichtbaar op welke manier de 
woningbezetting de laatste tien jaar zich ontwikkeld 
heeft. Deze lijn zal zich in de toekomst nog verder 

doortrekken. In de toekomst moet bij nieuwbouw 
van woningen hiermee rekening worden gehouden 
zowel ten aanzien van het aantal als het type wonin-
gen. 

Toekomstige ontwikkeling, woningmarkt 
2006-2020 van Menaldumadeel

In fi guur 3.11 is de trendprognose tot 2020 voor de 
toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt in de 
gemeente Menaldumadeel opgenomen, uitgegaan 
van het jaar 2000 en 2003.
Uit fi guur 3.12 blijkt dat in 2003 kon worden uitge-
gaan van een geringere stijging van de woningmarkt 
dan in 2000 voorspeld was. Een reden hiervoor kan 
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Figuur 3.10 Woningbezetting Menaldumadeel en Berlikum (bron: provincie Fryslân)

Figuur 3.11 Trendprognose woningvoorraad gemeente Menaldumadeel (bron: Wenjen 2000+, prov. Fryslân)



zijn, dat de gezinnen steeds kleiner worden. In de 
toekomst naar 2020 zullen dan ook minder wonin-
gen nodig zijn dan eerder ingeschat was. Deson-
danks zullen tot 2020 voldoende woningen moeten 
worden gebouwd, om te kunnen voldoen aan de 
kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte. Bij 
(nieuwe) woningbouw in de gemeente zal rekening 
moeten worden gehouden met deze ontwikkelingen. 
Voor Noord Friesland wordt in de periode 2002-
2009 een netto toename van de woningvoorraad 
geraamd van ruim 7000 woningen. De benodigde 
netto toename van de woningvoorraad bedraagt 
na 2010, 5600 voor Noord Friesland (bron: Wen-
jen 2000+). Deze woningen zullen naar de lokale 
woning behoefte moeten worden verdeeld. 

Werkgelegenheid
In fi guur 3.12 zijn de bedrijfsvestigingen naar activ-
iteit weergegeven. Zichtbaar is dat in de gemeente 
Menaldumadeel procentueel meer landbouw, bos-
bouw en visserij vestigingen zijn dan in de rest van 
de provincie. Het glastuinbouwgebied van Berlikum 
maakt hier onderdeel van uit en is zodoende ook 
een van de redenen waarom het percentage in de 
gemeente Menaldumadeel hoger is. Het percentage 
commerciële dienstverlening is aanmerkelijk lager, 
de reden hiervoor kan zijn dat in de gemeente Me-
naldumadeel geen stedelijk gebied aanwezig is.

Inkomen en werkgelegenheid in 
 Menaldumadeel en omliggende gemeenten

Vergeleken met de andere gemeenten in Noord-
west (geografi sch) Friesland en met het gemiddeld 

Bedrijfsvestigingen naar activiteit Menaldumadeel                  Friesland
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Gemeenten Gemiddeld besteedbaar inkomen Aantal inwoners

Ferwerderadiel 10.900 8.894

Het Bildt 11.200 10.437

Franekeradeel 11.300 20.745

Leeuwarderadeel 11.900 10.645

Littenseradiel 11.900 10.837

Menaldumadeel 11.900 14.089

Harlingen 12.000 15.542

Prov. Friesland 11.700 636.184

Nederland 12.900 16.105.285

Tabel 3.2  Inkomensstructuur gemeenten regio Noordwest Friesland in 2002 (bron: CBS)
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Figuur 3.12 Bedrijfsvestigingen naar activiteit (bron: CBS)
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besteedbaar inkomen van de provincie Friesland, is 
zichtbaar dat Menaldumadeel boven het gemiddelde 
uitkomt. Dit betekent ten aanzien van Berlikum, en 
de woningbouw ook mogelijkheden zijn voor bou-
wen in het duurdere segment. Tabel 3.2 geeft een 
overzicht van de inkomensstructuur in het noord-
westen (en deels midden) van Friesland. 

Uit tabel 3.3 valt af te leiden dat de gemeente Me-
naldumadeel vergeleken ten opzichte van de andere 
genoemde gemeenten de één na laagste positie in 
hoeveelheid werkgelegenheid heeft. Het percentage 
geeft het aantal arbeidsplaatsen per aantal inwo-
ners weer. Wanneer deze cijfers afzonderlijk voor 
Berlikum zouden worden opgesteld, zal het percen-
tage vermoedelijk hoger zijn door onder meer de 
aanwezigheid van de glastuinbouw, maar ook door 
de relatief grote hoeveelheid werkgevers. Op dit 
moment zijn echter helaas geen werkgelegenheids-
cijfers van Berlikum beschikbaar. 

Glastuinbouwgemeenten hebben het laagste 
werkloosheidspercentage van Fryslân. Het is een 
traditioneel beeld dat de werkloosheid in Fryslân 
(en Leeuwarden) op een hoger niveau ligt dan het 
Nederlands gemiddelde. 
Het werkloosheidspercentage in de gemeenten 

Franekeradeel, Menaldumadeel en Wûnseradiel ligt 
beduidend lager dan in de rest van Fryslân. Er lijkt 
een rechtstreeks verband te zijn tussen de aanwezig-
heid van glastuinbouw en de afwezigheid van veel 
werkloosheid.
Tabel 3.4 geeft een overzicht van de werkloosheid 
in glastuinbouwgemeenten vergeleken met het per-
centage in overige gemeenten. De afkorting NWW 
staat voor Niet Werkende Werkzoekenden.

Aangezien deze cijfers uit 31-12-2003 afkomstig 
zijn en sindsdien in Berlikum het glastuinbouw 
areaal is toegenomen, zal het werkloosheidscijfer 
naar verwachting nog lager zijn dan de getallen die 
hierboven genoemd zijn.

Uit gegevens van het CBS is gebleken dat Berlikum 
in 2004 (7%) een relatief hoog percentage personen 
werkzaam heeft in de landbouw ten opzichte van 
het gemeentelijk gemiddelde (5%). In bijvoorbeeld 
andere dorpen in de gemeente als Dronrijp en Me-
nal dum is dit percentage respectievelijk 2 en 3%. 
Aannemelijk is dat dit verschil het gevolg is van het 
glastuinbouwgebied. 

Gemeenten Werkgelegenheid % Aantal inwoners

Leeuwarderadeel 1.653 15,7 10.543

Menaldumadeel 2.593 18,6 13.967

Ferwerderadiel 1.961 21,9 8.967

Het Bildt 2.430 22,2 10.968

Littenseradiel 2.443 22,5 10.840

Prov. Friesland 217.495 33,8 642.977

Nederland 6.414.654 39,3 16.305.526

Tabel 3.3 Werkgelegenheid gemeenten regio Noordwest Friesland (bron: CBS)

Werkloosheid, aantal NWW 
per 31-12-2003

Werkloosheidspercentage

Franekeradeel (o.a. Sexbierum) 873 9%

Menaldumadeel (o.a. Berlikum) 459 8%

Wûnseradiel (o.a. Kimswerd) 408 7%

Leeuwarden 6.774 17%

Overige gemeenten Fryslân 22.853 14%

Provincie Fryslân 31.367 14%

Tabel 3.4 Werkloosheid in glastuinbouwgemeenten
Bron: Potentiële beroepsbevolking, CBS; Werkloosheid, CWI Noord-Nederland; bewerking ECORYS
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4 Huidige situatie/structuur

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de huidige situatie en 

structuur in Berlikum. Aan de hand van kaarten, foto’s en een tekstuele 

beschrijving van de verschillende functies in het dorp, indeling van het 

dorp naar bouwperiode, water- en groenstructuur en infrastructuur 

ontstaat een beeld van de opbouw van het dorp. Dit vormt een onder-

legger voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
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4.2 Vlekkenkaart

De vlekkenkaart dient als basis voor de verschillende ontwikkelingen 

waaraan in de visie richting wordt gegeven en geeft daarom inzicht in 

de wijze waarop het dorp functioneel is opgebouwd. 

Deze basiskaart is voor een deel ook een overzicht 
van de potentiële kansen ten aanzien van woning-
bouw, bedrijfsvestiging, ontwikkeling glastuinbouw, 
centrumgebied van het dorp, en de mogelijkheden 
voor recreatie in en rondom Berlikum. Kaart 4.1 
geeft een overzicht van de functionele opbouw van 
het dorp. Daarin is tevens de ‘rest’ categorie overige 
bedrijven opgenomen, dit zijn de bedrijven die niet 
direct tot een bedrijventerrein behoren maar wel 
dusdanig groot of aanwezig zijn om op de vlek-
kenkaart aan te duiden.D
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Het aanwezige woningbestand bestaat voor een 
groot deel uit vrijstaande en halfvrijstaande par-
ticuliere woningen. In het oude dorpsdeel zijn deze 
soms klein, soms zodanig verouderd dat sprake is 
van een slechte kwaliteit. Al dan niet incidenteel is 
op verschillende plekken vervangende nieuwbouw 
gerealiseerd. Huurwoningen bevinden zich voor-
namelijk in het dorpsdeel bij de koepelkerk, waar 
in de afgelopen periodes planmatige verbetering 
heeft plaatsgevonden, alsmede in de (nieuwere) 
dorpsdelen tussen de Hôfs- en de Sportleane, naar 
de Koekoeksleane en (meer recentelijk) in de Hôven. 
Incidenteel is sprake van rijtjeswoningen, alsook het 
uitoefenen van beroeps-/bedrijfsactiviteiten aan huis 
(dienstverlening, kapper, arts etc.)

In het dorp kan een duidelijke verdeling worden 
gemaakt in bouwperioden. Dit is zichtbaar op kaart 
4.2. De categorisering is gebaseerd op de meest 
voorkomende bouwperiode in het onderscheiden 
gebied. De bebouwing van voor 1950 kan worden 
teruggevonden op en rond de Buorren, Hôfsleane 
en Bitgumerdyk, Wiersterdyk en ook aan de Kleaster-
dyk, en aansluitend aan de Berlikumervaart. De 
ouderdom van deze woningen wordt teruggevoerd 
op het feit dat deze op of aansluitend aan de oude 
Middelzeedijk, de terpenreeks of deels ook aan of 
nabij het water zijn gebouwd. 
De bouwperiode tussen 1950 en 1975 wordt veelal 
gekenmerkt door de typische naoorlogse woning-
bouw bestaande uit met name huurwoningen en 

4.3 Bebouwingsstructuur

Zowel wonen als bedrijvigheid en (glas)tuinbouw, maar ook de maat-

schappelijke voorzieningen nemen een belangrijke plaats in binnen de 

ruimtelijk-functionele structuur van Berlikum. 
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overwegend gekenmerkt door een sobere architec-
tuur. 
Vanaf 1975 heeft nieuwbouw plaatsgevonden tussen 
de Kwekerijleane en de Koekoeksleane (Herrematún) 

en de Hôven. De reactie op de sobere architectuur, 
en standaardisatie die voortvloeide uit een hoge pro-
ductie, kwam op gang in de jaren ‘70 toen er weer 
meer aandacht voor de kwaliteit en inspraak van de 
bewoners was. De bewoners krijgen meer invloed 
en gemeenschappelijke ruimtes worden gecreëerd. 
Woonerven met bochtige straten moeten meer 
een buurtgevoel creëren. De jaren ‘80 en ‘90 laten 
derhalve een grotere verscheidenheid zien zowel in 
doelgroepen als in bouwstijl van de woningen. Dit is 
zichtbaar in de stratenopbouw, groenvoorzieningen, 
en de bouwstijlen in de Herrematún en de Hôven. In 
de jaren ‘90 bestaan de meeste projecten uit zowel 
koop- als huurwoningen om een goede sociale mix 
te krijgen van bewoners. De grote variëteit aan kleur 
en vorm uit de jaren ‘80 wordt ook voortgezet in de 
projecten aan het einde van de eeuw. De betrekkelijk 
recente bouw in de Hôven sluit aan op dit beeld.
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Figuur 4.1 Bitgumerdyk

Figuur 4.2 Buorren



4.4 Groen- en waterstructuur

Groen
Een deel van de structuurbepalende groenstruc-
tuur wordt bepaald door de bomenrijen langs de 
oude Middelzeedijk. Deze structuur is herkenbaar 
aanwezig. Daartoe behoort ook de boombeplanting 
langs de Kleasterdyk. Ten tijde van de ruilverkaveling 
is langs de Kleasterdyk ook structuurbepalend groen 
geplant met iepen. Als gevolg van iepziekte en het 
(nog) niet vervangen van bomen is deze structuur-
beplanting aangetast, maar loopt door tot aan 
Kleaster Anjum.

De boombeplanting aan weerszijden van de Koe-
koeksleane is kenmerkend aanwezig als afsluiting 
van het dorp aan de zuidoostzijde. Het eerste deel 
valt zelfs binnen de structuurbepalende groenstruc-
tuur.
De boombeplanting vormde in het recente verleden 
een duidelijke grens tussen het dorp en het agra-
risch gebied. Nu kenmerkt de betreffende groen-
structuur een scheiding tussen en tegelijkertijd 
afscher ming van het glastuinbouwgebied en het 

dorp. In 1985 is door het dorp nog een boomplant-
actie gehouden waarbij circa 400 bomen langs 
wegen en erven in het dorp zijn geplant. 
Figuur 4.5 illustreert het groen aan de Wiersterdyk 
die door de boomplantactie door het dorp tot stand 
is gebracht.
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Figuur 4.3 Bitgumerdyk  
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Eveneens zijn Berlikum open plekken te onderschei-
den die waardevolle doorkijken verschaffen naar het 
open agrarisch gebied, en een karakteristiek beeld 
verschaffen op of in Berlikum. Ook het kleinschalige 
open gebied aan de Oost Indische Opvaart en de 
Kamp heeft in relatie met de omringende historische 
bebouwing een grote belevingskwaliteit, en bepaalt 
mede de authenticiteit van dit deel van Berlikum. 

Het beeldbepalende groen rondom de Hervormde 
kerk is karakteristiek en duidelijk waarneembaar in 
Berlikum. Het gemengd groen geeft de functionele 
en/of structuurversterkende groenstructuur weer. 
Daarnaast kan overig groen worden onderschei-
den; het groen is niet direct structurerend, maar 
wel duidelijk geclusterd en waardevol aanwezig in 
Berlikum. Kaart 4.3 geeft een overzicht van de groen-
structuur in Berlikum. Op deze kaart is eveneens de 
waterstructuur aangegeven zoals in navolgende aan 
de orde komt.

Water 
Het dorp wordt aan de noordzijde begrensd door de 
watergangen het Berlikumer Wiid - Oost Indische 
Opvaart aan de noordzijde en de Berlikumer Vaart 
aan de westzijde. In fi guur 4.4 wordt een beeld ge-
geven van het verloop en de inrichting van de Oost 
Indische Opvaart.

Deze watergangen vormen het fundament van de 
 waterstructuur van Berlikum.
Samenvattend is de water- en groenstructuur 
gevisualiseerd op kaart 4.3. 
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Figuur 4.4 Oost Indische Opvaart 

Figuur 4.5 Wiersterdyk



De stroomruggen langs de Middelzee en de Ried 
zijn de basis geweest van de weginfrastructuur van 
Berlikum. 
De andere wegen sluiten op deze basisstructuur 
aan; nieuwe wegen zullen tevens op deze basisstruc-
tuur aansluiten. Bij de nieuwbouw op de Pôlle zal 
ook rekening worden gehouden met de bestaande 
historische wegenstructuur en de daarbij behorende 
opbouw van het dorp. Berlikum wordt ontsloten via 
de N383 vanaf Leeuwarden (Beetgum) richting Sint 
Annaparochie. Vanaf Menaldum wordt Berlikum 
ontsloten via de Gernierswei, deze weg loopt door 
naar Wier. De Kleasterdyk vormt de ontsluiting naar 
Ried- Franeker. De verzamelwegen zoals de Bit-

gumerdyk, de Hôfsleane, de Buorren zijn wegen die 
de woonbuurten van oudsher ontsluiten. Hieraan 
zijn later toegevoegd de Kwekerijleane, de Ir. van de 
Slikkeleane en het Achtepaed/Koekoeksleane. 
Tevens zijn vanaf Berlikum naar omliggende dor-
pen utilitaire fi etspaden aangelegd. Zo liggen er 
fi etspaden van Berlikum naar Sint Annaparochie, 
Beetgum en Wier. Daarnaast zijn er ook diverse 
recreatieve fi etspaden aangelegd.
Hetzelfde geldt voor de recreatieve wandelpaden, dit 
stelsel van paden is de laatste jaren ook uitgebreid. 
Op onderstaande kaart is de structuur van de hui-
dige wegen, utilitaire en recreatieve fi ets- en wandel-
paden weergegeven.
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4.
4 

G
ro

en
- e

n 
w

at
er

st
ru

ct
uu

r 
/ 

4.
5 

In
fr

as
tr

uc
tu

ur

Kaart 4.4 Infrastructuur

Onder de infrastructuur wordt in deze paragraaf verstaan de wegen, 

 fi etspaden en voetpaden (zowel utilitair als recreatief). In eerste 

 instantie hebben natuurlijke processen de wegenstructuur bepaald. 
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5 Thema’s

5.1 Inleiding

Voor de uitwerking van de dorpsvisie is gekozen voor een indeling in 

thema’s. Deze thema’s zijn zowel in de historische onderzoeken als 

in de zogenaamde ‘tafel’gesprekken aan de orde gesteld. 

De thema’s die aan de orde komen zijn: 
- Wonen, dorpsaanzicht en groen.
- Verkeer en vervoer;
- Werkgelegenheid;
- Maatschappelijke voorzieningen:

• zorg en welzijn
• onderwijs;
• jeugd en ouderen;
• sport en ontspanning.

- Recreatie en toerisme en cultuurhistorie;
- Dorpsbelang. 

De thema’s zorg en welzijn, onderwijs, jeugd en 
ouderen en sport en ontspanning vormen subthe-
ma’s op het thema maatschappelijke voorzieningen. 
Per thema wordt gekeken naar de ontwikkelingen 
van 1950 tot nu en wordt aangegeven wat het wens-
beeld is voor 2020 en de totstandkoming daarvan: 
de visie per thema.
Om meningen en ideeën te inventariseren zijn ‘ta-
fel’ gesprekken gevoerd met dorpsbewoners (deze 
zijn georganiseerd in 8 gespreksavonden, met ver-
schillende doelgroepen in het dorpshuis ‘Heech-
hout’). Op basis van bovengenoemde thema’s zijn 
open gesprekken gevoerd. De resultaten van deze 
gesprekken worden in dit hoofdstuk per thema 
weergegeven en per thema wordt een korte opsom-
ming gegeven welke punten als belangrijkste worden 
aangemerkt2. 
Op basis hiervan is de klankbordgroep aan de slag 
gegaan om de kansrijke ontwikkelingen en minder 
kansrijke ontwikkelingen te inventariseren. Ook zijn 
door de inbreng van klankbordgroepleden en Tensis 
andere c.q. aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden 

in beeld gekomen die na afweging eveneens zijn 
verwerkt in de visie. 
In het algemeen is de grondslag voor onderhavige 
visie: leefbaarheid. Dit kan voor Berlikum als volgt 
worden vertaald. De laatste jaren hebben veel dor-
pen een ontwikkeling meegemaakt van autonoom 
dorp naar ‘woondorp’. Dit betekent dat voor de 
bewoners van woondorpen de meeste economische 
en sociale relaties buiten het dorp liggen. In het 
autonome dorp hebben de mensen nog veel sociale 
relaties in het dorp. Daar vinden baas en werknemer 
woonplaats en werk, daar vindt men zijn of haar 
familie en vrienden, aan die plek ontleent men op 
vanzelfsprekende wijze zijn of haar identiteit. Ook in 
Berlikum zijn de veranderingen van autonoom dorp 
naar ‘woondorp’ zichtbaar. Toch is de bevolkings-
groei geleidelijk verlopen en zijn nog veel facetten 
van een autonoom dorp aanwezig. 
Wat tegenwoordig voor de leefbaarheid steeds meer 
van belang is, is de kwaliteit van de woonsituatie 
ter plekke. Goed en modern onderwijs, een bloei-
end verenigingsleven en goede voorzieningen voor 
ouderen en jongeren zodat mensen zich betrokken 
voelen bij de gemeenschap en de cohesie bevorderd 
wordt. Belangrijke thema’s zijn verder: verkeersvei-
ligheid, verkeersluwte, sociale veiligheid, rust en 
ruimte, groen, en het samen wonen met buren die 
een leefstijl hebben die past bij jezelf en je kinderen. 
Dit alles wil Berlikum kunnen bieden.
Het zijn de mensen, de verenigingen en het ge-
meenschapsgevoel die een dorp maken of breken.
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2  Bij SBB zijn de uitgebreide resultaten van de ‘ tafel’ gesprekken te 

raadplegen danwel op te vragen.



5.2  Wonen, dorpsaanzicht en groen

Deze onderwerpen komen grotendeels per thema, 
aan de orde. In onderstaande tabel wordt voor de 
 tijdsperiode van ruim 50 jaar kort weergeven op 
welke wijze wonen zich in Berlikum heeft ontwikkeld 
met daarbij een doorkijk naar het jaar 2020.

De ‘tafel’gesprekken hebben de onderstaande op-
merkingen en wensen/behoeften opgeleverd:

- Bouwen voor jongeren, starters;
- Bouwen voor ouderen, levensloopbestendige 

woningen;
- Verschillende soorten woningen in de Pôlle, 

zoals huurwoningen en koopgarant wonin-
gen;

- Integratie van nieuwkomers in de dorps-
samenleving;

- De kwaliteit van de woonomgeving op peil 
houden;

- Dorpsuitbreiding of renovatie met behoud 
van karakteristieken van de dorpsidentiteit.

Bovenstaande opmerkingen, wensen/behoeften zijn 
vertaald in een aantal speerpunten aangaande de 
bestaande en toekomstige woningbouwsituatie.

Diversiteit voor de doelgroepen en in 
opbouw van nieuwe woongebieden

Het woningbestand zal gedifferentieerder moeten 
worden en het nieuwe uitbreidingsplan de Pôlle zal 
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 5.2.1  Wonen

Wonen 

1950
Wonen concentreert zich om de Buorren, Hôfsleane en de Bitgumerdyk.
Men woont en werkt voor een groot deel in het dorp

1975
Versnelde bouw van woningen ook voor mensen van buiten het dorp. 
Zwaartepunt werkgelegenheid heeft zich verlegd naar Leeuwarden.

2005
Tekort aan starters- en ouderenwoningen. De laatste nieuwbouwwijk de Hôven 
is al weer ruim 10 jaar geleden gerealiseerd.

2020

De diversiteit in de woningvoorraad is afgestemd op de behoefte.
Door gefaseerde bouw en gerichte acties zijn de bewoners betrokken bij het 
dorpsleven. Specifi eke woonvormen (Stins) zijn/worden in het buitengebied 
gerealiseerd.

Tabel 5.1  Ontwikkeling wonen 

Het thema Wonen gaat niet alleen over de bouw van woningen en 

het renoveren van woningen, maar ook over de kwaliteit van wonen. 

Hierbij spelen het dorpsaanzicht, het omringende landschap, de 

sociale samenhang, het verenigingsleven, kerken, enzovoort ook 

een belangrijke rol. 
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een woonwijk moeten worden waarin de behoefte 
aan verscheidenheid aan woningen in alle fasen van 
het plan wordt doorgevoerd. Dus geen nieuwbouw-
wijk met een buurtje van huurwoningen, een buurt 
met koopwoningen en een buurt met seniorenwo-
ningen, maar een mix van type woningen. Vraagge-
richt bouwen is de oplossing om verhuisbewegingen 
(en ook doorstroming) in gang te zetten. Op dit mo-
ment is er vraag naar woningen voor starters, maar 
ook naar woningen voor ouderen. Mede ge zien het 
feit dat de laatste nieuwbouwwijk De Hôven al weer 
10 jaar geleden is voltooid, bestaat er ook behoefte 
aan gezinswoningen. 

Integratie nieuwkomers 
Door de toekomstige en in ontwikkeling zijnde wo-
ningbouwplannen, zoals Berlingahiem, Hemmema-
state en de Pôlle zal het aantal woningen in Berli-
kum in totaliteit met naar schatting 220 toenemen. 
Dit betekent dat het aantal inwoners met ongeveer 
600 mensen zal toenemen, een toename van bijna 
24%. Deze ontwikkeling heeft zijn invloed op het 
wonen, maar ook op vele andere aspecten van een 
dorpsgemeenschap. Hierbij moet men denken aan 
de scholen, detailhandel, dokter, tandarts, zorg voor 
ouderen en verenigingen. Ook de sociale integratie 
van de nieuwe bewoners maakt hier onderdeel van 
uit. In dit kader is ook de wens uitgesproken dat het 
geen ‘slaapwijken’ moeten worden. Een fasegewijze 
groei van het aantal woningen is van belang om een 
mix te krijgen van nieuwkomers en van bewoners die 
binnen het dorp verhuizen. 

Woonkwaliteit
Om de doelstelling van 220 woningen in 12 jaar te 
bouwen moet de woonkwaliteit in stand blijven en 
zo mogelijk verbeterd worden. De huidige inwo ners 
van Berlikum moeten het aantrekkelijk vinden om 
in Berlikum te blijven wonen, maar ook nieuwe 
dorpsbewoners moeten aangetrokken worden. 
Verdere insluiting van Berlikum met glastuinbouw is 
daarom niet gewenst. Berlikum scoort hoog op het 
gebied van zorg, openbaar vervoer, fi ets- en wandel-
paden, groenvoorzieningen, winkels voor dagelijkse 
voorzieningen en scholen. Op het gebied van voor-
zieningen voor paardensport, landschapsbeleving, 
vaarrecreatie, voorzieningen voor jeugd van 0-18 
jaar en winkels voor niet dagelijkse voorzieningen 
zijn nog verbeteringen mogelijk (zie hiervoor bij de 
betreffende thema’s).

Renovatieprojecten
De aandachtsgebieden ten aanzien van renovatie 
bevinden zich in de Buorren en de Bûterhoeke. 
Veel panden in de Buorren, de Bûterhoeke en in 
de zijstraten zijn reeds prachtig gerenoveerd. Het 
historische karakter van dit oude deel van Berlikum 
wordt vormgegeven door smalle wegprofi elen en de 
aaneengesloten rooilijnen van de gevels. Bij renova-
tie/restauratie van de woningen zou met de oude 
bouwstijl van de gevels rekening moeten worden 
gehouden. Dit verhoogt niet alleen de waarde van 
de desbetreffende panden, maar verhoogt ook de 
waarde van de huizen in de gehele straat. Ook kan 
aanvullend de vervanging van het straatmeubilair 
zoals lantaarnpalen, paaltjes en bestrating het 
his torische karakter accentueren. Gezocht moet 
worden naar subsidiemogelijkheden voor een plan-
matige aanpak. Het verkrijgen van de status ‘Be-
schermd Dorpsgezicht’ kan hiervoor kansen bieden. 
Het wijkje met huurhuizen aan de Molestrjitte dat 
vlak na de oorlog is gebouwd heeft een specifi ek ka-
rakter qua bouwstijl en wordt gekenmerkt door een 
verzorgde uitstraling, niet in de laatste plaats door 
de activiteiten van de bewoners (stedenbouwkun-
dige samenhang gecreëerd door de aangeplante 
ligusterhagen). Bij renovatie of samenvoegingen 
zou rekening moeten worden gehouden met deze 
karakteristieken.

Inbreidingslocaties
Inbreidingslocaties worden gekenmerkt door veelal 
bestaande, dikwijls ook verouderde gebouwen 
waarvan de functie niet meer aanwezig is, of naar 
verwachting in de nabije toekomst zou kunnen 
worden gewijzigd. In het algemeen kan worden 
gesteld dat de ruimte rond Berlikum voor dorps-
uitbreiding voor wonen, maar ook andersoortige 
functies beperkt is (zie kaart 1.1, hoofdstuk 1). 
Derhalve moeten de inbreidingslocaties optimaal 
worden benut. Grootschalige inbreidingslocaties 
 betreffen Berlingahiem en de Pôlle. Aan de Bit-
gumerdyk, de Hôfsleane, op de locatie van de hui-
dige peuterspeelzaal en de locatie van de openbare 
basisschool met daarbij de zoekgebieden voor de 
Brede School (afhankelijk van de uiteindelijke keuze 
van de locatie voor een Brede School) zijn moge-
lijkerwijs kleinschalige inbreidingslocaties aanwezig; 
dit zijn (bedrijfs)panden waarvan de functie in de 
toekomst zou kunnen worden gewijzigd, ofwel 
(bedrijfs)panden die hun functie reeds hebben ver-
loren en/of niet meer passen binnen het dorpsbeeld. 
De bedrijven zouden wellicht kansen moeten krijgen 



om te verplaatsen. Op het moment dat locaties 
vrijkomen, kunnen deze worden benut voor een 
invulling met woningbouw.  Bij een eventuele 
ontwikkeling van een inbrei dingslocatie moet wel 
een goede afweging plaatsvinden ten aanzien van 
de lopende dorpsinbreidingen zoals de Pôlle en bij 
voorkeur moet een maatschappelijke meerwaarde 
aan de orde zijn. In onderstaande worden de groot-
schalige inbreidingsplannen: Berlingahiem en de 
Pôlle uiteengezet. De Wettertún was oorspronkelijk 
bedoeld als locatie voor bedrijfswoningen verbonden 
aan de direct nabij gelegen tuinbouw. Recentelijk is 
besloten om de mogelijkheid te bieden, de nu nog 
vrije kavels in de vrije markt te verkopen. 

Berlingahiem
Al enkele jaren ligt het terrein, waar eerder het ver-
zorgingstehuis Berlingahiem heeft gestaan, braak. 
Zoals nu de plannen zijn, zullen op het terrein 
onder andere 4 gezinswoningen, 4 levensloopbe-
stendige woningen en 22 appartementen worden 
gebouwd, deze appartementen zullen 3 bouwlagen 
hoog worden. Tevens bestaan ideeën om een zorg-
steunpunt in het appartementencomplex onder te 
brengen. 

De Pôlle 
Het gebied de Pôlle betreft een relatief groot gebied 
voor nieuwe woningbouw. Het plan zal dan ook 
in fases worden gerealiseerd in de planperiode tot 
2020. De gemeente werkt ten behoeve van de ont-
wikkelingen samen met een projectgroep. Een plan 
betreffende de invulling van het gebied heeft nog 
niet ter visie gelegen. 
Op de Pôlle zullen naar verwachting zo’n 188 wo-
ningen worden gerealiseerd. De wens van het dorp 
is dat er woningbouw zal plaatsvinden voor diverse 
doelgroepen; met verschillende typen woningen, 
voor starters, ouderen maar ook in de vrije sector. 
Winkelvoorzieningen zouden mogelijk onderdeel 
kunnen worden het plan. De winkelvoorzieningen 
kunnen worden gerealiseerd in meerlaagse bouw, 
waarbij appartementenbouw en dus ‘wonen’ boven 
de winkels plaatsvindt.
Aan weerszijden van de Berlikumer vaart bevonden 
zich vroeger de kaden waar de schepen werden 
geladen en gelost. Met de aanleg van een kade aan 
de kant van de Pôlle zou dit kwaliteitsbeeld weer 
teruggebracht kunnen worden. Een markant ge-
bouw op de hoek bij de brug kan dit beeld nog eens 
versterken.
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Figuur 5.1 Schets bouwplan Berlingahiem 
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De ontsluitingstructuur van het plan kan worden 
aangesloten bij de historische parallel verlopende 
structuren in het dorp. De oude tramlijn is indertijd 
gelegd op een oude ontsluitingstructuur en kan 
mogelijkerwijs ook weer in het nieuwe plan worden 
opgenomen. 
Als één van de mogelijke locaties voor de vestiging 
van de Brede School is het Pôlle gebied niet uitge-
 sloten. Verder zou bij de inrichting ingespeeld kun-
nen worden op ‘wonen aan de elfstedenroute’.

Uitbreidingslocaties
In onderstaande tekst worden de verschillende uit-
breidingsplannen voor Berlikum beschreven. 

Hemmemastate
In 2006/2007 zal de naam Hemmema State in de 
vorm van eigentijds wonen terugkomen in Berli-
kum. Enkele jaren geleden heeft de SBB het plan 
ontwikkeld om een dorpsuitbreiding te realiseren 
in de buurt van de voormalige Hemmemastate (zie 
fi guur 5.2). In dit gebied worden klassieke woningen 
gebouwd zoals in plan Buitengewoon is beschreven. 
Het woongebied wordt ontsloten door een toegangs-
weg, omringd door een slotgracht en sluit aan op 
een park, waardoor het wonen op een landgoed 
wordt benaderd. Een natuurlijke overgang wordt 
vormgegeven van het open Bildtse landschap naar 
het meer beboste gebied rondom Berlikum. Verdere 
invulling met (woon)bebouwing is overigens om 
deze reden in deze omgeving minder gewenst. 

Uitbreiding De Hôven en woningbouw aan 
de Koekoeksleane ter hoogte sportvelden

Tussen de Hôven en de Bildtdyk bestaat een 
moge lijkheid voor dorpsuitbreiding op langere 

termijn. Het gebied sluit direct aan op het bestaande 
woongebied, en geeft de afronding van het dorp aan 
de noord(oost)zijde van Berlikum gestalte richting 
Sint Annaparochie.
Daarnaast is, voor de nog weer langere termijn, 
een uitbreiding van woningbouw ter hoogte van de 
huidige sportvelden, voorafgegaan door een ver-
plaatsing van de sportvelden naar de zuidzijde van 
de Koekoeksleane een mogelijke inbreidingslocatie. 
Uitgebreid onderzoek zal vooraf moeten worden 
gegaan aan mogelijkheden voor de ontwikkeling. 
Dit gebied kan dan ook aangemerkt worden als een 
zoekgebied voor woningbouw. Andere vormen van 
maatschappelijke uitbreiding van het dorp zijn hier 
overigens niet uitgesloten.

Buitengebied
De provincie Fryslân biedt de mogelijkheid om bij-
zondere woonvormen zoals stinzen en ‘kloosters’ in 
het buitengebied te realiseren. De plaatsen waarvan 
bekend is dat historische woonvormen aanwezig 
zijn geweest, hebben de voorkeur. Het kan land-
schapsversterkend werken. Ten aanzien van het 
direct aangrenzende buitengebied van Berlikum 
is genoemd dat de ontwikkeling van bijzondere 
woonvormen niet moet worden uitgesloten. In dit 
kader kan het stichten van een nieuwe woonvorm 
op de locatie van het voormalige Kleaster Anjum 
aan de orde zijn. Deze woonvorm moet recht doen 
aan landschapsversterkende woonvormen in het 
buitengebied. 

Conclusie wonen
Op kaart 5.1 zijn onder meer de verschillende wo-
 ningbouwplannen inzichtelijk gemaakt. De plannen 
voor Berlingahiem (1) en de Hemmemastate (2) zijn 

Figuur 5.2  Schets inrichting Hemmemastate Huidige stand van zaken



reeds concreet en zullen binnen niet al te lange tijd 
worden gerealiseerd (of verkeren in de realisatie-
fase). 
De plannen op de Pôlle (3) zijn nog in ontwikkeling. 
Gefaseerde uitvoering met een mix van woningen 
voor diverse doelgroepen (zie ook onder jeugd en 
ouderen) en inspelend op de stratenstructuur zijn 
aandachtspunten. De Wettertún (4) is tevens reeds 
concreet en zal vraaggericht worden ingevuld.
Voor de verdere toekomst kan het nu nog open 
terrein langs de Bildtdyk aangemerkt worden 
voor woningbouw (5). De huidige locatie van de 
sportvoorzieningen is aangewezen als mogelijke 
inbreidingslocatie voor woningbouw (6), dit gebied 
is gearceerd omdat dit een zoekgebied betreft voor 
woningbouw (een doorkijk voor wellicht na 2020). 
Daarnaast kan in verband met de ontwikkeling van 
de Brede School, op de hierdoor ontstane open ple-
kken in het dorp woningbouw kunnen plaatsvinden.
Ten behoeve van het woon- en leefklimaat is het 
essentieel om bij nieuwe, maar ook bestaande 
woningbouw aandacht aan de sociale ruimte en de 
kwaliteit van de openbare ruimte te besteden. Daar-
naast moet de parkeergelegenheid en het groen in 
de wijk extra aandacht krijgen. Verder moet sociale 
integratie in de dorpsgemeenschap bewust worden 
nagestreefd. 
Inbreidingslocaties moeten bij voorkeur een breed 
maatschappelijk belang dienen, waarbij fasering in 

de tijd en het zorgvuldig omgaan met de opbouw 
van het dorp aandachtspunten zijn.

Meer in het algemeen kunnen de Buorren, delen 
van de Bitgumerdyk en de Hôfsleane als cultuur-
histo risch waardevol gebied worden aangegeven, 
waarbij wordt gestreefd naar een waarborging van 
de aanwezig zijnde kwaliteiten en zo mogelijk een 
verster king daarvan. De Buorren kent hierin de 
strengste eisen ten aanzien van behoud. De sta-
tus ‘Be schermd Dorpsgezicht’ kan hierbij kansen 
bieden. In het verlengde hiervan moet renovatie/ 
restauratie van de oude kern van Berlikum aandacht 
hebben.
De afzonderlijke historisch waardevolle panden, 
waarbij wordt gestreefd naar behoud, zijn de Rijks-
monumenten: de Koepelkerk, Hemmemapoort en 
de Doopsgezinde kerk.

Tot slot kan voor het buitengebied bij Berlikum de 
ontwikkeling van bijzondere woonvormen (stinzen 
of ‘kloosters’) niet worden uitgesloten. Voor de hand 
liggende voorkeurslocaties vormen de stroomrug-
gen van Berlikum naar Dronrijp en langs de Sânwei. 
Daarnaast zou een haalbaarheidsonderzoek kunnen 
worden uitgevoerd om op de locatie van het voor-
malige Kleaster Anjum een nieuwe woonvorm te 
stichten die recht doet aan landschapsversterkende 
woonvormen in het buitengebied.
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De oude dijkstructuur kan vanaf de afslag N383 
duidelijker worden gemarkeerd als structurerend ele-
ment, door de aanplant van iepen aan weerszijden 
van de dijk. Iepen hebben de voorkeur, omdat deze 
tot nu toe overal langs de oude Middelzeedijk zijn 
geplant en zo een samenhangend beeld ontstaat. 
Dit geldt ook voor het structuurbepalende groen aan 
de Kleasterdyk (tot aan Kleaster Anjum). De struc-
tuurbeplanting moet hier weer op niveau worden 
gebracht, na vermindering van het bomenbestand 
door de iepziekte.

Het aanzien van het bedrijventerrein aan de Tichel-
ersdyk is niet fraai, hetgeen wordt versterkt door het 
smalle wegprofi el. Bij de ontwikkeling van de Pôlle 
zal de huidige aanblik en uitstraling van de bedrij-
vigheid van groter belang worden en ook daarom 
een kwaliteitsslag moeten maken. De aanleg van een 
heg en/of een bomenrij tussen de weg en het bedrij-
venterreinen zal met minimale inspanning al een 
grote verbetering betekenen. Figuur 5.3 illustreert 
de huidige situatie.

In het ontwikkelingsgebied de Pôlle zal aan de 
groenkwaliteit in overleg met het dorp aandacht 
moeten worden besteed.

Het landschapsplan van het glastuinbouwbedrijf 
is op enkele essentiële onderdelen nog niet tot 
uitvoering gebracht door de Stichting Tuinbouw-
ontwikkeling Friesland (TOF). Uitvoering in samen-
hang met het gietwaterproject aan de Sânwei kan 
één en ander versterken.

De Poepedyk (in fi guur 5.4 gevisuali seerd), een voor-
malig historisch ontsluitingsweggetje zou weer in 

5.2.2 Dorpsaanzicht en groen

Figuur 5.3 Het bedrijventerrein aan de zijde van de 
Berlikumer Vaart.

Figuur 5.4  Poepedyk

Het dorpsaanzicht wordt bepaald door zowel de bebouwing als de 

 binnen en rondom het dorp gelegen groen. Het verbeteren danwel 

waarborgen van het dorpsaanzicht met behulp van de inrichting 

van het groen staat centraal in deze paragraaf.



oude luister moeten worden hersteld. Onderstaande 
fi guur illustreert de ligging van de Poepedyk.

De aanplant van hoogstamfruitbomen op nader te 
bepalen locaties accentueert de karakteristiek en 
historie van Berlikum.
De kwaliteit van het open landschap wordt nog 
ervaren in het gebied tussen Moddergatsreed en 
het dorp, tussen de Ried en de Kleasterdyk en ten 
westen Hemmemastate. Hier zullen ontwikkelingen 
met de nodige zorg moeten plaatsvinden.

Conclusie dorpsaanzicht en groen
Het dorpsaanzicht en de bestaande en toekomstige 
groenstructuur zijn nauw met elkaar verbonden. 
Kaart 5.2 geeft een vertaling van de visie voor het 
groen en dorpsaanzicht. 

De speerpunten voor het dorpsaanzicht en groen zijn 
resumerend, de volgende:

1. Het structuurbepalende groen; langs de Bit-
gumerdyk en Wiersterdyk maar ook de Kleaster-
dyk tot aan Kleaster Anjum, behouden en 
versterken en door inrichting het dorpsaanzicht 
verbeteren;

2. Gemengd groen; uitbreiden langs de bedrijven-
terreinen als functioneel, maar tegelijkertijd ook 
structuurversterkend element;

3. Behoud open plekken, met aanvullend de 
waardevolle (zicht) relatie van het dorp met het 
buitengebied

4. Beeldbepalend groen Hervormde kerk; conser-
veren;

5. Behoud overige groen langs de Berlikumervaart;
6. Uitvoeren landschapsplan glastuinbouwgebied 

en gietwaterproject;
7. Herstel karakter Poepedyk;
8. Aanplant met hoogstamfruitbomen; het bij-

zondere karakter van Berlikum als tuinders- en 
fruittelersdorp zal hiermee (weer) geaccentueerd 
worden.
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Kaart 5.2 Dorpsaanzicht en groen

Zicht op Berlikum
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De ‘tafel’gesprekken hebben de onderstaande op-
merkingen en wensen/behoeften opgeleverd: 

- Koekoeksleane moet opgeknapt worden, de 
fi etsvoorziening moet verbeterd worden op 
basis van utilitair fi etsverkeer;

- Kruising Koekoeksleane – Bitgumerdyk 
verbeteren voor fi etsers (moeten nu soms 2x 
dezelfde weg oversteken);

- Kruising Kleasterdyk – Gernierswei verbe-
teren;

- Parkeergelegenheid bij discotheken;
- Parkeren van vrachtwagens niet in het dorp;
- Sluipverkeer via de Bildtdyk en langs de paral-

lelweg naar Sint Annaparochie moet worden 
voorkomen;

- De stoepen, en daarmee de voetpaden in 
zijn algemeenheid voor het gehele dorp ge-
schikt maken voor rolstoelen, kinderwagens, 
etcetera, voor een goede doorstroming en 
voorkoming van verkeersonveilige situaties;

- Meer onderhoud aan of herstel van matig tot 
slecht onderhouden wegen (Koekoeksleane, 
Bûtenpôle, wegdelen bij ‘Hege Wier’).

Vanuit deze wensen/behoeften kunnen directe 
aanknopingspunten c.q. verbeteringspunten worden 
genoemd. 

De huidige afslag van de N383 naar Berlikum is on-
overzichtelijk, verkeersonveilig en daardoor gevaar-

Tabel 5.2  Ontwikkeling verkeer en vervoer 

Verkeer en vervoer 

1950
Groei autoverkeer. Goede busverbinding met Leeuwarden. Tramlijn van Leeuwarden 
naar Berlikum, ook naar het veilingterrein.

1975
De tramlijn richting Berlikum is gesloten.
Buorren éénrichtingsverkeer. Problemen met parkeren
Dorp verkeersluw door aanleg Koekoeksleane en Gernierswei.

2005

Snelheidsregulerende maatregelen getroffen. Het hele dorp is een 30 km-zône. Inten-
siteit busverbindigen staat onder druk.
Snellere en veilige verbinding met Leeuwarden door N383.
Aanleg van circa 10 km recreatieve fi ets- en wandelpaden rond Berlikum.

2020

Busverbinding blijft behouden. Betere verbinding met Noordwest Tangent
Betere verbinding met zuid en oost Friesland door de Haak om Leeuwarden.
Rotonde N383 aanwezig.
Veilige oversteeksituaties voor fi etsers Noord Friesland.

5.3 Verkeer en vervoer

Het thema verkeer en vervoer gaat over allerlei soorten verkeer, 

zoals auto’s, maar ook fi etsers en wandelaars, daarmee wordt ook de 

bijbehorende infrastructuur meegenomen. Ook openbaar vervoer komt 

aan de orde. Hieronder wordt in het kort weergegeven hoe in 

een tijdsperiode van 50 jaar verkeer en vervoer zich heeft ontwikkeld 

en wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst in 2020.



lijk door de ligging in een bocht en de ontsluiting 
van de boerderij direct op de afslag.

Om dit kruispunt veiliger te maken, wordt een 
 rotonde gerealiseerd. 
De kruising Koekoeksleane – Bitgumerdyk heeft een 
inadequate en onlogische verkeerskundige inrich-
ting, fi etsers moeten op dit punt de Bitgumerdyk 
tweemaal oversteken, wanneer zij in de richting van 
Sint Annaparochie afslaan (zie fi guur 5.6). Het fi ets-
pad moet zo worden aangelegd dat de fi etsers het 
kruispunt niet meer hoeven over te steken.

De kruising Gernierswei-Kleasterdyk is eveneens een 
verkeersonveilig punt voor zowel auto’s als fi etsers; 
de inrichting en verdeling van het verkeer ter plaatse 
is onoverzichtelijk. Het kruispunt moet verkeers-
veilig worden ingericht. Een structurele verbetering 
van de situatie heeft hoge prioriteit. Figuur 5.7 geeft 
de situatie op de kruising weer.

Het parkeren bij de discotheken moet (op de 
piekmomenten) verbeterd worden. Hier is al veel 
onderzoek naar gedaan. Het parkeren moet gecon-
centreerd worden op één punt en zo dicht mogelijk 
bij de disco’s. De locatie achter de Singel is door 
onderzoek de meest geschikte plaats gebleken. 
Het structureel parkeren van vrachtwagens in het 
dorp is niet gewenst. Het parkeren van de vrachtau-
to’s zou aansluitend kunnen plaatsvinden op het 
bedrijventerrein West aan de Jetskereed of aan de 
noordoostzijde van Berlikum.

Voorlopig is het busvervoer gegarandeerd tot 2012, 
voor de periode hierna zal op dorpsniveau in kaart 
moeten worden gebracht wat de mogelijkheden en 
wensen zijn. De bereikbaarheid van het glastuin-

bouwgebied kan worden verbeterd met een OV-halte 
voor de bus. Dit kan worden meegenomen bij de 
herinrichting van de afslag N383 met een rotonde.

De parallelweg langs de weg naar Sint Annaparo-
chie wordt gebruikt door sluipverkeer. Dit levert 
gevaar op voor de fi etsers. Ook voetgangers op het 
Bildt dykje ondervinden hiervan hinder. De Bildtdyk 
en het Bildtdykje moeten worden afgesloten voor 
doorgaand verkeer.

Tot slot
De verkeerssituatie aan de Tichelersdyk is niet opti-
maal: verkeerskundige maatregelen moeten worden 
onderzocht (4) en aanvullend kan de verkeerssitu-
atie van de Tichelersdyk naar het bedrijventerrein 
worden genoemd. De Tichelersdyk voldoet niet aan 
de infrastructurele eisen om verkeer te geleiden naar 
het bedrijventerrein. Verkeerskundige maatregelen 
die deze situatie kunnen optimaliseren moeten 
worden onderzocht.

Conclusie verkeer en vervoer
De huidige afslag richting Berlikum (1) zal worden 
verbeterd, middels het aanlegen van een rotonde. 
De situatie voor de fi etsers op het kruispunt Bit-
gumerdyk/Koekoeksleane (2+4) zal verbeterd 
moeten worden; het aantal oversteekplaatsen moet 
worden beperkt en een logische doorstroming moet 
worden gecreëerd. Aan de noordkant van de kruising 
zal daarom een verbindend fi etspad, geschikt voor 
utilitair fi etsverkeer gemaakt kunnen worden dat de 
Hemmemaweg rechtstreeks verbindt met de Bit-
gumerdyk. De kruising Gernierswei/Kleasterdyk (3) 
is voor auto’s en fi etsers onveilig om over te steken; 
een overzichtelijke inrichting zal moeten worden 
aangelegd.
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Figuur 5.7  Huidige situatie kruising Kleasterdyk-
Gernierswei

Figuur 5.6  Situatie kruispunt Bitgumerdyk - 
 Koekoeksleane
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Het parkeren van vrachtwagens en bezoekers van 
de discotheken moet worden gestructureerd. Hier 
zijn een aantal zoekgebieden voor aangewezen. Dit 
betreffen de gebieden: achter de Singel, ten zuiden 
van het bedrijventerrein aan de Jetskereed en aan de 
noordoostzijde van Berlikum. De speerpunten voor 
verkeer en vervoer zijn verwerkt in kaart 5.3.

Ten behoeve van de bereikbaarheid van het glas-
tuinbouwgebied met openbaar vervoer, wordt hier 
een bushalte toegevoegd. Voor 2012 zal in ieder 
geval de openbaar vervoersvoorziening in Berlikum 
op dorpsniveau in kaart moeten worden gebracht, 
en mogelijkheden en wensen ten aanzien van het 
openbaar vervoer. De conclusies van dit onder-
zoek zullen wellicht leiden tot een herziening; 
deze moeten echter nog worden afgewacht.

In het algemeen moet voor de wegen, maar in het 
bijzonder voor de Koekoeksleane, de wegdelen ter 
hoogte van de ‘Hege Wier’ en het oudste deel van 
de Bûtenpôle intensief onderhoud worden gepleegd 
en indien nodig herstelwerkzaamheden danwel 
vernieuwing van wegen/weggedeelten.

Kaart 5.3 Verkeer en vervoer 



5.4 Werkgelegenheid 

Een uitzondering vormen hierop overigens de 
maatschappelijke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld 
het onderwijs), voor een deel bestaan deze uit 
vrijwilligerswerk. In het kort worden de ontwikkelin-
gen in de werkgelegenheid van de afgelopen 50 jaar 
beschreven met een doorkijk naar 2020. 

De ‘tafel’gesprekken hebben de volgende opmerkin-
gen en wensen/behoeften opgeleverd: 

- Het huidige winkelbestand voorziet in 
 dagelijkse boodschappen, verspreid over 
 Berlikum. Dit winkelbestand dient meer 
geconcentreerd te worden.

- De aanleg van de Elfstedenvaarroute biedt 
mogelijkheden voor de horeca, de detail-
handel en recreatiebedrijven;

- Een locatie voor een bedrijfsverzamelgebouw;
- Het opwaarderen/saneren van bedrijven op 

het industrieterrein;
- Verbeteren van de infrastructuur op het 

 industrieterrein.

De opmerkingen, wensen en behoeften zijn ver-
taald naar speerpunten en derhalve een visie op de 
werkgelegenheidsontwikkeling in Berlikum.

Opwaarderen en uitbreiden 
winkelbestand

Het winkelbestand in de Buorren is de laatste jaren 
behoorlijk afgenomen. Het is niet realistisch deze 
straat als winkelstraat voor dagelijkse boodschap-
pen te willen behouden. Een nieuw winkelhart 
zal voor alle betrokken winkels een economische 
impuls kunnen betekenen en kan andere winkels 
aantrekken. De komst van circa 600 nieuwe bewo-
ners de komende 10 á 15 jaar kan eveneens stimu-

lerend werken. Meerdere locaties zijn geschikt voor 
de genoemde ontwikkeling, zoals rond de huidige 
supermarkt of op de Pôlle. Voldoende parkeergele-
genheid is bij alle alternatieven een voorwaarde. 

Geen uitbreiding geplande 
glastuinbouw, sanering ongewenste 
glastuinbouwlocaties

De huidige werkgelegenheid in Berlikum is goed te 
noemen. Het bedrijventerrein is inmiddels vol en in 
het glastuinbouwgebied moet nog circa 15 hectare 
met glas worden bebouwd. Het gebied tussen het 
kassencomplex en het dorp zal open blijven, zodat 
de bewoners geen hinder ondervinden. De behoef-
te aan de werkgelegenheid in de glastuinbouw 
overstijgt het aanbod uit de regio. Met name in de 
zomermaanden wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van buitenlandse arbeidskrachten. Dit 
zal toenemen met de verdere invulling van de nog 
beschikbare 15 hectare. De huisvesting en de opvang 
van de buitenlandse arbeidskrachten zal voor zo 
ver nodig aandacht moeten hebben (zie ook onder 
wo ningbouw; integratie nieuwkomers). Verdere uit-
breiding van glastuinbouwbedrijven in de omgeving 
van Berlikum is niet gewenst om een aantrekkelijk 
woon- en vestigingsklimaat in stand te houden 
en mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het 
dorp met een breed maatschappelijk belang niet te 
hinderen. Restanten van glastuinbouw aan de Mod-
dergatsreed moeten worden gesaneerd, verdere uit-
breiding is daar niet gewenst, onder meer vanwege 
insluiting van het dorp en hinder voor omwonenden.

Garanderen aanbod locaties 
lokale bedrijvigheid

In de toekomst zullen mogelijkheden aanwezig 

D
or

ps
vi

si
e 

B
er

lik
um

 2
0

0
6 

- 2
0

20

56

Onder het thema werkgelegenheid valt feitelijk alle bedrijvigheid die 

werkgelegenheid te bieden heeft: bedrijventerreinen, bedrijfslocaties, 

winkelaanbod, horeca, rijdende winkel, kassen, enzovoort. Kortom 

een volledig overzicht van het werkaanbod in Berlikum. 
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Werkgelegenheid 

1950

Veel werkgelegenheid in de tuinbouw, veiling, opslag en handel.
Scholen voortgezet onderwijs.
Veel detailhandel.
De meeste mensen hebben werk binnen het dorp

1975

Mechanisatiebedrijven, vermindering van werk in de landbouw etc.
Huishoud- en landbouwschool gesloten.
Veiling in 1986 gesloten.
Detailhandel gedecimeerd.

2005

Groei glastuinbouwgebied met aanverwante werkgelegenheid
Dagelijks verzorgende detailhandel is aanwezig.
De meeste mensen hebben werk buiten het dorp.
Bedrijventerrein zorgt voor sanering van bedrijven in het dorp.
Bedrijventerrein is vol.

2020

Bedrijven zoveel mogelijk buiten dorpskern. 
Concentreren en uitbreiding winkelvoorzieningen.
Een nieuw bedrijventerrein voorziet in de plaatselijke behoefte.
Horeca- en recreatiebedrijven spelen in op de recreatieve ontwikkeling van het 
noordwesten (en midden) van Friesland als vaargebied.
Glastuinbouwgebied geheel gerealiseerd (en het de daarmee samenhangende 
werkgelegenheid).

Tabel 5.3  Ontwikkeling werkgelegenheid

Kaart 5.4 Bedrijvigheid en werkgelegenheid 



moeten blijven voor lokale initiatiefnemers om een 
bedrijf te starten, danwel op een geschikte locatie 
voor te zetten. Uitbreiding van het bedrijventerrein 
kan plaats vinden in zuidelijke richting, eventueel 
over de Koekoeksleane heen. Huidige bedrijven bin-
nen de dorpskern hebben in het dorp geen verdere 
uitbreidingsmogelijkheden en zullen in de loop der 
tijd gaan verplaatsen naar het bedrijventerrein. 

Stimuleren werkgelegenheid 
toerisme en recreatie

Op dit moment loopt de kleiroute voor de recrea-
tie vaart door Berlikum. Met de aanleg van de Elf-
stedenvaarroute wordt Berlikum een knooppunt 
van twee vaarroutes. Dit biedt mogelijkheden voor 
de horeca en de detailhandel. Ook vestiging van 
aanverwante bedrijvigheid zou kunnen plaatsvinden. 
Varende veiling (zie ook paragraaf 5.6), camping, 
havenfaciliteiten, en wellicht spin-off activiteiten als 
kleinschalige scheepsbouw en/of reparatie (dit valt 
overigens niet direct onder horeca of detailhandel). 
Ook aanvullende activiteiten voor de passanten in 
de vorm van de reeds aanwezige cultuurhistorische 
fi etsroute en een nog te bewegwijzeren historische 
‘stadswandeling’ kan stimulerend werken voor de 
detailhandel en horeca.

Conclusie werkgelegenheid
De werkgelegenheid in Berlikum is goed te noemen, 
mede door de aanwezigheid van de glastuinbouw 
en het bedrijventerrein. De werkgelegenheid en de 
ontwikkeling daarin moet niet stil blijven staan. 

Kaart 5.4 geeft een overzicht van de gebieden die 
extra werkgelegenheid tot stand kunnen brengen 
danwel gebieden die het aanbod op peil houden of 
juist gesaneerd moeten worden.

Een beperkt aanbod aan bedrijfsgrond moet worden 
gegarandeerd voor starters, bedrijven die beperkt 
zijn in uitbreidingsmogelijkheden op de huidige 
locatie, inadequate huisvesting, enzovoort.
Verdere uitbreiding van glastuinbouwbedrijven in 
de omgeving van Berlikum is echter niet toegestaan 
om een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat 
in stand te houden en mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen van het dorp met een breed maat-
schappelijk belang niet te hinderen. Restanten van 
glastuinbouw aan de Moddergatsreed moeten 
worden gesaneerd, verdere uitbreiding is daar niet 
gewenst.

Tevens zijn in Berlikum nog een aantal dagelijkse 
winkels aanwezig. Dit aanbod is overigens in de 
 laatste twintig jaar in hoog tempo afgenomen, zo 
ook de rijdende winkel ‘melkboer’. Voorgestaan 
wordt om een aantal locaties aan te wijzen als 
voorkeurslocatie voor verdere ontwikkeling van 
detailhandel. Dit betreffen de locaties rondom de 
huidige supermarkt en/of de Pôlle.

Door het aantrekken van toeristen, bestaat een 
mogelijkheid voor het ontwikkelen van een nieuw 
type werkgelegenheid gericht op de toeristen. 

D
or

ps
vi

si
e 

B
er

lik
um

 2
0

0
6 

- 2
0

20

58

Bedrijventerrein Oost.
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5.5 Maatschappelijke voorzieningen

Het thema Maatschappelijke voorzieningen, is verdeeld in een 

aantal subthema’ s die ook als basis voor de ‘tafel’gesprekken 

hebben gediend. 

Dit zijn de volgende:

· zorg en welzijn;

· onderwijs;

· jeugd en ouderen;

· sport en ontspanning.

Op kaart 5.5  (pagina 69) is het totaalbeeld van de maatschappelijke voorzieningen zichtbaar, 
hierin zijn bovenstaande onderwerpen  opgenomen.

Toekomstige bouwlokatie Berlingahiem, waarbij mogelijk in het nog te realiseren appartementencomplex een zorg-
steunpunt zal worden gevestigd.



5.5.1 Zorg en welzijn 

Het thema zorg en welzijn gaat over allerlei soorten 
zorgverlening en voorzieningen, men kan hier den-
ken aan het dorpshuis, Groene Kruis, bibliotheek, 
zorgverleners, huisarts, fysiotherapie, welzijnsac-
tiviteiten, enzovoort.  Binnen het thema zorg en 
welzijn komt ook de Brede School3∗ aan de orde.
De ‘tafel’gesprekken hebben de onderstaande op-
merkingen en wensen/behoeften opgeleverd: 

- Men gaf aan behoefte te hebben aan een 
zorgsteunpunt (vooral voor ouderen), daarbij 
zou ook een loketfunctie kunnen komen voor 
bijvoorbeeld informatie over de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning;

- Basisvoorzieningen zoals huisarts, tandarts, 
fysiotherapeut moeten behouden blijven;

- Opzetten van een organisatie die mantelzor-
gers werft, ondersteunt en vraag en aanbod 
op gezondheidsgebied afstemt;

- Handhaven dan wel uitbreiding van de unieke 
situatie van het Groene Kruisgebouw en de 
samenhangende activiteiten voor zorg en 
welzijn;

- Realisatie van een aantal levensloopbesten-
dige woningen afgestemd op de groei en 
behoefte, zowel huur als koop (zie het thema 
wonen);

D
or

ps
vi

si
e 

B
er

lik
um

 2
0

0
6 

- 2
0

20

60

In tabel 5.4 wordt allereerst in het kort weergegeven hoe zorg en welzijn 

zich heeft ontwikkeld gedurende een tijdsperiode van ruim 50 jaar en 

een doorkijk wordt gegeven voor de toekomst (2020). 

Zorg en welzijn

1950

Kerken vervullen de functie van zorg en welzijn.
Apotheekhoudende huisarts.
Aanwezigheid postkantoor en bankgebouw.
Dagelijkse voorzieningen ten aanzien van zorg en welzijn zijn in het dorp aanwezig

1975
Andere soorten voorzieningen, bejaardenzorg, consultatiebureau.
Apotheekhoudende huisarts, tandarts, 
Komst bibliotheek.

2005

Bejaardentehuis verplaatst naar Menaldum.
Behoud Groene Kruisgebouw met vele activiteiten met een bestuur van vrijwilligers.
Apotheekhoudende huisarts, tandarts, fysiotherapeut.
Plannen voor uitbreiding plaatselijke zorg Dorpshuis verouderd, te kleine zaal en wordt 
niet voldoende benut.
Dagelijkse voorzieningen in dorp zoals bank en postkantoor worden minder. Kinderopvang 
aanwezig.

2020

Zorgsteunpunt voor ouderen.
Ontwikkeling van een zorgcentrum voor de plaatselijke behoefte is gerealiseerd. Kin-
deropvang en naschoolse opvang opgenomen in Brede School1∗. Postkantoor in centrum 
bij winkels.

Tabel 5.4: Ontwikkeling zorg en welzijn

3* Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Het doel van de Brede 
School kan zowel zijn om een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden, maar ook om de ontwikkelingskansen van de kin-
deren te vergroten. Onderwijs is hierin in ieder geval een participant. Andere deelnemers kunnen zijn, de kinderopvang, welzijn, peuterspeel-
zaal, sport, cultuur, bibliotheek en ook andere instelling kunnen onderdeel van de Brede School zijn.
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- Ontwikkeling Brede School (beide scholen, 
bibliotheek, kinderopvang en peuterspeel-
zaal), valt feitelijk binnen het thema onder-
wijs, maar kent ook een zorgaspect;

- Verplaatsing postkantoor;
- Dorpshuis is te klein, hetgeen voornamelijk 

geldt voor de grote zaal, moderniseren/ver-
nieuwen is van belang, de positie van het 
dorpshuis moet in verband met andere maat-
schappelijke ontwikkelingen nader worden 
bepaald;

- Behoud bibliotheek.

Uit de opmerkingen, wensen/behoeften blijkt dat 
het basisniveau voor het aanbod aan zorg- en wel-
zijnsvoorzieningen voldoet aan de vraag. De ac-
centen in de visie liggen dan ook op het behouden 
en waar mogelijk het kwalitatief versterken en mis-
schien in beperkte mate uitbreiden van de zorg- en 
welzijnsvoorzieningen. 

Berlikum biedt zijn bewoners een aantal belangrijke 
basisvoorzieningen op zorggebied. Binnen het dorp 
bestaat het aanbod uit een huisarts, een tandarts 
en twee fysiotherapeutpraktijken. Het Friese Land 
biedt in het dorp jeugdgezondheidszorg aan (con-
sultatiebureau, pedagogische thuisbegeleiding). 
Verder zijn er maar liefst drie organisaties actief die 
allerlei vormen van zorg aanbieden: Het Friese Land, 
Interzorg en Palet. Het is aan de cliënt zelf om te 
bepalen van welke zorgaanbieder met gebruik wil 
maken. 
Daarnaast is het Groene Kruis Berlikum/Wier, 
ge rund door vrijwilligers, zeer actief voor de 50-

 plus sers en is gestart met een consultatiebureau 
voor deze groep naast de uitleen van hulpvoor-
zieningen. In het Groene Kruisgebouw aan de 
Sportleane is een steunpunt ingericht voor dag-
besteding aan ouderen, dit steunpunt zal in de 
toekomst intrek nemen in de nieuwbouw op het 
voormalig Berlingahiem terrein, hier wordt dan een 
24-uurs servicepost ingericht voor ouderen.
Bij verschillende zorgaanbieders die actief zijn in 
het dorp alsmede het Groene Kruis kan hulp worden 
aangevraagd voor klussen aan of bij de woning. De 
ouderenadviseur van de gemeente Menaldumadeel 
is voor senioren een belangrijke voorziening, deze 
adviseur heeft kantoor in het Groene Kruis gebouw 
en is op afspraak bereikbaar of middels een spreek-
uur.  

In 2007 gaat de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) van start en dient de gemeente de 
regie in handen te nemen als het gaat om aanvragen 
in de sfeer van thuiszorg, waarbij in eerste instantie 
mantelzorgers aangesproken zullen worden op het 
bieden van zorg. Pas in tweede instantie kan een be-
roep worden gedaan op professionele zorg. Positief 
hieraan is de samenwerking met andere gemeenten 
in de regio. Een beleid voor deze nieuwe situatie is 
er nog niet en zal de komende jaren tot ontwikkeling 
moeten komen. De plannen van het Groene Kruis 
om een zorgbrigade in het leven te roepen bieden 
perspectieven voor versterking voor de straks zo be-
langrijke mantelzorg. De huidige huisarts, tandarts 
en fysiotherapeuten zien op dit moment geen aanlei-
ding om met elkaar in een gebouw samen te werken, 
hun locatie en praktijk voldoen momenteel goed aan 

Dorpshuis



de huidige normen. Op het gebied van Welzijn is 
de stichting Palet belast met de uitvoering van het 
beleid voor de groep van 55+. Alle 55+ groepen zoals 
onder andere volksdansen, biljartclubs, nordic wal-
king etc. kunnen hier terecht met hun vragen. Het 
Welzijnswerk is met ingang van 2007 besteedt aan 
de Stichting Middelsee uit Stiens.

Van oudsher hebben de drie geloofsgemeenschap-
pen in Berlikum, de Gereformeerde Kerk, de Her-
vormde Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente, 
een belangrijke rol gespeeld op sociaal en maat-
schappelijk gebied. Door de secularisering is deze 
rol afgenomen, maar nog steeds kan Berlikum 
worden aangemerkt als een dorp waar de kerken een 
rol spelen op sociaal en maatschappelijk gebied. 
Het zijn open geloofsgemeenschappen die intern 
maar ook extern gericht zijn. Niet alleen gericht op 
de maatschappelijke en sociale problematiek in de 
gemeenten en in het dorp, maar ook wereldwijd. 
De Hervormde Gemeente heeft met de begraaf-
plaats en de urnenmuur een maatschappelijke 
functie voor het gehele dorp. Daarnaast worden er 
in de kerk algemeen toegankelijke muziekuitvoerin-
gen gegeven, waaronder orgelconcerten. Het gere-
formeerde kerkgebouw leent zich, naast de normale 
kerkdiensten, voor grootschalige Kerstuitvoeringen 
en muziekuitvoeringen.

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente 
zijn een Samen Op Weg gemeente.
Het proces om volledig samen te gaan is in een 
afrondende fase.
Er is verder een zeer goede samenwerking tussen de 
Doopsgezinde Gemeente en de 
SOW gemeente. Door deze ontwikkelingen vindt er 
in de drie gemeenten een nadere oriëntatie plaats 
op de inzet van de gebouwen. De Doopsgezinde 
Gemeente heeft besloten om hun gebouwen in te 
zetten voor bijzondere diensten en functies van 
algemeen belang (onder andere onderdak voor het 
documentatiecentrum over Berlikum.)

Conclusies zorg en welzijn
Geconcludeerd kan worden dat Berlikum over een 
voorzieningenniveau ten aanzien van zorg en welzijn 
beschikt, dat in principe voldoet aan een basis-
niveau zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. 
Dit niveau moet in ieder geval worden behouden, 
waarbij de accenten voor  nieuwe ontwikkelingen nu 
en in de toekomst worden gelegd op:

- Samenwerking Groene Kruis/steunpunt 55+ 
en dorpshuis (al dan niet binnen huidige 
bebouwing, of in het principe van de Brede 
School) zodat meer activiteiten mogelijk zijn, 
nader onderzoek kan uitwijzen in welke vorm 
de samenwerking dorpshuis/Brede school 
gestalte zou kunnen krijgen;

- Zorg (WMO) en welzijnsloket oprichten;
- Verdere samenwerking kerken;
- Samenwerking van verenigingen/groepen om 

krachten te bundelen om hun voortbestaan te 
garanderen.

- Nadere oriëntatie op de situatie van de 
gebouwen/bebouwing van alle maatschap-
pelijke voorzieningen.
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5.5.2 Onderwijs 

De ‘tafel’gesprekken hebben de onderstaande op-
merkingen en wensen/behoeften opgeleverd:

- Ontwikkeling Brede School;
- Modernisering huidige faciliteiten;
- Bibliotheek inzetten voor het onderwijs en 

ouderen educatie;
- Meer faciliteiten voor muziekonderwijs.

Sinds 2004 bestaat een initiatiefgroep die de 
mogelijkheden van de stichting van een Brede 
School onderzoekt. De initiatiefgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de scholen de Fûgelsang en 
Lyts Libben, de peuterspeelplaats, de kinderopvang, 
de bibliotheek te Berlikum en SBB. Het doel is het 
stichten van een Brede School waarin de beide 
scholen met behoud van identiteit onder één dak 
samenwerken, maar ook de bibliotheek, de peuter-
speelplaats, kinderopvang en een nieuwe sportzaal 
deel van uitmaken. Een aantal mogelijke zoekloca-

ties voor een Brede School zijn aan de orde. Dit 
betreffende de locaties van de huidige christelijke 
basisschool, ter plaatse van het dorpshuis (met 
mogelijke integratie van de hier aanwezige functie 
en bijbehorende activiteiten) en geïntegreerd in de 
ontwikkeling van de Pôlle.

In fi guur 5.7 (pagina 64) zijn de scholen, de peuter-
speelplaats, de kinderopvang, de bibliotheek en de 
gym/sportzaal zichtbaar. De laatste foto geeft een 
voorbeeld van een Brede school en daarmee een 
toekomstbeeld.

De initiatiefgroep speelt in op het rijksbeleid om 
overal de vorming van brede scholen gefaseerd in te 
voeren. Ook de gemeente wil zich nader oriënteren 
en heeft het proces in Berlikum fi nancieel onder-
steund. In dit kader zijn twee rapporten verschenen. 
Het eerste rapport is opgesteld door de gemeente 
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Het thema onderwijs gaat in op scholen en de daarbij behorende en 

aanverwante activiteiten. In tabel 5.5 wordt puntsgewijs in een tijdspe-

riode van ruim 50 jaar weergegeven op welke wijze het onderwijs zich 

ontwikkeld heeft, daarbij wordt het beeld voor 2020 ook geschetst.

Onderwijs 

1950
Hervormde, gereformeerde en openbare basisscholen zijn aanwezig.
In 1954 wordt de Christelijke Landbouw- en Huishoudschool opgericht. 

1975
1971 intrek OLS in Lyts Libben.
1972 fusie Hervormde en Gereformeerde basisschool.
Jaren ’80 intrek KBS de Fûgelsang in huishoudschool.

2005

Scholen verouderd.
Problemen met onderhoud.
Peuterspeelplaats voor alle kinderen 
Kinderopvang Okidoki.
Gymlokaal voldoet niet aan de eisen.
Initiatiefgroep Brede School opgericht.

2020
Brede School aanwezig, waarin instellingen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, 
welzijn en sport samenwerken .

Tabel 5.5: Ontwikkeling onderwijs
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over de huidige gebouwen situatie in Berlikum. In 
Berlikum zijn relatief veel gebouwen aanwezig die 
mogelijk bij een herschikking een grote algemeen 
maatschappelijke meerwaarde opleveren. Het 
tweede rapport is opgesteld door de initiatiefgroep 
over de kansen voor samenwerking van de diverse 
participerende instellingen en gericht op het belang 
van de jeugd van 0 tot 18 jaar.  Het eindrapport is in 
juli 2006 aangeboden aan het college van Burge-
meester & Wethouders. Dit rapport is door alle 
besturen van de deelnemende participanten onder-
schreven. 
Het dorp is van mening dat het realiseren van een 
Brede School veel kansen biedt voor onze jeugd, 
maar ook een kans om het ‘wij-gevoel’ te versterken. 
De leefbaarheid en sociale samenhang worden 
vergroot en door het bijeenbrengen van meerdere 
accommodaties krijgt de Brede School een belang-
rijke ontmoetingsfunctie. 

Conclusie onderwijs
Het zo snel mogelijk realiseren van een nieuw te 
bouwen Brede School, gecombineerd met een 
sportzaal, zou een grote stap voorwaarts betekenen 
voor de leefbaarheid van Berlikum op lange ter-
mijn. Hiervoor is voldoende draagvlak aanwezig en 
initiatieven zijn reeds opgestart. Door steun van de 
gemeente voor dit initiatief kan realisatie op korte 
termijn plaatsvinden. Ondersteuning in het vinden 
van de aanwezige fi nanciële middelen in de vorm 
van verschillende subsidies om win-win situaties te 
creëren, is een eerste, maar zeer belangrijke stap. 
Kaart 5.5, vervat in de slotparagraaf van hoofdstuk 
5 geeft een overzicht van de zoeklocaties voor een 
Brede school: 

- de huidige christelijke basisschool;
- ter plaatse van het dorpshuis (met mogelijke 

integratie van de hier aanwezige functie en 
bijbehorende activiteiten);

- geïntegreerd in de ontwikkeling van de Pôlle..

Openbare basisschool

Christelijke basisschool

Peuterspeelzaal

Bibliotheek

Figuur 5.7  
Overzicht instellingen en toekomstbeeld Brede school

Voorbeeld Brede School
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5.5.3 Jeugd en ouderen

De ‘tafel’gesprekken hebben de onderstaande op-
merkingen en wensen/behoeften opgeleverd:

- (mobiele) Skatebaan voor gemeente Menal-
dumadeel;

- Trapveldje eventueel in combinatie met mo-
biele skatebaan;

- Voor ouderen in het dorp zitplekken reali-
seren (leugenbank);

- Aanleg van een speelplein voor jongeren, 
waar onder andere gevoetbald en gebasket-
bald kan worden. Daarnaast ruimte aanwezig 
voor een mobiele skatebaan, waar bijvoor-
beeld de hele gemeente gebruik van kan 
maken.

Naast de ‘tafel’gesprekken met alle dorpsbewoners 
is tevens een avond voor de jeugd georganiseerd om 
hun mening over de verschillende onderwerpen te 
verkrijgen. In dit kader is gekozen voor een doel-
groepenbenadering; hierdoor wordt meer inzicht 
verkregen in de wensen en behoeften van de jeugd. 

Dit geldt natuurlijk ook voor het in beeld brengen 
van de specifi eke behoeften van ouderen. 
De ouderen hebben hun wensen in de reguliere bij-
eenkomsten op tafel gelegd. Voor de (oudere) jeugd 
is een speciale jongerenavond belegd; waar op een 
speelse wijze ideeën zijn geuit.

De opmerkingen en wensen/behoeften die tijdens 
de jongerenavond naar voren zijn gekomen:

- Te weinig woonruimte voor starters/
studenten;

- Behoefte aan jongerenontmoetingsplaats;
- It Piipskoft wordt steeds minder goed 

bezocht;
- Behoefte aan evenementen/activiteiten;
- Contactpersoon voor startende ondernemers 

in Berlikum;
- Winkelcentrum creëren;
- Gevoel van veiligheid is groot door sociale 

controle;
- Brede School goede ontwikkeling;

65

Het thema jeugd en ouderen gaat over voorzieningen en activiteiten 

voor deze groep bewoners.  Hieronder wordt kort in een tijdsperiode 

van ruim 50 jaar weergegeven op welke wijze de voorzieningen en 

 diensten voor jeugd en ouderen zich hebben ontwikkeld.

Jeugd en ouderen

1950
Kinderen spelen op straat.
Veel sociale contacten op straat.

1975
Door toename autoverkeer, komt er meer behoefte aan speelterreinen.
Piipskoft in 1979.

2005
Steeds meer behoefte aan locaties waar jongeren of ouderen elkaar kunnen ontmoeten, 
zogenaamde hangplekken.
Jeu de Boules baan in 2006.

2020
Multifunctionele speelveldjes voor jongeren. Gezellige ontmoetingsplekken voor oud-
eren. Brede School is een ontmoetingsplek voor jong en oud.
‘Leugenbank’ gerealiseerd.

Tabel 5.6: Ontwikkeling voorzieningen en diensten voor jeugd en ouderen



- Busverbinding naar Leeuwarden is ‘s avonds 
minder, ook de busverbinding naar Sint An-
naparochie kan beter;

- Contactinstantie voor de jeugd;
- Jongerencamping;
- Maatschappelijke stages.

De kinderen van de basisschool hebben hun visie 
onder andere verbeeld in tekeningen. Daaruit kwa-
men de volgende onderwerpen naar voren: buiten 
zwemgelegenheid, skatebaan, winkelcentrum, fl at, 
kinderboerderij, kledingwinkels, openbare tennis-
baan, meer speeltuinen, schaatshal, knutselhal, 
voetbalstadion, schaatshal en visvijver. Een aantal 
verhalen en/of tekeningen zijn in fi guur 5.8 op-
genomen.

Conclusie jeugd en ouderen
Naar aanleiding van het diverse scala aan onderwer-
pen die in aan de orde zijn gekomen bij de jeugd en 
ouderen, zijn een aantal ontwikkelingen in de visie 
en op kaart 5.5 concreet gemaakt.

Op de locatie van het oude haventje kan een zitplek 
voor ouderen worden gecreëerd.  De inrichting van 
de Brede School kan zodanig zijn dat in combinatie 
met activiteiten van de bibliotheek de Brede School 
een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.

Een skatebaan in combinatie met een trapveldje en 
basketveld kan de jeugd naschools in beweging 
brengen en kan tegelijk als ontmoetingsplek func-
tioneren. Tevens kunnen de activiteiten van  het 
Piipskoft worden geïntensiveerd.

Tot slot moeten maatschappelijke stages mogelijk 
worden gemaakt. Maatschappelijke stages voor 
de jeugd van het voortgezet onderwijs heeft ook 
gunstige effecten voor het vrijwilligerswerk. Er zijn 
diverse mogelijkheden in het dorp aanwezig om aan 
deze wens invulling te geven. Dit zou integraal kun-
nen worden opgepakt voor sportverenigingen, Hem-
memapark, Groene Kruis, dorpsbeheer, enzovoort.

Het ontwikkelen van kamers of appartementen voor 
studenten, en meer in het algemeen starters onder 
de jeugd moet tot stand worden gebracht. Voor een 
deel sluit dit aan op doelgroepenbenadering bij wo-
nen. Bestaande woningbouw kan hiervoor bijvoor-
beeld worden benut. Door een pand her in te delen, 
en de ontstane appartementen te verhuren, kunnen 
mogelijkheden worden geboden voor huisvesting 
van jeugd in Berlikum. 

Figuur 5.8 Jeugd en dorpsvisie
Enkele ontwerpen van de jeugd van de basisscholen.
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Sport en bewegen worden daarnaast steeds belang-
rijker in de strijd tegen het te dik worden van de 
jeugd en ouderen; en dienen een breder maatschap-
pelijk doel. Hieronder wordt kort, in een tijdsperiode 
van ruim 50 jaar, weergegeven hoe de voorzieningen 
en diensten zich op dit terrein hebben ontwikkeld.

De ‘tafel’gesprekken hebben de onderstaande op-
merkingen en wensen/behoeften opgeleverd:

- Buitenzwemgelegenheid; 
- Omni-vereniging;
- Modernisering/nieuwe sportzaal (in combi-

natie met de Brede School);
- IJsbaan;
- Africhtterrein honden;
- Verplaatsing sportvelden op langere termijn.

Omni-vereniging
Samenwerking tussen sportverenigingen biedt 
voor  delen. Ze kunnen gezamenlijk de kinderen 
ac tiveren tot het beoefenen van een georganiseerde 
sport. Ook kan het organisatorische en fi nanciële 
voordelen opleveren. Dit kan door het opzetten van 
een omni-vereniging. Een algemene clubruimte 
zou hier ook onderdeel van uit kunnen maken. 
Maat schappelijke stages kunnen vanuit dit principe 
worden gecoördineerd.
 

Buitenzwemgelegenheid
Door de jeugd is naar voren gebracht dat behoefte 
bestaat aan een buitenzwemgelegenheid. Hiervoor 
zijn twee locaties geschikt. Hierbij wordt gedacht 
aan de waterpartij in het Hemmemapark en het 

5.5.4 Sport en ontspanning

Het thema sport en ontspanning heeft betrekking op voorzieningen 

en activiteiten voor het beoefenen van sporten. Ook andere vormen 

van ontspanning komen echter aan de orde zoals zwemgelegenheid, 

de ijsbaan en de bibliotheek (de bibliotheek heeft ook met meerdere 

thema’s een raakvlak en voorziet derhalve ook in meerdere behoeften, 

hetgeen ook geldt voor het Heechhout). 

Sport en ontspanning 

1950 Kaatsen is de belangrijkste sport.

1975
Gymzaal in het dorp. Verschillende sportverenigingen: tennis, gymnastiek, voetbal, 
kaatsen en volleybal.
Dorpshuis het Heechhout.

2005

Verouderde sportfaciliteiten. Wandelen, fi etsen, kanoën zijn activiteiten waaraan men 
de voorkeur geeft boven andere sporten.
Kinderen sporten minder door technologische ontwikkelingen.
Jeu de boulesbaan in 2006

2020

Multifunctionele sportzaal. Behoud van de verschillende sportverenigingen.
Kinderen sporten georganiseerd na schooltijd.
Bibliotheek voor naschoolse activiteiten.
Multifunctioneel dorpshuis is geschikt voor vele activiteiten o.a. op creatief gebied.

Tabel 5.8: Ontwikkeling voorzieningen en diensten voor sport en ontspanning



gietwaterproject achter het glastuinbouwgebied 
richting Menaldum. De laatstgenoemde locatie kan 
meer dere dorpen bedienen.

Sportzaal
Ten aanzien van de huidige sportzaal is naar 
voren gekomen dat deze is verouderd. De sport-
zaal voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Nieuwbouw van de sportzaal is noodzakelijk. De 
nieuwe sportzaal moet minimaal ruimte bieden 
voor wedstrijdsporten zoals volleybal en basketbal. 
Belangrijk is dat de kinderen van de basisschool  
goed gebruik van de sportzaal kunnen maken, ook 
naschools. De kinderen kunnen ervaringen opdoen 
met verschillende soorten sport en kunnen zo hun 
keuze bepalen voor een sportvereniging. De sport-
zaal kan onderdeel uitmaken van de ontwikkeling 
van de Brede School.

IJsbaan
De huidige ijsbaan is erg smal. Bovendien is de 
wens ten aanzien van recreatie en toerisme uitge-
sproken voor de aanleg van een haventje en een 
camping op deze locatie. De waterpartij in 
Hemmemapark is reeds naar voren gebracht en 
onderzocht als mogelijke ijsbaan. 

Africhtterrein honden
De huidige locatie van het africhtterrein voor honden 
is minder geschikt in verband met geluidsoverlast. 
Het terrein is mogelijk inzetbaar voor een camping. 
Het africhtterrein tussen Menaldum en Berlikum is 
qua ligging beter geschikt. Misschien is samenwer-
king tussen beide verenigingen of fuseren een optie. 
Nader overleg met het bestuur is gewenst.

Verplaatsing sportvelden op langere termijn
In het kader van deze visie of nog voor de verdere 
toekomst is geopperd om de mogelijkheden voor 
verplaatsing van de sportvelden te onderzoeken en 
de haalbaarheid hiervan. De sportvelden zouden 
verplaatst kunnen worden naar de overzijde van de 
Koekoeksleane in het buffergebied tussen glastuin-
bouw en het woongebied van Berlikum. De huidige 
locatie voor de sportvelden kan dan een nieuwe 
invulling krijgen met bijvoorbeeld woningbouw; dit 
is ook afhankelijk van de behoefte aan een dergelijke 
ontwikkeling.

Conclusie sport en ontspanning
Voor de tijdsperiode waarop deze visie betrekking 
heeft zijn concrete vertalingen naar de visie de 
volgende:

- Het verplaatsen van de ijsbaan in combi-
natie met het creëren van een buitenzwem-
gelegenheid (hiervoor zijn twee locaties 
aangewezen);

- Nieuwbouw sportzaal, in combinatie met de 
ontwikkeling van de Brede School te reali-
seren;

- Opzetten omni-vereniging met een eventuele 
algemene clubruimte;

-  Verplaatsing sportvelden (genoemd als breed 
maatschappelijke dorpsfuncties) als zoek-
gebied.

Kaart 5.5 geeft een vertaling van de visie op sport en 
ontspanning naar de kaart (indien concrete visuali-
sering mogelijk is).

Figuur 5.9 Voorbeeld voor een zwemplas in een 
 natuurgebied 

Figuur 5.10  Huidige sportzaal 
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5.5.5 Overzichtskaart 
maatschappelijke voorzieningen

De overzichtskaart geeft alle wensen en behoeften weer die binnen de 

diverse subthema’s vallen binnen de maatschappelijke voorzieningen 

en zijn weer te geven in het kaartbeeld. Daarnaast zijn er ten aanzien 

van maatschappelijke voorzieningen een scala aan wensen en behoef-

ten naar voren gekomen die niet in een kaartbeeld zijn te vangen.

Kaart 5.5  Maatschappelijke voorzieningen



5.6 Recreatie, toerisme 
en cultuurhistorie

Hieronder wordt kort in een tijdsperiode van ruim 50 
jaar weergegeven hoe recreatie, toerisme en cultuur-
his torie zich hebben ontwikkeld en het beeld voor 
2020.

De ‘tafel’gesprekken hebben de onderstaande op-
merkingen en wensen/behoeften opgeleverd:

- Jachthaven in combinatie met mini-camping 
(vis- of trekkershutten bijvoorbeeld);

- Historische wandelroute + documentatiecen-
trum;

- Elfstedenfi etsroute;
- Elfstedenvaarroute;
- Overnachtingsmogelijkheden;
- Ruiterpaden/route.

Het thema recreatie, toerisme en cultuurhistorie gaat over behouden 

en versterken c.q. ontwikkelen van deze thema-onderdelen. Cultuur-

historie kan de motor zijn voor beide andere, maar kan ook als zelf-

standig onderdeel functioneren. Een bewustwordingsproces van 

de rijkdom aan cultuurhistorie in Berlikum is voor bewoners en 

bezoekers een eerste vereiste. Het gaat ook om de recreatie-

mogelijkheden van de bewoners in hun directe woonomgeving. 

Recreatie,  toerisme en cultuurhistorie 

1950
Mensen hebben geen tijd om te recreëren.
Er zijn geen specifi eke voorzieningen.

1975

Door woningbouw gaan historische plekken verloren.
Opkomst cultuurhistorisch besef.
De Grúsert en documentatiecentrum opgericht.
Restauratie Koepelkerk.
Recreatief fi etspad langs de Berikumer vaart. 
Dorpshuis Heechhout.

2005

Opkomst cultuurhistorisch besef.
Cultuurhistorisch fi etspad aangelegd.
Aanleg Hemmemapark.
Bewegwijzering Knooppuntenroute Noordwest Friesland.
De Kleiroute voor recreatievaart.
Aanlegsteiger en voorzieningen bij ijsbaan.
Trailerhelling.
Kanoroute.
10 km fi ets en wandelpaden aangelegd.
Hemmemapark c.q. behoud hoogstamfruit.

2020
Jachthaven, mini-camping, historische wandelroute.
Elfstedenvaarroute aangelegd.

Tabel 5.9  Ontwikkeling recreatie, toerisme en cultuurhistorie
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Deze wensen en behoeften zijn vertaald naar een 
aantal speerpunten. Daaraan is toegevoegd de 
 ‘varende veiling’.

Jachthaven en mini-camping
Op de locatie van de oude ijsbaan is ruimte voor 
het realiseren van een jachthaven met mini-cam-
ping. Dit is een mooi gebied gelegen tussen de oude 
dorpskern, het water en het landelijk gebied.

Historische wandelroute
De aanwezige historische bebouwing, onder andere 
in de Buorren, is de moeite waard om te behouden, 
maar ook te betrekken bij toeristische activiteiten. 
In combinatie met de toeristische vaarroute kan 
er een cultuurhistorische wandeling in Berlikum 
worden ontwikkeld (onder andere door de Buorren, 
langs het oudheidscentrum, de Hemmemapoort en 
de Koepelkerk). Nabij de cultuurhistorische route 
zal een overnachtingsmogelijkheid moeten komen, 
hier wordt geen specifi eke plek voor aangewezen. 
Dit zal afhankelijk zijn van particulier initiatief. 
Het documentatiecentrum is reeds aanwezig in 
de Doopsgezinde kerk en kan nadrukkelijker op de 
kaart worden gezet, door bijvoorbeeld daarbij een 
informatiepunt voor glastuinbouw op te richten en 
het eventueel proeven van producten uit de glas-
tuinbouw. 

Elfstedenvaarroute
De Elfstedenvaarroute staat hoog op de politieke 
agenda van alle betrokken gemeenten. In 2007 zal 
een start worden gemaakt met de werkzaamheden. 
De realisering zal voor Berlikum van grote betekenis 
zijn. Niet alleen voor het aantrekken van bezoe kers 
en daarmee de mogelijkheid van de horeca, de 
detailhandel en ander bedrijfsleven om hierop in 
spelen (haven, camping, enzovoort). Het heeft ook 
indirect invloed op het leefklimaat en daarmee op 
het vestigingsklimaat voor de nieuwe bewoners van 
bijvoorbeeld de Pôlle. Nader zou moeten worden 
bekeken of de vaarverbinding door de Oost Indische 
opvaart geleid kan worden, met een sluis achter de 
Wiersterdyk. Vervolgens zou een verbinding kunnen 
worden gezocht met de Blikvaart. Dit gezien het zeer 
specifi eke historische karakter en vroegere functie 
van vaarverbinding. 

Elfstedenfi etsroute
De Elfstedenfi etsroute (ANWB) in Berlikum loopt 
door de Hôfsleane en via een tussenweg naar de 
Wiersterdyk. Met het promoten van de elfsteden-
fi etsroute en elfstedenvaarroute kunnen toeristen 
naar Berlikum worden getrokken. Bij het haventje 
en de mini-camping kunnen dan ook voorzieningen 
worden getroffen voor de verhuur van kano’s en 
mogelijk andere bedrijvigheid die te maken heeft 
met waterrecreatie.

Kaart 5.6  Recreatie, toerisme en cultuurhistorie
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Ruiterroute
De ruitersport is de laatste jaren sterk in belangstel-
ling komen te staan. Het is intussen een bedrijfstak 
van grote economische betekenis geworden. Ook 
in Berlikum kan men deze ontwikkeling onderken-
nen. Net buiten Berlikum zijn een manege en twee 
fokbedrijven aanwezig. Verder zijn er een tiental par-
ticulieren die gezamenlijk circa 25 paarden houden.
Het gebied rondom Berlikum is erg geschikt voor 
een ruiterpad/route, het is een rustige, natuurrijke 
en afwisselende omgeving. Momenteel is in de 
gemeente Menaldumadeel nog geen traject voor een 
ruiterpad. Ook in de gemeente Het Bildt zijn geen 
voorzieningen waar het ruiterpad eventueel op aan 
zou kunnen sluiten.
Een ruiterroute moet zodanig worden ingericht, 
dat deze niet direct naast de wegen, danwel fi ets- 
of voetpaden wordt aangelegd. Dit om overlast, 
verkeersonveilige situaties en vernielen van paden 
te voorkomen. De ruiterpaden zijn overigens niet 
alleen in het kader van recreatie, toerisme en cul-
tuurhistorie van belang, maar ook voor de sport en 
ontspanning

Varende veiling
De in 2007 opgerichte stichting VoortVarend Ber-
likum heeft het initiatief genomen om de tot ca. 
1930 in Berlikum aanwezige varende veiling nieuw 
leven te blazen als een toeristische attractie op het 
voormalige veilingterrein. De concentratie van de 
Berlikumer middenstand bij deze attractie vormt 
een wezenlijk onderdeel van het project. De eerste 
subsidies voor dit project zijn inmiddels toegekend, 
ook door de gemeente Menaldumadeel.

Conclusie recreatie, toerisme en 
cultuurhistorie

De realisatie of stimulans van de voorzieningen 
jachthaven en mini-camping, cultuurhistorische 
wandel- en fi etsroute, Elfstedenvaar- en fi etsroute 
heeft een spin off effect of biedt mogelijkheden 
voor aanverwante sectoren. Tevens is een ruiter-
route aangegeven, waarmee wordt voldaan aan een 
behoefte aan een ruiterpad rondom Berlikum en de 
nog niet aanwezige voorzieningen op dit gebied.

Het aantal winkels in de Buorren is de laatste jaren 
sterk afgenomen. Een ander soort winkelbestand 
zou zich in de Buorren echter kunnen gaan ont-
wikkelen dat bijvoorbeeld meer is afgestemd op 
kunst en kitsch en op bezienswaardigheden die 
meer aansluiten bij het cultuurhistorisch karakter 

van Berlikum (de oudheidskamer De Grúsert en de 
mogelijkheid van bezichtiging van onze monumen-
ten de Hervormde kerk en de Doopsgezinde Kerk). 
Dit kan worden gestimuleerd in samenhang met de 
reeds aanwezige fi etsroutes als Fietsknopenroute 
Noordwest Friesland en de Cultuurhistorische Fiets-
route door Menaldumadeel, die beiden de Buorren 
aandoen. 
Ook de aanleg van de Elfstedenvaarroute en de 
komst van een haventje en mini-camping zullen 
meer toeristen naar Berlikum trekken. Ook zou een 
horecavoorziening aan de Berlikumervaart ter hoog-
te van de Pôlle een versterking van de recreatieve 
uitstraling kunnen bewerkstelligen, en voort kunnen 
vloeien uit de algehele versterking van recreatie, 
toerisme en cultuurhistorie.
Eveneens zal de aanleg en bewegwijzering van een 
‘stadswandeling’ onder andere door de Buorren 
een meervoudig effect hebben op detailhandel en 
horeca. Meer toeristische winkeltjes, met bijvoor-
beeld typisch Friese producten, kunnen zich dan 
vestigen. Ook een atelier of galerie zal in dit straat-
beeld passen.  
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5.7 Dorpsbelang

De ‘tafel’gesprekken hebben de onderstaande op-
merkingen en wensen/behoeften opgeleverd:

- Website met uitleg over de Stichting Berli-
kumer Belangen;

- Voor bepaalde onderwerpen/projecten werk-
groepen in het leven roepen;

- Verbeteren communicatie;
- Monitoren dorpsvisie.

Het is van belang dat het dorp goed op de hoogte 
blijft van de activiteiten van Stichting Berlikumer 
Belangen. Door het opzetten van een website, 
waarop alle ontwikkelingen worden bijgehouden kan 
dat worden gewaarborgd. Communicatie met de 
 bewoners in het kader van bepaalde activiteiten 

is erg belangrijk, op dit moment is deze nog niet 
optimaal.
Daarnaast kunnen voor bepaalde projecten werk-
groepen in het leven worden geroepen, waar ook 
anderen dan bestuursleden in zitting hebben. Dit 
vergroot het draagvlak voor projecten binnen de 
Berlikumer samenleving.

73

Het thema dorpsbelang gaat over het vertegenwoordigen van de belan-

gen, wensen en behoeften van het dorp Berlikum. Maar ook het volgen 

van de ontwikkelingen van het dorp op gemeentelijk en zelfs provin-

ciaal niveau. In onderstaande tabel wordt kort in een tijdsperiode van 

ruim 50 jaar de ontwikkeling van dorpsbelang weergegeven, met een 

doorkijk naar 2020.

Dorpsbelang 

1950 Bestaat al voor 1901.

1975
Dorpskrant Op è Roaster.
In 1997 verschijnt de eerste dorpsvisie.

2005

In 1994 is de vereniging Berlikumer Belangen, Stichting Berlikumer Belangen ge-
worden. 
Stichting biedt voordelen bij projectmatige opzet.
Veel projecten zijn sindsdien van de grond gekomen. 
Dorpsbelang geeft aanzet tot Dorpsvisie 1997- 2010.
Dorpsbelang geeft aanzet tot Dorpsvisie 2006-2020.

2020
Website met informatie en activiteiten.
Werkgroepen voor bepaalde projecten.

Tabel 5.10: Ontwikkeling dorpsbelang



6 Uitvoeringsprogramma 

De verschillende punten die per onderwerp aan de orde zijn geweest 

in het vorige hoofdstuk, zijn op kaart 6.1 in hun totaliteit zichtbaar. Op 

deze manier is de totale toekomstvisie voor Berlikum zichtbaar. 

Dit uitvoeringsprogramma concretiseert de ambitie voor het uitvoeren 

van de visie in een tijdspad. Per tijdsperiode kunnen diverse projecten 

aan de orde zijn. 

Thema Onderwerp
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20
17

20
18

20
19

20
20

Wonen Hemmemastate afronden

Berlingahiem

De Pôlle 

Instellen beschermd dorpsgezicht de 
Buorren

Renovatie historische panden

Staten en stinzen onderzoek

Realisatie kamers en appartementen 
jongeren

Riolering Kwekerijleane Slikkeleane, 
glastuinbouwgebied

Dorpsaanzicht Uitbreiding groen bedrijventerrein

Landschapsplan tuinbouwgebied

Hemmemapark afronden

Conserveren beeldbepalend groen

Aanleg iepen beplanting Bitgumerdijk 
rotonde

Verkeer/vervoer Aanleg rotonde N383 afslag Berlikum

Onderhoud Bûtenpolle/Hege Wier

Reconstructie kruising bitgumerdyk-
koekoeksleane

Reconstructie kruising  Kleasterdyk 
/Gernierswei

Parkeer mogelijkheden vrachtautos 
onderzoeken

Sluiproute parallelweg St.Anna.

Reconstructie Poepedyk

Openbaar vervoer herzien

Planning Intergrale Dorpsvisie Berlikum 2006-2020
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Thema Onderwerp
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20
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20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Werkgelegenheid Uitbreiding bedrijventerrein West-1e 
fase

Realisatie detailhandelscentrum

Maatschappelijke
voorzieningen

Bibliotheek behouden evt. i.c.m brede
school

Hersituering Dorpshuis evt i.c.m 
bredeschool

Verdere samenwerking kerken

Zorg en Welzijn Zorgsteunpunt Groene Kruis verder 
uitbouwen evt i.c.m brede school

Oprichten zorg en welzijnsloket

Samenwerking verenigingen

Jeugd en Ouderen Ouderen hangplek

Jongeren hangplek/speelveld/ 
skatebaan

Maatschappelijke stages bij 
plaatselijke ondernemers, en 
vrijwilligers organisaties

Revitalisering jeugdsoos Pijpskoft 
i.c.m Brede School

Onderwijs Realisatie Brede School

Sport/ontspanning Opzetten Omnivereniging

Nieuwbouw sportzaal i.c.m 
bredeschool

Realiseren zwemgelegenheid

Verplaatsen ijsbaan 

Recreatie toerisme Realisatie jachthaven

Realisatie mini camping

Ontwikkelen ruiterroute

Realisatie Elfsteden vaarroute

Realisatie varende veiling

Historische wandelroute

Bewegwijzering van vaar/ruiter/ 
fiets/wandelroutes

Dorpsbelang Website Berlikum uitwerken

Oprichten werkgroepen

Verbeteren communicatie

Sociale integratie

Monitoren dorpsvisie

Wonen Behoud historische panden

Dorpsaanzicht Behoud structureel groen

Behoud open plekken 

Geen uitbreiding tuinbouw noordzijde 
dorp en Gernierswei

Instand houden van aanzien en voorzieningen
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