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Voorwoord  

In de woonvisie 2020-2030 van Gemeente Waadhoeke roept de gemeente elk dorp, stad of buurtschap op 
om samen plannen te maken en om ruimte te geven aan initiatieven vanuit de samenleving.  
 
Deinum wil hieraan graag haar medewerking verlenen en vindt, net als de gemeente, dat ideevorming en 
ontwikkeling van plannen omtrent wonen van onderaf moeten komen. Als voorbereiding op de uitgebrachte 
woonvisie van Gemeente Waadhoeke zijn door de gemeente al vele gesprekken gevoerd met betrokkenen 
en is er divers vooronderzoek gedaan.  
 
Dorpsbelang “De Eendracht” Deinum heeft ook het nodige vooronderzoek gedaan, en heeft getracht om 
beschikbare documenten en losse ideeën van Deinumers met elkaar te koppelen in een woonvisie. Om een 
goede en afgewogen visie te kunnen schrijven, heeft Dorpsbelang Deinum een werkgroep samengesteld.  
 
Voorliggende woonvisie is het product van de samenwerking tussen Deinumers, de werkgroep 
Bouwen&Wonen en dorpsbelang Deinum.  
 
 
 
 
  



Inleiding 

Goed wonen is van grote invloed op het welbevinden van de Deinumers. Goed wonen gaat over meer dan 
alleen stenen of het vinden van locaties om te bouwen; het gaat ook over de kwaliteit van groen, het 
cultuurhistorische karakter, verenigingsleven, veiligheid enzovoort. Heel belangrijk is ook het specifieke 
“dorpsgevoel” wat maakt dat mensen zich er thuis en geborgen voelen en waarbij “It praatsje oer de hikke” 
als belangrijk wordt ervaren. 
  
Aanleiding woonvisie Deinum 2023 - 2030 
In 2020 heeft Gemeente Waadhoeke de gemeentelijke woonvisie “Samen Sterk” gelanceerd. De gemeente 
biedt haar bewoners de gelegenheid om mee te denken en met initiatieven te komen die haar woonvisie 
verder vorm kunnen geven. Onder het motto “Samen Sterk”, wil de gemeente nadrukkelijk rekening houden 
met wat er leeft in de dorpen. Deinum maakt gebruik van de gelegenheid om mee te denken door middel 
van het schrijven van een eigen woonvisie voor het dorp. 
 
Doel  
Het doel van deze woonvisie is om Deinumers een belangrijke stem te geven in de ontwikkeling van hun 
dorp. Wat Dorpsbelang betreft vormt het document de basis voor toekomstige afspraken tussen Gemeente 
Waadhoeke en Dorpsbelang Deinum. Om ruchtbaarheid te geven aan de woonvisie wordt het document in 
het voorjaar van 2023 aangeboden aan het college van Burgemeester & Wethouders en politieke partijen.  
 
Werkwijze  
De werkwijze om tot deze woonvisie te komen is als volgt geweest: 

- Het informeren van het dorp over het opstarten van de werkgroep Bouwen&Wonen en het 
opstellen van de woonvisie. Gebruikte kanalen voor het informeren van het dorp zijn De Klaver Trije, 
Facebook en www.deinumdorp.nl 

- Het inventariseren en analyseren van beschikbare documenten (Woonvisie Gemeente Waadhoeke, 
Toekomstvisie Deinum 2018 – 20230, digitale enquête Gemeente Waadhoeke); 

- Het vertalen van de analyse naar speerpunten; 
- Het schrijven van een concept-woonvisie; 
- Het publiceren van de concept woonvisie via www.deinumdorp.nl 
- Het doen van een oproep aan het dorp om te reageren op de concept woonvisie; 
- Het presenteren van de concept woonvisie op 16 november 2022 in It Holt; 
- Het verzamelen van reacties tijdens de presentatie op 16 november en via mail tot en met 31 

december 2022; 
- Het vertalen van de reacties en nieuwe inbreng naar de definitieve woonvisie; 
- Het terugkoppelen van de definitieve woonvisie naar het dorp; 
- Het aanbieden van de woonvisie aan het bestuur en de gemeenteraad van Gemeente Waadhoeke  

 
Speerpunten  
De woonvisie is opgebouwd rond een aantal speerpunten. De speerpunten zijn:       

- Kwaliteiten van Deinum  
Wat vinden we goed aan het wonen in Deinum. Wat waarderen                                                                                                                                                                                         
we met name. Wat moeten we beschermen of behouden. 

- Voorzieningen  
Naast de woningen en de openbare ruimte geven de beschikbare voorzieningen een dorp kwaliteit. 
Welke voorzieningen hebben we. Hebben we meer voorzieningen nodig. Wat is de kwaliteit van de 
voorzieningen.   

- Doelgroepen en woonbehoefte 
Welke doelgroepen zien we in Deinum en wat zijn de woonbehoeftes van deze doelgroepen. Is het 
huidige woningbestand toereikend. 

- Doorstroming 
Welke mogelijkheden zijn er voor doorstroming. Wat is er nodig om doorstroming te verbeteren. 

http://www.deinumdorp.nl/
http://www.deinumdorp.nl/


- Verduurzaming 
De meeste woningen in Deinum zijn energetisch onvoldoende toekomstbestendig. Wat zijn de 
kansen op het gebied van isolatie, installaties en duurzame aanpassingen. Wat kunnen we nog meer 
doen en welke partijen betrekken we daarbij. 

- Mogelijkheden voor nieuwbouw 
Beknopte analyse naar mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwbouw rond het dorp. 
Onderzoek naar transformatie mogelijkheden, verdichting en bijzondere woonvormen. Het 
aanwijzen van mogelijke nieuwbouwlocaties.   
 
 

                                                                                                                                                                      
 

  



1 Speerpunten 

Met het opschrijven van de speerpunten creëren we de basis voor nieuwe ambities. De speerpunten zijn 
hieronder uitgeschreven. De ambities staan in hoofdstuk 2. 
 

1.1 Kwaliteiten van Deinum 
Deinum heeft er in 2019 massaal voor gekozen om bij de gemeente Waadhoeke te blijven, geen “buitenwijk” 
van Leeuwarden te worden en het landelijk karakter van het dorp te behouden. Zoals in de inleiding 
aangegeven, is het specifieke “dorpsgevoel” heel belangrijk voor de Deinumers.  
 
In de Sint Janskerk hangt een prachtig wandkleed in Gobelin techniek, gemaakt door kunstenares L.W. 
Laurijssens. Afgebeeld is de mooie open dorpskern, de padenstructuur van Deinum en het open zicht op de 
kerk. Juist deze zogenaamde “leechjes” en paden zijn niet alleen van cultuurhistorische waarde, maar maken 
Deinum tot wat ze is. Het open zicht naar de kerk vanaf de “ringwei” en het kanaal wordt niet alleen door de 
bewoners zelf gewaardeerd maar bovenal door bezoekers, toeristen en watersporters. Deze bestaande 
karakteristiek, dit “groene goud” van Deinum dient absoluut te worden beschermd en mag beslist niet 
worden aangetast.  
 
Doordat Deinum qua inwonertal niet al te groot is en een tikje geïsoleerd ligt is het er betrekkelijk rustig, 
ondanks de nabijheid van Leeuwarden. Er zijn geen doorgaande wegen. Het boerenleven met een aantal 
bedrijven is nog aanwezig. Het draagt er allemaal toe bij dat het dorpsgevoel en de saamhorigheid nog 
behoorlijk groot is, wat onder andere tot uiting komt in de vele verenigingen en allerlei activiteiten die er 
worden georganiseerd. De meeste mensen kennen elkaar. 

Wandkleed in Gobelin techniek gemaakt door voormalig Deinumer kunstenares L.W. Laurijssens 



1.2 Voorzieningen 
We zien graag dat de mate, diversiteit en kwaliteit van voorzieningen op peil blijft en meegroeit met de 
ontwikkeling van woningbouw in Deinum. We vinden dat een nieuwbouwlocatie iets moet bieden voor het 
gehele dorp. Denk daarbij aan wandelpaden, een waterloop en speelvoorzieningen. Wanneer een 
ontwikkeling wordt opgestart dan zorgen we er voor dat nieuwe voorzieningen geborgd worden in de 
planvormingsfase. 
 

1.3 Doelgroepen en woonbehoefte 
Verschillende doelgroepen hebben verschillende behoeften. We benoemen ze per doelgroep. 
 

- Starters / jonge huishoudens  
Het woningaanbod voor deze doelgroep is in Deinum ondervertegenwoordigd. Hierdoor hebben te 
weinig mensen gelegenheid om een stap te zetten en in het eigen dorp te blijven of terug te komen 
(uitwonende studenten). Aandachtspunten zijn betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. 

- Eenpersoonshuishoudens 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor starters / jonge huishoudens. 

- Ouderen 
Ouderen willen graag in het dorp en de eigen sociale omgeving blijven wonen. Ze willen een 
kleinere, goed toegankelijke woning met weinig onderhoud. Het liefst in de eigen kern vanwege de 
sociale en emotionele binding. In Deinum is het aantal woningen voor ouderen stevig 
ondervertegenwoordigd. De behoefte aan specifieke ouderenwoningen is groot. Daarnaast is er 
behoefte aan de combinatie van wonen en zorg.  
 

 
 

- Gezinnen 
Deinum heeft een grote variatie woningen voor gezinnen, zowel huur als koop, vrijstaand en 
gekoppeld, oud en nieuw, hoger en lager segment. De laatste jaren zijn veel eengezinswoningen 
gebouwd. Hierdoor is er minder urgentie om te ontwikkelen voor deze doelgroep 

 
Conclusie: de focus moet vooral liggen op de bouw van nieuwe woningen voor starters en ouderen. 



 

1.4   Doorstroming 
De woonopgave gaat niet alleen over het vinden van locaties om nieuwe woningen te bouwen, maar ook om 
het beschikbaar stellen van bestaande woningen door middel van doorstroming.  
 
In Deinum zijn nogal wat (grotere) woningen waar oudere echtparen wonen. De kinderen zijn allang het huis 
uit, maar omdat er geen geriefelijke en kleinere woningen in het dorp beschikbaar zijn, blijft men er wonen. 
Doorstromen van ouderen naar een kleinere woning betekent ook vooral ruimte maken voor gezinnen.  
 
Voor een meer evenwichtige verscheidenheid qua woningen is het gewenst om met name voor de lokale 
inwoners in te zetten op nieuwbouwwoningen voor starters en ouderen. 

 

1.5    Verduurzaming 
In Deinum is een groot deel van de woningen op energetisch vlak onvoldoende toekomstbestendig; er zijn 
veel oude woningen met een laag energielabel. Huiseigenaren kunnen meer worden gestimuleerd om te 
verduurzamen. Er liggen kansen op het gebied van isolatie, installaties en het plaatsen van zonnepanelen. In 
het landelijk Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij moeten zijn 
en dat in 2030 de eerste anderhalf miljoen (±20%) bestaande woningen verduurzaamd zijn. Voor Deinum 
gaat het dan om ±75 woningen.  
 

1.6    Mogelijkheden voor nieuwbouw 
Hieronder wordt per deelgebied beschreven wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor 
nieuwbouw rond het dorp. 
 

 
 
  



Noordkant 
Aan de noordkant van Deinum ligt het Van Harinxmakanaal, hier is geen nieuwbouw mogelijk. 
 
Westkant 
De westkant van Deinum is het weidegebied tussen het Van Harinxmakanaal en de Aldeleane. Het plegen 
van nieuwbouw aan de westkant kent te grote bezwaren, namelijk: 

- Prachtig en authentiek dorpsgezicht vanaf het Van Harinxmakanaal naar de terp met de Sint 
Janskerk en zijn kenmerkende “sipel-toren”. Het geheel verheft zich als het ware boven de landerijen 
en huizen. Nieuwbouw op deze locatie zal dit beeld voorgoed doen verdwijnen; 

- Ook andersom; het vrije zicht vanaf de hoge terp naar de weilanden en het Van Harinxmakanaal 
biedt een unieke blik op het Friese landschap, daarom wordt er al jaren voor  “beschermd 
dorpsgezicht” gepleit, zie ook paragraaf 1.1 en 2.1;  

- De Sint Janswei is de enige ontsluitingsweg voor de westkant van het dorp. Deze, al uit de 
middeleeuwen stammende, processie weg rondom de voet van de terp, is een weg met beperkte 
capaciteit en breedte. Uitbreiding aan de westkant van Deinum zou deze weg veel te veel 
belasten/aantasten waarbij de verkeersveiligheid (schoolgaande en spelende kinderen) en algehele 
beleving van omwonenden zwaar in het geding komt;  

- Als aanvulling op punt 3 kan ook worden genoemd dat de Sint Janswei nu al heel intensief wordt 
gebruikt door het plaatselijke loonbedrijf. Ook voor hen is dit enige toegang tot hun bedrijf. Een 
verhoging van de verkeersintensiteit gaat zodoende niet samen met het bestaande zwaar verkeer op 
de Sint Janswei.  
 

Conclusie: uitbreiding van het dorp is hier niet mogelijk.  

Zicht op de Sint Janskerk vanuit het westen 
 
Zuidkant 
De zuidkant van Deinum; dan bedoelen we: 

1. De weilanden rondom het loonbedrijf, ten oosten van de Aldeleane.  
Dit gebied heeft potentie, maar hier zijn nu geen mogelijkheden voor ontwikkeling. 

2. De rond het jaar 2000 aangelegde groene parkachtige zone met vijverpartijen 



Dit gebied ligt tussen de bestaande woningen en de spoorlijn. Dit vormt een mooie open en groene 
buffer. Deze moet behouden blijven.  

3. Het gebied ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden – Harlingen. Het betreft een strook grasland 
tussen de spoorlijn en de Blessumerdyk. Net ten zuiden van de Blessumerdyk staat een 
hoogspanningstracé. Deze locatie aan de zuidkant van de spoorlijn biedt, in een wat verdere 
toekomst, een mogelijkheid tot nieuwbouw (zie vlekkenplan in paragraaf 3.2). Voor dit gebied zijn 
een aantal pluspunten te noemen: 

- De locatie heeft een directe aansluiting op de moderne verkeersinfrastructuur; 
- Er is geen sprake van een extra belasting van de verkeersinfrastructuur in het dorp; 
- De afstand tot het treinstation is zeer kort; 
- De schaal van de uitbreiding past bij het dorpse karakter; 
- De plek biedt een mogelijkheid om de ruimtelijke kwaliteit van de dorpsentree te 

verbeteren. 
 

Oostkant 
De oostkant van Deinum, dat zijn de weilanden gelegen tot aan de gemeentegrens Waadhoeke-Leeuwarden. 
Het is een strook weilanden van ± 500 meter breed. Bouwen is hier maar zeer beperkt mogelijk vanwege: 

- Het weidelandschap als open ruimte tussen de gemeente Leeuwarden en Deinum, karakteriseert bij 
uitstek het landelijke karakter van het dorp. De nieuwe Deinumer vaart is hierbij (net zoals het Van 
Harinxmakanaal) een logische begrenzing;  

- De groene buffer voorkomt dat Deinum een buitenwijk van Leeuwarden wordt; 
- De schaal van de uitbreiding die hier mogelijk is, past niet goed bij het kleinschalige  karakter van 

Deinum; deze waarde komt terug in de speerpunten. 
- Het weidelandschap wordt gewaardeerd door Deinumers, en ook zeker door  stadsbewoners; vanuit 

de stad wordt hier veel gefietst en gewandeld. 
 

Aan de oostkant zou enige bebouwing mogelijk zijn namelijk; 
1. Lintbebouwing langs It Holt; 
2. Een nieuwe basisschool  / integraal kindcentrum grenzend aan de oostkant van het sportcomplex. 

 
Lintbebouwing – gelegenheid voor versterking 
In de jaren 70 werd de autoweg van Marsum naar Bolsward aangelegd. De weg sneed It Holt los van Deinum. 
Thans is de fysieke verbinding tussen Deinum en It Holt weer hersteld maar zijn de delen voor het gevoel nog 
steeds gescheiden. Met lintbebouwing zijn beide weer duidelijker met elkaar te koppelen.  
 
 

  



2   Ambitie 

2.1    Behoud en bescherming kwaliteiten Deinum 
Via het aanscherpen in de eerst volgende nieuwe bestemmingsplannen dient Oud Deinum met haar “groene 
goud” (zie paragraaf 1.1) en haar prachtige aanzichten veel beter te worden beschermd. Het dient een 
dusdanig beschermende status te krijgen, dat niet om de zoveel jaar, inwoners weer het gevoel krijgen dat 
ze de barricaden op moeten om de waarde van het dorpsgezicht opnieuw onder de aandacht te brengen. 
Voor  gemeente en projectontwikkelaars dient het “klip en klaar” te zijn dat ze niet aan het “groene goud” 
kunnen tornen. 
 
Conclusie: een eventuele uitbreiding van Deinum is op deze prachtige plekken zo goed als onmogelijk. De 
hier genoemde kwaliteiten van het dorp mogen absoluut niet worden aangetast.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cultuurhistorisch waardevolle plekken in het dorp 
 

2.2 Woningen voor jongeren en ouderen 
Zorg voor betaalbare woningen voor starters en voor ouderen. Hierbij dient in eerste instantie te worden 
gekeken naar creatieve oplossingen zoals transformatie en bijzondere woonvormen, daarna naar nieuwe 
bouwlocaties. 
 
Met transformatie wordt bedoeld om gebouwen die nu een ander functie hebben dan wonen, te 
transformeren tot woning. Verdichting betekent bouwlocaties zoeken op plekken in de woonkern die geen 
toegevoegde waarde hebben voor het dorp. In de praktijk zijn het vaak die locaties die nu als storend 
worden ervaren. 
 
Een sterke wens is dat jongeren en senioren die in hun vertrouwde sociale omgeving willen blijven wonen, 
voorrang dienen te krijgen bij woning toewijzing. Meerdere Gemeentes in Nederland kennen dergelijke 
regelingen. Dorpsbelang wil samen met Gemeente Waadhoeke een protocol voor woning toewijzing 
opzetten. 



 
Te onderzoeken nieuwe woonvormen voor met name ouderen zoals hofjeswoningen, woonzorgconcepten 
of een combinatie van de woonvormen. Voordeel van deze woonvormen is ook dat de betaalbaarheid vaak 
beter te waarborgen is en er meer mogelijkheden tot zorg gerealiseerd kunnen worden. 
Zoals eerder in dit schrijven gememoreerd; door ouderen te ondersteunen bij de keuze om te verhuizen naar 
een meer passende woning en door het verhuizen voor hen makkelijker te maken, komen woningen sneller 
vrij voor met name jonge huishoudens en gezinnen. 
 

2.3 Deinum energieneutraal                                                                                                                                                                                   
We willen woningen en voorzieningen in Deinum energieneutraal maken. Dat betekent dat de som van 
energieverbruik en energieopwekking op nul moet uitkomen. Door als dorp collectief de schouders er onder 
te zetten denken wij dit te kunnen bereiken. Door gebruik te maken van zonne-energie, windenergie, opslag 
van stroom, warmte/koude opslag, isolatie van woningen en maatschappelijk vastgoed, gebruik van nieuwe 
verwarmingstechnieken en het opzetten  van een energiecorporatie. We maken daarbij gebruik van 
beschikbare subsidies en slimme financiering. Alle woningen en voorzieningen zijn van waarde en elke 
bewoner doet mee.  
 
Deinum wil een stap naar voren zetten en fungeren als energiepilot binnen de gemeente Waadhoeke. We 
nodigen de gemeente en de woningcorporatie uit om deze ambitie samen met het dorp uit te werken in een 
plan van aanpak. 
 

2.4    Totstandkoming van nieuwbouw 
Zoals in paragraaf 1.3 en 2.2 aangegeven dient er met name nieuwbouw te worden gepleegd voor jongeren 
en ouderen. Het gaat zowel om sociale huurwoningen als koopwoningen. De keuze om projectontwikkelaars 
in te schakelen bij nieuwbouw dient dusdanig te worden georganiseerd, dat dorpsbelang in een vroeg 
stadium gesprekspartner wordt voor gemeente en ontwikkelaar. Landschappelijke inpassing, beeldkwaliteit 
en kwaliteit van uitvoering van bouwplannen moeten aansluiten op deze woonvisie. 
 
Hieronder een citaat uit de woonvisie Waadhoeke 2020-2030. Met de voorstellen in deze Gemeente visie 
wordt tegemoet gekomen aan de woonvisie Deinum. 

 
 
De nieuwbouw kan alleen gefaseerd (zie ook 3.4) worden uitgevoerd, waardoor het dorp een dorp kan 
blijven en geen “Randstedelijke-overloop” wordt van Leeuwarden. Nieuwe bewoners kunnen geleidelijk 
integreren binnen het dorp. De fasering in een tempo van enkele woningen/jaar. 
 
De nieuwbouw dient grondgebonden te zijn. Bouw van geschakelde compacte woningen heeft de voorkeur. 
Hierdoor kunnen bouwkosten worden beperkt, wat zich moet vertalen in lagere woonkosten. 
 
De locatie van de woningen dient zorgvuldig te worden gekozen waarbij jongeren en ouderen eventueel 
naast elkaar wonen (jongeren knippen de heg, ouderen passen op het huis). 
 
De nieuwe woningen dienen toekomst-bestendig en duurzaam te zijn en natuurlijk het hoogste energie label 
te hebben. Met name voor jongeren dienen de woningen ook betaalbaar te zijn, waarbij “tiny houses” zeker 
de moeite waard zijn om te worden onderzocht. 



 
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) moet mogelijk zijn indien een groep mensen  
Vanuit het dorp hiertoe plannen heeft. 
 

2.5    Verplaatsing van school / integraal kindcentrum 
We vinden het belangrijk dat het schoolbestuur zich kan richten op haar primaire taak; het bieden van een 
veilige leeromgeving en het verzorgen van goed onderwijs. Het is de vraag of het huidige gebouw en de 
directe omgeving daarvoor nog voldoende kwaliteit hebben.  
 
Belangrijk aandachtspunt is de capaciteit van het gebouw. Uitbreiding lijkt op deze locatie  niet meer 
mogelijk. Terwijl de komende jaren mogelijk wel een wens tot uitbreiding gaat ontstaan. 
 
Er is behoefte aan een betere en ruimere kinderopvang, BSO, kleuterschool en gymzaal. De naast de school 
staande gymzaal is in feite al meer dan 20 jaar geleden afgeschreven en voldoet niet aan de huidige eisen 
van een moderne sportaccommodatie. 
 
Daarnaast wordt de huidige school ouder en is steeds meer onderhoud nodig. Dit blijft de komende jaren 
een punt van zorg.  
 
Een ander belangrijk aandachtspunt is het energieverbruik van de school. In paragraaf 2.3 schrijven we de 
ambitie uit om Deinum energieneutraal te maken. Een energieneutraal schoolbouw maakt onderdeel uit van 
deze ambitie. Het is de vraag of we deze ambitie met het huidige schoolgebouw kunnen realiseren. 
  
Verkeersveiligheid en parkeerdruk rond de school vragen blijvend aandacht. Oorzaken hiervoor zijn: 

- Langsrijdende trekkers van het loonbedrijf, 
- Langsrijdende vrachtauto’s voor aanvoer goederen bij het loonbedrijf en melkveebedrijven, 
- Langsrijdende auto’s van dorpsbewoners, 
- Soms hoge snelheid van langsrijdend verkeer, 
- Veel verkeersbewegingen en parkeerbewegingen vanwege brengen en ophalen van kinderen door 

ouders uit buurdorpen. 
 
Er zijn nauwelijks mogelijkheden voor verbetering op deze onderwerpen rond de huidige locatie. 
 
Bovenstaande in ogenschouw nemende, zou het een uitgelezen kans zijn om het geheel te verplaatsen naar 
de oostkant van de sportvelden, of nabij het station. Het vrijgekomen gebied kan dan opnieuw worden 
ingericht. Te denken valt aan woningen (een mix van gezinnen/starters/senioren) in combinatie met bijv. 
een dorpspleintje en groen. De pleintjes van de bakker en fysio, de speeltuin en de jeu-de-boule baan 
zouden onderdeel kunnen worden van het geheel en daardoor nog meer geïntegreerd en mooier. Uiteraard 
dienen alle plannen in overleg met aangrenzende bewoners te worden gerealiseerd. Kortom er zou een 
prachtige en bruisende dorpskern gerealiseerd kunnen worden. 
 
Voordelen van het verplaatsen van de school naar locatie It Holt: 

- Mogelijkheden voor de bouw van een moderne en energiezuinige school / integraal kindcentrum, 
- Mogelijkheden voor de bouw van een moderne en energiezuinige sporthal, 
- Betere bereikbaarheid van de school voor kinderen uit de buurdorpen. Hierdoor wordt de lokale 

functie van de school versterkt, 
- Meer parkeerruimte, 
- Koppeling van school- en sportvoorzieningen op een locatie, 
- Brede school- en sportvoorzieningen als fysieke verbinding tussen Deinum en It Holt; het wordt weer 

meer een geheel, 
- Minder verkeersbewegingen en parkeerbewegingen in het dorp, 
- In de kern van het dorp ontstaat ruimte voor woningbouw. Hiermee kan de dorpskern een flinke 

kwaliteitsimpuls krijgen 



 
De afbeelding hieronder laat de contour zien van het huidige school complex en de verplaatsing naar de 
locatie achter SF Deinum (locatie F) 
 

 
Voorkeurslocatie nieuwe school bij SF Deinum (locatie F) 
 

 
Alternatieve locatie nieuwe school bij station (locatie B) 
 
 
  
  



3    Locaties  

Het zoeken naar locaties voor woningbouw in Deinum is vooral maatwerk. Grote woonwijken op nieuwe 
locaties, behoudens aan de zuidkant, zijn niet mogelijk. Het zullen vooral inpassingen zijn van enkele of 
meerdere huizen tussen bestaande bouw.  
 

3.1  Voorstel nieuwbouwlocaties,  
 

 
Nieuwbouwlocaties A - F 

 
A) Zoals omschreven in hoofdstuk 2.5 komt dit terrein vrij bij het verplaatsen van het schoolcomplex 

naar locatie F of alternatieve locatie B. Op dit in de dorpskern gelegen terrein kunnen woningen voor 
verschillende doelgroepen worden gerealiseerd. Het kan verder worden verfraaid tot een mooie en 
bruisende locatie met integratie van de bestaande speeltuin en jeu-de-boule baan en het pleintje bij 
de bakker en fysio. Wellicht is hier ook een kleine multifunctionele ruimte te realiseren. 
 

B) Deze verre van fraaie stationslocatie zou een ideale plek zijn voor inbreiding met mooie geschakelde 
seniorenwoningen en / of starterswoningen. Als toegang van het dorp dient het geheel een mooie 
architectonische uitstraling te krijgen. Wellicht zijn hier mogelijkheden voor een community voor 
senioren waarbij men zelfstandig en toch samen kan wonen met bijvoorbeeld een gezamenlijke tuin 
en loungehal waar iedereen elkaar kan ontmoeten en helpen. Uiteraard dient een en ander nader te 
worden onderzocht maar de belangstelling is er nu al. 
 
Dit is tevens de alternatieve locatie voor het verplaatsen van het schoolcomplex.    
 

C) In dit braakliggende en rommelig ogende stukje terrein is plaatst voor 1 of 2 (geschakelde) 
woningen. Woningbouw op deze locatie biedt 1. een mooie afsluiting van de kopse kant van de 
jachthaven en 2. invulling van een anonieme open plek.  



 
D) Op It Holt is aan het bestaande lint op een aantal plekken ruimte voor nieuwbouw. Door de 

lintbebouwing op deze plekken aan te vullen wordt de verbinding tussen It Holt en Deinum 
versterkt. De mooie oorspronkelijke dorpsstraat, zoals die voor de aanleg van de N31 bestond, kan 
zo weer in oude glorie worden hersteld. 
Langs It Holt richting Ritsumasyl in het noorden, en de Pypsterbuorren richting Boksum in het 
zuiden, is een combinatie te zien van lintbebouwing afgewisseld door open plekken. Deze open 
plekken bieden ook een mogelijkheid voor woningbouw en versterking van het lint. Deze 
lintbebouwing is kenmerkend voor het gebied. Een sterker lint kan It Holt en Deinum een mooie 
kwaliteitsimpuls geven. 

De oorspronkelijk verbindingsweg van It Holt en Deinum 
 

E) Dit is een uitbreiding voor Deinum op de meer lange termijn, het kan een nieuwbouwwijk met 
gevarieerde bouw worden; 

 
F) Mogelijke nieuwe locatie van school / integraal kindcentrum. 

 

3.2  Prioritering / fasering nieuwbouw  
  

Prioriteit Locatie Naam Type Termijn 

1 C Jachthaven Woningen 2023 – 2025 

2 B Station 1 Woon-zorg appartementen 2023 – 2025 

3 F SF Deinum School / Integraal kindcentrum 2025 – 2027 

4 A Kern Woningen 2025 – 2027 

5 D It Holt Woningen 2027 - 2030 

6 E Station 2 Woningen 2030 - verder 

       

3.3  Vervanging afgeschreven huurwoningen          
De sociale huurwoningen in Deinum zijn eigendom van Wonen Noordwest Friesland. Een deel van deze 
woningen staat al jaren op de nominatie voor sloop / nieuwbouw. Het gaat om de volgende adressen: 

- Sint Janswei 47 – 53, 



- Skoallestrjitte 1 – 7, 
- Sportleane 2 - 8.  

 
Uitstel van sloop / nieuwbouw van deze woningen kan leiden tot verloedering op deze plekken. Gezien de 
landelijke opgave van woningcorporaties om hun woningbezit te verduurzamen is de verwachting dat 
Wonen Noordwest Friesland de sloop / nieuwbouw opgave in Deinum uitvoert in de periode tot 2030.  
 

3.4  Voorstel locaties voor transformatie 
In Deinum staan een aantal gebouwen die of verouderd zijn, weinig worden gebruikt, of waarvan de 
oorspronkelijke functie is vervallen. Ze komen mogelijk in aanmerking voor transformatie tot woningen of 
woonvorm. Als voorbeeld worden twee locaties benoemd: 
 
1. Ons Huis 
“Ons Huis” is een ontmoetings- en vergaderlokaliteit van de Protestante Gemeente Terpoarte. De 
accommodatie is ook te gebruiken door niet-leden. Met het teruglopen van het aantal kerkelijke leden is het 
toekomstige gebruik van het pand onzeker. Het pand heeft kwaliteit; het is van belang om het pand voor het 
dorp te behouden. Transformatie tot een woonfunctie kan uitkomst bieden en is een onderzoek waard. Een 
transformatie tot woonfunctie heeft de voorkeur boven een maatschappelijke of zalenfunctie. De 
verwachting is dat een eventuele transformatie pas na 2030 concreet kan worden. 
 
2. De sporthal 
In paragraaf 2.5 wordt verplaatsing van de school/sporthal beschreven. Transformatie van de bestaande 
sporthal is in dat geval een optie die kan worden bekeken.  
 
  1. Ons Huis, gelegen aan It 

Tsjerkepaed. 

2. De sporthal, gelegen aan de 

Pypsterhôf. 
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