
Oare funksjes foar eardere boerepleatsen 
In ferkenning fan it ûndersyk nei it net-agrarysk gebrûk fan pleatsen mei 
foarbylden út de eardere gemeenten Doanjewerstal en Haskerlân 

J.H.P. van der Vaart 

1. Ynlieding 

1.1 Algemien 

Op it plattelân, sawol yn it bûtengebiet as yn de beboude kom fan it doarp, binne 
op it stuit in soad pleatsen oan te wizen dêr't net mear op buorke wurdt. Dy eardere 
boerepleatsen wurde no op ûnderskate oare wizen brûkt. Behalven alhiel in 
wenfunksje hawwe dy pleatsen ek oare net-agraryske funksjes krigen. Ut adver-
tinsjes yn kranten binne de 'antiekboerderijen' en 'keukenboerderijen' wol be
kend en in soad lju hawwe al ris wat iten of dronken yn de 'Nynkepleats'. Mei 
hanthavenjen fan de oarspronklike haadfoarm binne dy pleatsen mear of minder 
by dat nije gebrûk oanpast. 

Yn de ôfrûne tsientallen jierren is it tal boerebedriuwen aardich tebekrûn. De 
funksjeferoaring fan pleatsen moat dus in soad plak fûn ha. Statistiken, dêr't út 
ôflaat wurde kin hoe grut it ferskynsel is, binne der eins net en ûndersyk datoan-
geande is der ek amper dien. Wy kinne ús ôffreegje wat der bard is mei al dy 
pleatsen, dêr't net mear op buorke wurdt en wat de gefolgen fan de funksjeferoa
ring binne foar de gebouwen, it lânskip en de mienskip op it plattelân. Undersiken, 
dêr't antwurden op sokke fragen út ôflaat wurde kinne, ûntbrekke lykwols. 

Yn dit artikel sil beskreaun wurde wêrom't de funksjeferoaring fan pleatsen 
neier ûndersyk fertsjinnet en wat der op grûn fan foarriedige ynsichten ûndersocht 
wurde moat. Yn dit artikel wurde tagelyk ek, as útfloeisel fan dy foarriedige 
ynsichten, útkomsten fan in proefûndersyk beskreaun. Dat proefûndersyk is dien 
as oanrin ta in grutter ûndersyk oer it hiele ferskynsel. 

1.2 It objekt fan stúdzje en de probleembeskriuwing 

Objekt 

It objekt fan myn stúdzje is de boerepleats, dêr't net mear op buorke wurdt, mar 
dy't no op ûnderskate oare wizen brûkt wurdt, itsij as wenpleats of as romte foar in 
ferskaat fan al as net bedriuwsmjittige aktiviteiten. 

Om betizing foar te kommen wol ik hjir earst oanjaan yn hokker betsjutting de 
term pleats yn dit ûndersyk brûkt wurdt. Mei de term pleats kin sawol bedoeld 
wurde it gebou as wol it gebou mei it derby hearrende lân. Yn myn ûndersyk brûk 
ik pleats allinnich yn de betsjutting fan gebou1. 

Probleembeskriuwing 

Undersyk oangeande funksjeferoaring fan pleatsen is in tema dat oant no ta, sawol 
yn Fryslân as yn de rest fan Nederlân en allyksa yn it bûtenlân, net folie omtinken 
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J.H.P. van der Vaart

1. Ynlieding

1.1 Algemien

Op it plattelàn, sawol yn it bûtengebiet as yn de beboude kom fan it doarp, binne
op it stuit in soad pleatsen oan te wizen dêr't net mear op buorke wurdt. Dy eardere
boerepleatsen wurde no op ûnderskate oare wizen brûkt. Behalven alhiel in
wenfunksje hawwe dy pleatsen ek oare net-agraryske funksjes krigen. Ut adver
tinsjes yn kranten binne de 'antiekboerderijen' en 'keukenboerderijen' wol be
kend en in soad lju hawwe al ris wat iten of dronken yn de 'Nynkepleats'. Mei
hanthavenjen fan de oarspronklike haadfoarm binne dy pleatsen mear of minder
by dat nije gebrûk oanpast.

Yn de àfrûne tsientallen jierren is it tal boerebedriuwen aardich tebekrûn. De
funksjeferoaring fan pleatsen moat dus in soad plak fûn ha. Statistiken, dêr't ut
aflaat wurde kin hoe grut it ferskynsel is, binne der eins net en ûndersyk datoan
geande is der ek amper dien. Wy kinne 6s affreegje wat der bard is mei al dy
pleatsen, dêr't net mear op buorke wurdt en wat de gefolgen fan de funksjeferoa
ring binne foar de gebouwen, it lànskip en de mienskip op it plattelàn. Undersiken,
dêr't antwurden op sokke fragen 6t aflaat wurde kinne, ûntbrekke lykwols.

Yn dit artikel sil beskreaun wurde wêrom't de funksjeferoaring fan pleatsen
neier ûndersyk fertsjinnet en wat der op grûn fan foarriedige ynsichten ûndersocht
wurde moat. Yn dit artikel wurde tagelyk ek, as utfloeisel fan dy foarriedige
ynsichten, utkomsten fan in proefûndersyk beskreaun. Dat proefûndersyk is dien
as oanrin ta in grutter ûndersyk oer it hiele ferskynsel.

1.2 It objekt fan stûdzje en de probleembeskriuwing

Objekt

It objekt fan myn st6dzje is de boerepleats, dêr't net mear op buorke wurdt, mar
dy't no op ûnderskate oare wizen brûkt wurdt, itsij as wenpleats of as romte foar in
ferskaat fan al as net bedriuwsmjittige aktiviteiten.

Om betizing foar te kommen wol ik hjir earst oanjaan yn hokker betsjutting de
term pleats yn dit ûndersyk brûkt wurdt. Mei de term pleats kin sawol bedoeld
wurde it gebou as wol it gebou mei it dêrby hearrende làn. Yn myn ûndersyk brûk
ik pleats allinnich yn de betsjutting fan gebou1

•

Probleembeskriuwing

Undersyk oangeande funksjeferoaring fan pleatsen is in tema dat oant no ta, sawol
yn Fryslàn as yn de rest fan Nederlàn en alIyksa yn it bûtenlàn, net folIe omtinken
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krigen hat. Dat is eins hiel opmerklik yn in lân, dêr't pleatsen sa'n prominint plak 
ynnimme yn it lânskip. 

Sawol op wittenskiplike grünen as op maatskiplik-beliedsmjittige grünen is der 
lykwols wol ferlet fan systematyske kennis oer dit ûnderwerp2 (Veldman 1978, 
Werkgroep Boerderijenbehoud 1979). Net allinnich lannelik besjoen is ferlet fan 
sa'n soart stúdzje, ek foar de kennis fan de ûntjouwing fan it Fryske plattelân is sa'n 
ûndersyk fan belang (Lukkes 1984, 201). 

Wat de stân fan it ûndersyk oangeande de eardere agraryske bebouwing oan-
belanget, kin opmurken wurde dat der oant no ta allinnich troch it Geografysk 
Ynstitút fan de Ryks Universiteit fan Utert in stikmannich lytse stúdzjes dien 
binne. Veldman hat dêr yn 1978 oer skreaun. Hy hat dat ûndersyk mei syn 
studinten yn it ramt set fan de saneamde 'ferburgen suburbanisaasje', ôflaat fan de 
troch Lewan (1969) yntrodusearre term 'hidden urbanisation'. Veldman doelde 
mei dy term op it ferskynsel wêrby't, sûnder dat it tal gebouwen op it plattelân 
tanimt, der yn de besteande bebouwing wenningen of bedriuwen komme, dy't net 
in direkte bân mei dat plattelân hawwe. Yn dat gefal komt der in konfrontaasje fan 
twa soarten belangen foar it ljocht. Oan de iene kant wat neamd wurdt it algemien 
maatskiplik belang, troch de oerheid hoede fia allerhanne doelstellingen en maat
regels oangeande it lannelik gebiet, en oan de oare kant in ferlet fan yndividuele 
boargers oangeande in bepaald wenmiljeu of lokaasje foar ekonomyske aktivitei-
ten. Wat funksjeferoaring fan besteande bebouwing oangiet binne der sawol 
sosjale, ekonomyske as lânskiplike faktoaren yn it spul. Veldman murk yn syn 
artikel op dat omfang en gefolgen fan de funksjeferoaring better bekend wêze 
moatte soenen, ek om in bewuster en mear nuansearre belied fiere te kinnen. Mei 
it ûndersyk fan him en syn studinten wiene de fragen datoangeande noch lang net 
oplost. Derby kin noch opmurken wurde dat it niisneamde ûndersyk útfierd is yn 
de direkte ynfloedssfear fan grutte steden. In nijsgjirrige fraach is op hokker wize it 
ferskynsel him oppenearret yn gebieten, dy't op gruttere ôfstân lizze fan grutte 
steden, en wat dêr dan de gefolgen binne. 

Yn beliedsrapporten op it mêd fan de romtlike oardering wurdt oan it ferskynsel 
fan funksjeferoaring fan bebouwing yn it lannelik gebiet ek omtinken jûn, mar 
wurde der oer it generaal in tal algemienheden oer utere, dy't neffens my foar neier 
hifkjen yn 'e beneaming komme. Sa soene de nije bewenners bygelyks de boeren 
yn 'e omkriten hinderje by harren bedriuwsfiering en soe funksjeferoaring ta male 
ferbouwings fan pleatsen liede. Dat sil grif ek wol bard wêze. Sûnder ûndersyk is it 
gefaar fan stereotype arring lykwols tige grut. Systematysk ûndersyk is dan nedich 
om it byld te nuansearjen. 

Redenen foar it ûndersyk 

Op grûn fan it foargeande konkludearje ik dat pleatsen, dy't net mear foar 
agraryske doelen brûkt wurde en in oare bestimming krigen hawwe, om de 
folgjende redenen as ûnderwerp fan ûndersyk fan belang binne. De foarste twa 
redenen binne fan wittenskiplike aard, de tredde is fan mear beliedsmjittige aard. 

Yn it foarste plak is it foar kennis fan de ûntjouwing fan it (Fryske) plattelân fan 
belang dat der neist stúdzje fan de ekonomyske en sosjale feroarings ek omtinken 
jûn wurdt oan de fysyk-romtlike eleminten. Fan dy lésten is de bebouwing ien fan 
de wichtichste. De agraryske bebouwing is in skaaimerkjend, byldbeskiedend 
elemint yn it oansjen fan it plattelân, sawol yn wat neamd wurdt it bûtengebiet as 
yn de measte doarpen sels. Pleatsen binne opfallende bouwurken, benammen yn 
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krigen hat. Dat is eins hielopmerklik yn in lan, dêr't pleatsen sa'n prominint plak
ynnimme yn it lanskip.

Sawol op wittenskiplike grûnen as op maatskiplik-beliedsmjittige grûnen is der
lykwols wol ferlet fan systematyske kennis oer dit ûnderwerp2 (Veldman 1978,
Werkgroep Boerderijenbehoud 1979). Net allinnich lannelik besjoen is ferlet fan
sa'n soart studzje, ek foar de kennis fan de ûntjouwing fan it Fryske plattelan is sa'n
ûndersyk fan belang (Lukkes 1984, 201).

Wat de stan fan it ûndersyk oangeande de eardere agraryske bebouwing oan
belanget, kin opmurken wurde dat der oant no ta allinnich troch it Geografysk
Ynstitut fan de Ryks Universiteit fan Utert in stikmannich lytse studzjes dien
binne. Veldman hat dêr yn 1978 oer skreaun. Hy hat dat ûndersyk mei syn
studinten yn it ramt set fan de saneamde 'ferburgen suburbanisaasje', óflaat fan de
troch Lewan (1969) yntrodusearre term 'hidden urbanisation' . Veldman doelde
mei dy term op it ferskynsel wêrby't, sûnder dat it tal gebouwen op it plattelan
tanimt, der yn de besteande bebouwing wenningen of bedriuwen komme, dy't net
in direkte ban mei dat plattelan hawwe. Yn dat gefal komt der in konfrontaasje fan
twa soarten belangen foar it ljocht. Oan de iene kant wat neamd wurdt it algemien
maatskiplik belang, troch de oerheid hoede fia allerhanne doelstellingen en maat
regels oangeande it lannelik gebiet, en oan de oare kant in ferlet fan yndividuele
boargers oangeande in bepaald wenmiljeu of lokaasje foar ekonomyske aktivitei
ten. Wat funksjeferoaring fan besteande bebouwing oangiet binne der sawol
sosjale, ekonomyske as lanskiplike faktoaren yn it spul. Veldman murk yn syn
artikel op dat omfang en gefolgen fan de funksjeferoaring better bekend wêze
moatte soenen, ek om in bewuster en mear nuansearre belied fiere te kinnen. Mei
it ûndersyk fan him en syn studinten wiene de fragen datoangeande noch lang net
oplost. Dêrby kin noch opmurken wurde dat it niisneamde ûndersyk utfierd is yn
de direkte ynfloedssfear fan grutte stêden. In nijsgjirrige fraach is op hokker wize it
ferskynsel him oppenearret yn gebieten, dy't op gruttere ófstan lizze fan grutte
stêden, en wat dêr dan de gefolgen binne.

Yn beliedsrapporten op it mêd fan de romtlike oardering wurdt oan it ferskynsel
fan funksjeferoaring fan bebouwing yn it lannelik gebiet ek omtinken jûn, mar
wurde der oer it generaal in tal algemienheden oer utere, dy't neffens my foar neier
hifkjen yn 'e beneaming komme. Sa soene de nije bewenners bygelyks de boeren
yn 'e omkriten hinderje by harren bedriuwsfiering en soe funksjeferoaring ta male
ferbouwings fan pleatsen liede. Dat sil grif ek wol bard wêze. Sûnder ûndersyk is it
gefaar fan stereotypearring lykwols tige grut. Systematysk ûndersyk is dan nedich
om it byld te nuansearjen.

Redenen foar it ûndersyk

Op grûn fan it foargeande konkludearje ik dat pleatsen, dy't net mear foar
agraryske doelen brûkt wurde en in oare bestimming krigen hawwe, om de
folgjende redenen as ûnderwerp fan ûndersyk fan belang binne. De foarste twa
redenen binne fan wittenskiplike aard, de tredde is fan mear beliedsmjittige aard.

Yn it foarste plak is it foar kennis fan de ûntjouwing fan it (Fryske) plattelan fan
belang dat der neist studzje fan de ekonomyske en sosjale feroarings ek omtinken
jûn wurdt oan de fysyk-romtlike eleminten. Fan dy lêsten is de bebouwing ien fan
de wichtichste. De agraryske bebouwing is in skaaimerkjend, byldbeskiedend
elemint yn it oansjen fan it plattelan, sawol yn wat neamd wurdt it bûtengebiet as
yn de measte doarpen seIs. Pleatsen binne opfallende bouwurken, benammen yn
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in lânbouprovinsje as Fryslân. Under hanthavening fan min ofte mear deselde 
uterlike foarm - yn hoefier sil út myn ûndersyk aanst bliken dwaan moatte - is in 
proses fan feroaring geande, it al earder neamde ferburgen ferstedskjen. Mei 
útsûndering fan de niisneamde ûndersiken dy't yn de jierren 1975-1977 troch it 
Geografysk Ynstitút fan de Ryksuniversiteit fan Utert dien binne, ûntbrekt eins 
alle omtinken hjirfoar. Mei in ûndersyk nei it proses fan funksjeferoaring fan 
eardere agraryske bebouwing soe dus ek yn in wyt plak op 'e kaart fan it rurale 
ûndersyk foarsjoen wurde. 

De twadde reden is, dat teoretysk besjoen dat proses fan funksjeferoaring ek 
tige nijsgjirrich is. Wy hawwe hjir nammentlik te krijen mei de fraach yn hoefier't 
funksje foarm beskiedt en yn hoefier't krekt oarsom foarm funksje beskiedt. Wy 
kinne de bebouwing beskôgje as it resultaat fan ekonomyske en sosjale faktoaren, 
mar fan de oare kant ek as boarne foar nije ûntjouwings. Dat kin sawol wêze as 
boarne dy't útdaget as wol krekt beheind ta in oare wize fan gebrûk as dat oant no 
ta it gefal wie3. 

Metoadysk besjoen is it boppedat in nijsgjirrige fraach yn hoefier't it feroarjen 
fan it gebrûk fan in bepaald soarte gebou in graadmjitter is, dy't sieht jout op in 
proses fan maatskiplike feroaring. 

De tredde reden om dit ûndersyk te dwaan hat te krijen mei it algemien 
maatskiplik of beliedsmjittich f e riet. De feroarings yn de lânbousektor nei de 
Twadde Wrâldoarloch, benammen yn de twa léste desennia, hawwe grutte gefol-
gen hân foar it tal lânboubedriuwen. It tal bedriuwen is sterk tebek rûn, mar it tal 
pleatsen net navenant. Dy binne meast stean bleaun. De meast resinte ûntjou
wings yn de lânbousektor, bygelyks wat it fierder trochgean fan de skaalfergrutting 
oanbelanget of de ferwachtings oangeande de lânboupolityk fan de Europeeske 
Ekonomyske Mienskip foar de kommende jierren, wize der op dat it tal agraryske 
bedriuwen noch fierder tebek rinne sil. Fan gefolgen sille der de kommende jierren 
wer mear pleatsen net langer foar it doel brûkt wurde dêr't hja eartiids foar delset 
binne. Wat de gefolgen wêze sille foar it plattelân, sawol yn romtlik-morfologysk 
as yn sosjaal en ekonomysk opsicht, sille wy better besjen kinne as der mear kennis 
is fan dat proses fan funksjeferoaring yn it resinte ferline4. 

1.3. Probleemstelling 

Dit ûndersyksprojekt oer de funksjeferoaring fan pleatsen is in ûnderdiel fan de 
stúdzje fan it feroarjende plattelân yn Fryslân, ien fan de ûndersyksterreinen fan 
de Fryske Akademy. Myn ûndersyk nei de funksjeferoaring fan pleatsen rjochtet 
him ynearsten op Fryslân fan hjoeddedei en it resinte ferline. Om de ûntjouwing 
fan it ferskynsel yn de rin fan de tiid nei te gean behein ik my ta it tiidrek nei de 
Twadde Wrâldoarloch, de tiid wêryn't it tal agraryske bedriuwen hurd efterútgien 
is. 

Yn dit ûndersyksprojekt rjochtsje ik my op fiif haadfragen: 
1. Hoe omfangryk is it ferskynsel fan pleatsen en pleatskes mei in oare funksje as 

dêr't hja eartiids foar boud binne op dit stuit. 
2. Hoe hat it ferskynsel funksjeferoaring fan pleatsen him ûntjûn yn tiid en romte. 
3. Wat hâldt funksjeferoaring yn en hokker faktoaren spylje in rol by de aard fan 

de nije funksje dy't in pleats kriget. 
4. Wat is it belied oangeande net-agraryske bebouwing yn it lannelik gebiet. 
5. Wat betsjut yn sosjale en ekonomyske sin dy funksjeferoaring foar it plattelân. 
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in lànbouprovinsje as Fryslàn. Vnder hanthavening fan min ofte mear deselde
uterlike foarm - yn hoefier sil Ut myn ûndersyk aanst bliken dwaan moatte - is in
proses fan feroaring geande, it al earder neamde ferburgen ferstedskjen. Mei
ûtsûndering fan de niisneamde ûndersiken dy't yn de jierren 1975-1977 troch it
Geografysk Ynstitût fan de Ryksuniversiteit fan Vtert dien binne, ûntbrekt eins
alle omtinken hjirfoar. Mei in ûndersyk nei it proses fan funksjeferoaring fan
eardere agraryske bebouwing soe dus ek yn in wyt plak op 'e kaart fan it rurale
ûndersyk foarsjoen wurde.

De twadde reden is, dat teoretysk besjoen dat proses fan funksjeferoaring ek
tige nijsgjirrich is. Wy hawwe hjir nammentlik te krijen mei de fraach yn hoefier't
funksje foarm beskiedt en yn hoefier't krekt oarsom foarm funksje beskiedt. Wy
kinne de bebouwing beskàgje as it resultaat fan ekonomyske en sosjale faktoaren,
mar fan de oare kant ek as boarne foar nije ûntjouwings. Dat kin sawol wêze as
boarne dy't ûtdaget as wol krekt beheind ta in oare wize fan gebrûk as dat oant no
ta it gefal wie3

•

Metoadysk besjoen is it boppedat in nijsgjirrige fraach yn hoefier't it feroarjen
fan it gebrûk fan in bepaald soarte gebou in graadmjitter is, dy't sicht jout op in
proses fan maatskiplike feroaring.

De tredde reden om dit ûndersyk te dwaan hat te krijen mei it algemien
maatskiplik of beliedsmjittich ferlet. De feroarings yn de lànbousektor nei de
Twadde Wràldoarloch, benammen yn de twa lêste desennia, hawwe grutte gefol
gen Mn foar it tallànboubedriuwen. lt tal bedriuwen is sterk tebek rûn, mar it tal
pleatsen net navenant. Dy binne meast stean bleaun. De meast resinte ûntjou
wings yn de lànbousektor, bygelyks wat it fierder trochgean fan de skaalfergrutting
oanbelanget of de ferwachtings oangeande de lànboupolityk fan de Europeeske
Ekonomyske Mienskip foar de kommende jierren, wize der op dat it tal agraryske
bedriuwen noch fierder tebek rinne si!. Fan gefolgen sille der de kommende jierren
wer mear pleatsen net langer foar it doel brûkt wurde dêr't hja eartiids foar delset
binne. Wat de gefolgen wêze sille foar it plattelàn, sawol yn romtlik-morfologysk
as yn sosjaal en ekonomysk opsicht, sille wy betterbesjen kinne as der mear kennis
is fan dat proses fan funksjeferoaring yn it resinte ferline4

•

1.3. Probleemstelling

Dit ûndersyksprojekt oer de funksjeferoaring fan pleatsen is in ûnderdiel fan de
stûdzje fan it feroarjende plattelàn yn Fryslàn, ien fan de ûndersyksterreinen fan
de Fryske Akademy. Myn ûndersyk nei de funksjeferoaring fan pleatsen rjochtet
him ynearsten op Fryslàn fan hjoeddedei en it resinte ferline. Om de ûntjouwing
fan it ferskynsel yn de rin fan de tiid nei te gean behein ik my ta it tiidrek nei de
Twadde Wràldoarloch, de tiid wêryn't it tal agraryske bedriuwen hurd eftenitgien
is.

Yn dit ûndersyksprojekt rjochtsje ik my op fiif haadfragen:
1. Hoe omfangryk is it ferskynsel fan pleatsen en pleatskes mei in oare funksje as

dêr't hja eartiids foar boud binne op dit stuit.
2. Hoe hat it ferskynsel funksjeferoaring fan pleatsen him ûntjûn yn tiid en romte.
3. Wat Mldt funksjeferoaring yn en hokker faktoaren spylje in rol by de aard fan

de nije funksje dy't in pleats kriget.
4. Wat is it belied oangeande net-agraryske bebouwing yn it lannelik gebiet.
5. Wat betsjut yn sosjale en ekonomyske sin dy funksjeferoaring foar it plattelàn.
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Dat is in oare oanpak fan de boerepleats as stúzjeobjekt as oant no ta meast it gefal 
west hat. Oer pleatsen is fansels wol folie mear skreaun, mar dat giet meast oer de 
histoaryske ûntjouwing fan pleatsen en it ûnderskied yn typen pleatsen yn Neder-
lân of mear spesifyk yn Fryslân. Op dat mêd kinne hjir ûnder oaren neamd wurde 
Hekker (1957) en wat spesjaal Fryslân oanbelanget, Uilkema (1916), Postma 
(1937) en Van der Molen (ferskate publikaasjes tusken 1938 en 1979)5. 

Oer nije boerepleatsen, oanpast oan de easken fan de tiid yn it dynamyske 
boerebedriuw en wat de foarmen oangiet passend by de tradisjonele boustyl fan de 
krite, binne ek nijsgjirrige stúdzjes dien. Yn dat ferbân kinne bygelyks neamd 
wurde de yn 1942 troch de Fryske Akademy útskreaune priisfraach foar in ûntwerp 
fan in nije Fryske pleats (ferslach dêrfan waard dien troch ir. G.J.A. Bouma yn it 
Pleatseboek, 1949) en de yn opdracht fan de Fryske Mij fersoarge publikaasje 
Doelmatige Friese Boerderijen fan deselde ir. Bouma (1961). 

Tsjintwurdich wurdt der op dy meden noch hieltyd ûndersyk dien, wat de 
histoarysk-boukeunstige kant fan âlde pleatsen oanbelanget troch de 'Stichting 
Historisch Boerderij-Onderzoek' yn Arnhim, en wat de nije, effisjinte agraryske 
bedriuwsgebouwen oangiet troch it 'Instituut voor Landbouwwerktuigen en Ge
bouwen' yn Wageningen. Dy stúdzjes binne altyd sterk rjochte op it foarmaspekt 
fan de bebouwing yn relaasje ta it agrarysk gebrûk. Yn myn stúdzje wol ik dêrfoar-
oer it net-agraryske funksjonele aspekt klam jaan, mei derby it foarmaspekt yn de 
byrol. By einbeslút kinne wy net om dat foarmaspekt hinne, omdat krekt de foarm 
fan it gebou sa'n wichtige rol spilet by it as sadanich oantsjutten en werkennen fan 
in pleats. 

1.4. Oanpak fan it ûndersyk en opset fan dit artikel 

Omdat ik mei dit objekt fan ûndersyk en de sintrale probleemstelling te krijen haw 
mei in wittenskiplik betreklik braak terrein, hat it hiele ûndersyksprojekt in 
ferkennend karakter. De foarste stap is om te besykjen de omfang fan it te 
bestudearjen ferskynsel fêst te stellen. Yn paragraaf 2 wurdt dêr ferslach fan dien. 
Omdat de gegevens dy't nedich binne foar it beantwurdzjen fan de ûndersyks-
fragen net ienfâldich te besetten binne, bin ik útein set mei in proef ûndersyk yn in 
beheind gebiet. Dat proefûndersyk is benammen needsaaklik om ûnderfining op 
te dwaan op hokker wize de gegevens te krijen binne en fia in tal foarriedige 
útkomsten better sieht te krijen op de fierdere opset fan dit ûndersyksprojekt. Mei 
dy útkomsten soe dan ek de hjirfoar beskreaune probleemstelling fan dit ûnder
syksprojekt mooglik oanskerpe wurde kinne. Yn paragraaf 3 wurdt de oanpak fan 
it proefûndersyk neier beskreaun en wurdt de kar fan it proefgebiet taljochte. 

Yn paragraaf 4 fan dit artikel wurde in tal fan de útkomsten beskreaun fan dat 
proefûndersyk yn de eardere gemeenten Doanjewerstal en Haskerlân. Ta beslút 
wurdt dan, mei op grûn fan dy útkomsten, oanjûn hokker aspekten fan de pro
bleemstelling fan myn ûndersyk neier omtinken freegje en hokker rjochting oft it 
mei dit ûndersyksprojekt op moat. 

2. Omfang fan it ferskynsel 

l.l.Boarnen 

Statistiken, dêr't út bliken docht hoefolle pleatsen der binne en wêr't dy foar brûkt 
wurde, binne der eins net. It tal pleatsen en it soarte gebrûk dat der fan makke 
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Dat is in oare oanpak fan de boerepleats as stûzjeobjekt as oant no ta meast it gefal
west hat. Oer pleatsen is fansels wol folIe mear skreaun, mar dat giet meast oer de
histoaryske ûntjouwing fan pleatsen en it ûnderskied yn typen pleatsen yn Neder
lán of mear spesifyk yn Fryslán. Op dat mêd kinne hjir ûnder oaren neamd wurde
Hekker (1957) en wat spesjaal Fryslàn oanbelanget, Uilkema (1916), Postma
(1937) en Van der Molen (ferskate publikaasjes tusken 1938 en 1979)5.

Oer nije boerepleatsen, oanpast oan de easken fan de tiid yn it dynamyske
boerebedriuw en wat de foarmen oangiet passend by de tradisjonele boustyl fan de
krite, binne ek nijsgjirrige stûdzjes dien. Yn dat ferbàn kinne bygelyks neamd
wurde de yn 1942 troch de Fryske Akademy ûtskreaune priisfraach foar in ûntwerp
fan in nije Fryske pleats (ferslach dêrfan waard dien troch ir. G.J.A. Bouma yn it
Pleatseboek, 1949) en de yn opdracht fan de Fryske Mij fersoarge publikaasje
Doelmatige Friese Boerderijen fan deselde ir. Bouma (1961).

Tsjintwurdich wurdt der op dy mêden noch hieltyd ûndersyk dien, wat de
histoarysk-boukeunstige kant fan àlde pleatsen oanbelanget troch de 'Stichting
Historisch Boerderij-Onderzoek' yn Arnhim, en wat de nije, effisjinte agraryske
bedriuwsgebouwen oangiet troch it 'Instituut voor Landbouwwerktuigen en Ge
bouwen' yn Wageningen. Dy stûdzjes binne altyd sterk rjochte op it foarmaspekt
fan de bebouwing yn relaasje ta it agrarysk gebrûk. Yn myn stûdzje wol ik dêrfoar
oer it net-agraryske funksjonele aspekt klam jaan, mei dêrby it foarmaspekt yn de
byrol. By einbeslût kinne wy net om dat foarmaspekt hinne, omdat krekt de foarm
fan it gebou sa'n wichtige rol spilet by it as sadanich oantsjutten en werkennen fan
in pleats.

1.4. Oanpak fan it ûndersyk en opset fan dit artikel

Omdat ik mei dit objekt fan ûndersyk en de sintrale probleemstelling te krijen haw
mei in wittenskiplik betreklik braak terrein, hat it hiele ûndersyksprojekt in
ferkennend karakter. De foarste stap is om te besykjen de omfang fan it te
bestudearjen ferskynsel fêst te stellen. Yn paragraaf 2 wurdt dêr ferslach fan dien.
Omdat de gegevens dy't nedich binne foar it beantwurdzjen fan de ûndersyks
fragen net ienfàldich te besetten binne, bin ik ûtein set mei in proefûndersyk yn in
beheind gebiet. Dat proefûndersyk is benammen needsaaklik om ûnderfining op
te dwaan op hokker wize de gegevens te krijen binne en fia in tal foarriedige
ûtkomsten better sicht te krijen op de fierdere opset fan dit ûndersyksprojekt. Mei
dy ûtkomsten soe dan ek de hjirfoar beskreaune probleemstelling fan dit ûnder
syksprojekt mooglik oanskerpe wurde kinne. Yn paragraaf 3 wurdt de oanpak fan
it proefûndersyk neier beskreaun en wurdt de kar fan it proefgebiet taljochte.

Yn paragraaf 4 fan dit artikel wurde in tal fan de ûtkomsten beskreaun fan dat
proefûndersyk yn de eardere gemeenten Doanjewerstal en Haskerlàn. Ta beslût
wurdt dan, mei op grûn fan dy ûtkomsten, oanjûn hokker aspekten fan de pro
bleemstelling fan myn ûndersyk neier omtinken freegje en hokker rjochting oft it
mei dit ûndersyksprojekt op moat.

2. Omfang fan it ferskynsel

2.1.Boarnen

Statistiken, dêr't ût bliken docht hoefolIe pleatsen der binne en wêr't dy foar brûkt
wurde, binne der eins net. It tal pleatsen en it soarte gebrûk dat der fan makke
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wurdt, wurdt nearne optekene. Dat betsjut dat it lestich wurdt in antwurd te jaan 
op de foarste twa ûndersyksfragen oer de omfang fan it ferskynsel en oer de 
ûntjouwing yn de ôfrûne desennia fan it tal pleatsen, dat foar eat oars as buorkerij 
brûkt wurdt. Kin it net streekrjocht, dan moat besocht wurde fia in omwei dy 
fragen te beantwurdzjen. As ik wit hoe't it tal pleatsen dêr't op buorke wurdt him 
yn de rin fan de jierren ûntjûn hat, dan haw ik ek in oanwizing foar it tal pleatsen 
dat net mear in agraryske funksje hat. Fansels moatte wy by it meitsjen fan dat 
somke wol hoeden wêze, om't der oan 'e iene kant yn de rin fan de jierren ek 
pleatsen ôfbrutsen binne by steds- en doarpsútwreidings of wegenoanlis en der fan 
'e oare kant ek nije pleatsen op nije lokaasjes bykaam binne. It giet dus om in 
dynamyske foarried, der komme guon by en der geane guon ôf. 

De ûntjouwing yn de rin fan de jierren fan it tal gebouwen dat foar in agrarysk 
bedriuw brûkt wurdt kin op twa wizen neigien wurde. De foarste en meast direkte 
(omdat it in telling fan it tal gebouwen oanbelanget) is: gebrûk meitsje fan 
resultaten fan de Folks- anneks Wenningtellings, dy't yn 1947,1960 en, foar it lést, 
1971 halden binne. Dat betsjut lykwols dat wat de ôfrûne sechtjin jier oangiet de 
ûntjouwing út dy boarne net mear folge wurde kin. 

De twadde, mear yndirekte telling, dêr't mooglik ien en oar út ôflaat wurde kin, 
is de Lânboutelling, dy't elk jier yn maaie halden wurdt. Dy lânboutellings ferskaf-
fe lykwols net in oersjoch fan it tal pleatsen, om't hjir gjin gebouwen mar be-
driuwen teld wurde. Beide soarten tellings kinne dus net samar oan inoar keppele 
wurde. As de útkomsten fan beide soarten tellings foar oerienkommende jierren 
neist inoar set wurde, is it miskien wol mooglik nei te gean oft der sprake is fan 
oerienkomsten of ferskillen en oft dêr systematyk yn sit. Sa soene wy dan dochs de 
gelegenheid hawwe it ferrin fan it tal pleatsen fan j ier op j ier benei te kommen en in 
yndruk krije fan de kwantitative ûntjouwing. As in toets op de brûkberens fan dy 
Statistiken foar myn ûndersyk wurde de sifers fan Doanjewerstal en Haskerlân út 
de niisneamde tellings fergelike mei de oantallen dy't ik sels by myn fjildwurk teld 
haw. 

2.2. Utkomsten fan de Folks- anneks Wenningtelling en de Lânboutelling 

It earste peiljier fan de wenningtelling dêr't ik foar myn ûndersyk gebrûk fan 
meitsje kin, is 1947. By dy telling waard ûnderskied makke yn boerepleatsen en 
túnkerswennings, winkelwennings, wennings mei wurkpleats, gewoane wennings 
mei in bedriuw en gewoane wennings sûnder bedriuw. Boppedat waard yn dat jier 
noch in skift 'oare bewenne romten' oanhâlden, dêr't bygelyks de yn dy neioar-
lochske jierren noch foarkommende needwennings ta rekkene waarden. Fan dy 
skiften is foar myn doel it skift boerepleatsen fan belang. Yn dy wenningtelling giet 
it lykwols allinnich om boerepleatsen en túnkerswennings dy't bewenne wurde 
troch immen mei as haadberop boer of túnker. Saneamde lânarbeiderswennings, 
dêr't as byfertsjinst in bytsje by buorke wurdt, binne by de wenningtelling net as 
pleats teld. Pleatsen dêr't net mear op buorke wurdt - myn ûndersyksobjekt -
binne ek net as pleats meiteld". In swierrichheid by it skift út dy tellings dêr't ik 
gebrûk fan meitsje wol is dat in túnkers- of gernierswenning net perfoarst in pleats 
hoecht te wezen. De yn dy statistyk brûkte definysje slút dus net oan by myn ferlet. 
Dat ik dochs útkomsten fan dy Statistiken hjir opnommen haw, hat te krijen mei it 
feit, dat dat it iennichste sifermateriaal is dêr't oer te beskikken is en dat ik, nei 
ferlykjen mei myn eigen tellings, besjen wol yn hoefier't dy sifers my dochs in 
oanwizing jaan kinne. 
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wurdt, wurdt nearne optekene. Dat betsjut dat it lestich wurdt in antwurd te jaan
op de foarste twa ûndersyksfragen oer de omfang fan it ferskynsel en oer de
ûntjouwing yn de 6frûne desennia fan it tal pleatsen, dat foar eat aars as buorkerij
brûkt wurdt. Kin it net streekrjocht, dan maat besacht wurde fia in omwei dy
fragen te beantwurdzjen. As ik wit hoe't it tal pleatsen dêr't op buorke wurdt him
yn de rin fan de jierren ûntjûn hat, dan haw ik ek in oanwizing foar it tal pleatsen
dat net mear in agraryske funksje hat. Fansels maatte wy by it meitsjen fan dat
somke wol hoeden wêze, om't der oan 'e iene kant yn de rin fan de jierren ek
pleatsen 6fbrutsen binne by steds- en doarpsutwreidings of wegenaanlis en der fan
'e oare kant ek nije pleatsen op nije lokaasjes bykaam binne. It giet dus om in
dynamyske foarried, der komme guon by en der geane guon 6f.

De ûntjouwing yn de rin fan de jierren fan it tal gebouwen dat foar in agrarysk
bedriuw brûkt wurdt kin op twa wizen neigien wurde. De foarste en meast direkte
(omdat it in telling fan it tal gebouwen aanbelanget) is: gebrûk meitsje fan
resultaten fan de Folks- anneks Wenningtellings, dy't yn 1947, 1960 en, foar it lêst,
1971 hàlden binne. Dat betsjut Iykwols dat wat de 6frûne sechtjin jier oangiet de
ûntjouwing ut dy boarne net mear folge wurde kin.

De twadde, mear yndirekte telling, dêr't mooglik ien en aar ut aflaat wurde kin,
is de Lànboutelling, dy't elk jier yn maaie hàlden wurdt. Dy lànboutellings ferskaf
fe Iykwols net in oersjoch fan it tal pleatsen, om't hjir gjin gebouwen mar be
driuwen teld wurde. Beide soarten tellings kinne dus net samar oan inoar keppele
wurde. As de utkomsten fan beide soarten tellings foar oerienkommende jierren
neist inoar set wurde, is it miskien wol maaglik nei te gean oft der sprake is fan
oerienkomsten of ferskillen en aft dêr systematyk yn sit. Sa soene wy dan dochs de
gelegenheid hawwe it ferrin fan it tal pleatsen fan jier op jier benei te kommen en in
yndruk krije fan de kwantitative ûntjouwing. As in toets op de brûkberens fan dy
statistiken foar myn ûndersyk wurde de sifers fan Doanjewerstal en Haskerlàn ut
de niisneamde tellings fergelike mei de oantallen dy't ik seis by myn fjildwurk teld
haw.

2.2. Utkomsten fan de Folks- anneks Wenningtelling en de Lánboutelling

It earste peiljier fan de wenningtelling dêr't ik foar myn ûndersyk gebrûk fan
meitsje kin, is 1947. By dy telling waard ûnderskied makke yn boerepleatsen en
tunkerswennings, winkelwennings, wennings mei wurkpleats, gewoane wennings
mei in bedriuw en gewoane wennings sûnder bedriuw. Boppedat waard yn dat jier
noch in skift 'oare bewenne romten' oanhàlden, dêr't bygelyks de yn dy neioar
lochske jierren noch foarkommende needwennings ta rekkene waarden. Fan dy
skiften is foar myn doel it skift boerepleatsen fan belang. Yn dy wenningtelling giet
it Iykwols allinnich om boerepleatsen en tunkerswennings dy't bewenne wurde
troch immen mei as haadberop boer of tunker. Saneamde lànarbeiderswennings,
dêr't as byfertsjinst in bytsje by buorke wurdt, binne by de wenningtelling net as
pleats teld. Pleatsen dêr't net mear op buorke wurdt - myn ûndersyksobjekt 
binne ek net as pleats meiteld6

• In swierrichheid by it skift ut dy tellings dêr't ik
gebrûk fan meitsje wol is dat in tunkers- of gernierswenning net perfoarst in pleats
hoecht te wêzen. De yn dy statistyk brûkte definysje siM dus net oan by myn ferlet.
Dat ik dochs utkomsten fan dy statistiken hjir opnammen haw, hat te krijen mei it
feit, dat dat it iennichste sifermateriaal is dêr't oer te beskikken is en dat ik, nei
ferlykjen mei myn eigen tellings, besjen wol yn hoefier't dy sifers my dochs in
oanwizing jaan kinne.
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Yn de folgjende tabel binne de útkomsten fan dy trije wenningtellings foar 
Fryslân en myn twa proefgemeenten oanjûn. 

Tabel 1. Untjouwing tal boerepleatsen en túnkerswennings neffens Wenningtellings 1947,1960 en 1971. 

jier 

1947 
1960 
1971 

Fryslân 

19951 
16713 
11775 

Haskerlân 

508 
447 
370 

Doanjewerstal 

363 
354 
310 

Fan de gegevens út 'e lânboutelling brûk ik de opjefte neffens gemeente fan it tal 
agraryske bedriuwen mei kultuergrûn. Dat is dien om't ik ûnderstel dat de káns 
grut is, dat in bedriuw sûnder kultuergrûn net stiet foar in pleats, mar foar bygelyks 
in hûs mei hokken of loads. Oare opmerkings by de brûkberens fan de lân-
boutellings foar myn doel sil ik meitsje nei tabel 2, wannear't de resultaten ferlike 
wurde mei dy fan de wenningtelling en myn eigen ynventarisaasje. 

Tabel 2. Untjouwing oantal agraryske bedriuwen mei kultuergrûn yn Fryslân, Haskerlân en Doanjewer
stal. 

Fryslân 
Haskerlân 
Doanjewerstal 

1959 

22973 
567 
412 

1970 

15361 
430 
327 

1971 

12595 
366 
302 

1983 

9433 
286 
260 

ôfname 
'59-70 

33,1 
24,2 
20,6 

% 
'71-'83 

25,1 
21,9 
13,9 

Boarne: Landbouwmeitellingen, STULM 
m.y.f.1971 eksklusyf bedr. < 10 SBE. 

By it ferlykjen fan tabel 1 en 2 docht bliken dat it tal boerebedriuwen heger is as it 
tal pleatsen. Yn de gegevens fan foar 1971 hat dat te krijen mei it feit dat doe in 
partikulier mei in tal bistjes yn in hok ek telplichtich wie, sûnder dat wy hjir fan 
pleats sprekke meie. Mei de sanearring fan dy lytse 'boerkes' út de lânboustatistyk 
stimt it tal boerebedriuwen en it tal pleatsen yn 1971 mear oerien. Under de nije 
definysje fan wa't telplichtich is, wurde nammentlik bedriuwen mei minder as 10 
standert bedriuwsienheden, wat sa likernôch oerienkomt mei in spultsje mei 
minder as 1 ha grûn, sûnt 1970 net mear meiteld. Dat ik hjir as meast resinte de 
sifers fan 1983 brûkt haw, hat te krijen mei it feit dat de gemeenten Doanjewerstal 
en Haskerlân op 1 jannewaris 1984 ophâlden te bestean en gearfoege waarden ta 
de nije gemeente Skarsterlân. De sifers fan Skarsterlân kinne net ferlike wurde 
mei dy fan Doanjewerstal en Haskerlân byinoar opteld, want dielen fan dy twa 
eardere gemeenten binne oergien nei de oanswettende gemeenten Wymbritsera-
diel, Lemsterlân en Hearrenfean. Foar in oersjoch oer langere termyn tebek yn de 
tiid is 1983 dus it léste jier dat brûkber is. 

2.3. Ferliking statistyk mei proefûndersyk 

Ofgeande op de hjir oantsjutte Statistiken soene der yn Doanjewerstal tusken 1947 
en 1971 53 pleatsen oan it agrarysk gebrûk ûntlutsen wêze en tusken maaie 1971 en 
maaie 1983 nochris 42. Meiïnoar dus 95 pleatsen. Dat is krekt like folie as it tal 
pleatsen mei in net-agraryske funksje dat ik medio 1987 op it grûngebiet fan dy 
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Yn de folgjende tabel binne de ûtkomsten fan dy trije wenningtellings foar
Fryslàn en myn twa proefgemeenten oanjûn.

Tabel 1. Untjouwing tal boerepleatsen en tunkerswennings neffens Wenningtellings 1947,1960 en 1971.

jier

1947
1960
1971

Fryslàn

19951
16713
11775

Haskerlàn

508
447
370

Doanjewerstal

363
354
310

Fan de gegevens ût 'e lànboutelling brûk ik de opjefte neffens gemeente fan it tal
agraryske bedriuwen mei kultuergrûn. Dat is dien om't ik ûnderstel dat de kàns
grut is, dat in bedriuw sûnder kultuergrûn net stiet foar in pleats, mar foar bygelyks
in hûs mei hokken of loads. Oare opmerkings by de brûkberens fan de làn
boutellings foar myn doel sil ik meitsje nei tabel 2, wannear't de resultaten ferlike
wurde mei dy fan de wenningtelling en myn eigen ynventarisaasje.

Tabel 2. Untjouwing oantal agraryske bedriuwen mei kultuergrûn yn Fryslàn, Haskerlàn en Doanjcwer·
stal.

1959 1970 1971 1983 ófnamc %
'59·'70 '71·'83

Fryslàn 22973 15361 12595 9433 33,1 25,1
Haskerlàn 567 430 366 286 24,2 21,9
Doanjewerstal 412 327 302 260 20,6 13.9

Boarne: Landbouwmeitellingen, STULM
m.y.f.1971 eksklusyf bedr. < 10 SBE.

By it ferlykjen fan tabel 1 en 2 docht bliken dat it tal boerebedriuwen heger is as it
tal pleatsen. Yn de gegevens fan foar 1971 hat dat te krijen mei it feit dat doe in
partikulier mei in tal bistjes yn in hok ek telplichtich wie, sûnder dat wy hjir fan
pleats sprekke meie. Mei de sanearring fan dy lytse 'boerkes' ût de lànboustatistyk
stimt it tal boerebedriuwen en it tal pleatsen yn 1971 mear oerien. Under de nije
definysje fan wa't telplichtich is, wurde nammentlik bedriuwen mei minder as 10
standert bedriuwsienheden, wat sa likernóch oerienkomt mei in spultsje mei
minder as 1 ha grûn, sûnt 1970 net mear meiteld. Dat ik hjir as meast resinte de
sifers fan 1983 brûkt haw, hat te krijen mei it feit dat de gemeenten Doanjewerstal
en Haskerlàn op 1 jannewaris 1984 ophàlden te bestean en gearfoege waarden ta
de nije gemeente Skarsterlàn. De sifers fan Skarsterlàn kinne net ferlike wurde
mei dy fan Doanjewerstal en Haskerlàn byinoar opteld, want dielen fan dy twa
eardere gemeenten binne oergien nei de oanswettende gemeenten Wymbritsera
diel, Lemsterlàn en Hearrenfean. Foar in oersjoch oer langere termyn tebek yn de
tiid is 1983 dus it lêste jier dat brûkber is.

2.3. Ferliking statistyk mei proefûndersyk

Ofgeande op de hjir oantsjutte statistiken soene der yn Doanjewerstal tusken 1947
en 197153 pleatsen oan it agrarysk gebrûk ûntlutsen wêze en tusken maaie 1971 en
maaie 1983 nochris 42. Meiïnoar dus 95 pleatsen. Dat is krekt like folle as it tal
pleatsen mei in net-agraryske funksje dat ik medio 1987 op it grûngebiet fan dy
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eardere gemeente ynventarisearre haw. Dat sil tafal wêze, om't ik der wis fan bin 
dat der yn dy perioade op guon nije Iokaasjes pleatsen boud binne (û.o. yn it 
roalferkavelingsgebiet Eagmaryp yn de Bloksleatpolder, by De Broek en oan de 
Pontdyk tusken Langwar en Twellingea) en dat der in tal pleatsen ôfbrutsen binne. 
Boppedat binne der tusken 1983 en 1987 grif noch in pear boeren mei harren 
bedriuw ophâlden. 

Foar wat Haskerlân oangiet soene der neffens de Statistiken tusken 1947 en 
maaie 1983 meiïnoar 218 pleatsen oan it agrarysk gebrûk ûntlutsen wêze. Dat is 
folie mear as de 153 pleatsen dy't ik medio 1987 op it grûngebiet fan dy eardere 
gemeente telde. Dat soe betsjutte moatte dat der yn Haskerlân in soad pleatsen 
ôfbrutsen binne. It kin wêze dat soks fan dwaan hat mei de roalferkaveling 
Haskerfeanpolder, dêr't oan krotopromming dien is. Dêr stiet lykwols foaroer dat 
der yn datselde roalferkavelingsgebiet ek f rij wat nije pleatsen bykaam binne. In 
oare reden kin wêze dat de f erdwûne túnkerswennings - wol yn de statistyk meiteld 
mar gjin pleats - foar in part it konstatearre ferskil ferklearje. Harren tal is lykwols 
net sa grut dat dêrmei it ferskil fan mear as 60 pleatsen ferklearre wurde kin. 
Mooglik dat de ôfbraak fan pleatsen, benammen yn en om De Jouwer en yn de 
gruttere doarpen Aldehaske en St. Jansgea, de rest fan it ferskil ferklearret. 
Hoefolle pleatsen der yn it ferline ôfbrutsen binne is spitigernôch net út amtlike 
boarnen op te meitsjen. 

Myn konklúzje is dat it tal pleatsen, dat in funksjeferoaring fan agrarysk gebrûk 
nei net-agrarysk gebrûk ûndergien hat, net samar út de beskikbere statistyske en 
oare amtlike boarnen ôf te lieden is. Dat wurdt noch folie dúdliker as de oantallen 
foar de hiele provinsje Fryslân út dy twa boarnen berekkene wurde. Neffens de 
statistyk soene der dan yn 1983 yn hiel Fryslân sa'n 8100 net-agrarysk brûkte 
pleatsen west hawwe. Set ik dat neist it tal pleatsen dêr't op buorke wurdt, 9433, 
dan soe dat der op delkomme dat op sawat ien fan elke twa pleatsen dy't der yn 
Fryslân steane net mear buorke wurdt. Dat liket my ryklik heech, benammen as ik 
de ferhâldingssifers fan Doanjewerstal en Haskerlân der foaroer set. 

By myn ynventarisaasje yn 1987 fan pleatsen, dêr't net op buorke wurdt, haw ik 
tagelyk ek de boerepleatsen yn kaart brocht. Foar it grûngebiet fan Doanjewerstal 
en Haskerlân kom ik dan op resp. 258 en 275 agraryske bedriuwen yn pleatsen. Dat 
betsjut dat medio 1987 fan alle pleatsen meiïnoar yn it eardere Doanjewerstal 27% 
en yn it eardere Haskerlân 36% in net-agraryske haadfunksje hie. Dy persintaaz-
jes binne leger as wat hjirfoar foar de hiele provinsje, nammentlik 46%, berekkene 
is. Hoe grut dat persintaazje foar de hiele provinsje dan wol is, kinne wy allinnich 
mar rûze, salang't it krekte tal net teld is. Op grûn fan de útkomsten foar Haskerlân 
en Doanjewerstal rûs ik dat op syn minst 1 op 'e 3 pleatsen yn Fryslân op dit stuit in 
oare funksje hat as dêr't hja eartiids foar boud binne. Kwantitatyf is it dus in net te 
ferwaarloazgjen ferskynsel en sûnder mis mear omtinken wurdich. 

Om mear oan 'e weet te kommen oer ûnderskate skaaimerken fan de oanbelang-
jende pleatsen is de situaasje yn Haskerlân en Doanjewerstal neigien. Yn de 
folgjende paragraaf wurde resultaten fan dat ûndersyk beskreaun. 

3. In f erkennend proefûndersyk 

3.LOanpak 

Algemien 

Yn de foarôfgeande paragraaf haw ik sjen litten dat de Statistiken ús net fierder 
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eardere gemeente ynventarisearre haw. Dat sil tafal wêze, om't ik der wis fan bin
dat der yn dy perioade op guon nije lokaasjes pleatsen boud binne (û.o. yn it
roalferkavelingsgebiet Eagmaryp yn de Bloksleatpolder, by De Broek en oan de
Pontdyk tusken Langwar en Twellingea) en dat der in tal pleatsen ófbrutsen binne.
Boppedat binne der tusken 1983 en 1987 grif noch in pear boeren mei harren
bedriuw ophàlden.

Foar wat HaskerIàn oangiet soene der neffens de statistiken tusken 1947 en
maaie 1983 meiïnoar 218 pleatsen oan it agrarysk gebrûk ûntlutsen wêze. Dat is
folIe mear as de 153 pleatsen dy't ik medio 1987 op it grûngebiet fan dy eardere
gemeente telde. Dat soe betsjutte moatte dat der yn Haskerlàn in soad pleatsen
ófbrutsen binne. It kin wêze dat soks fan dwaan hat mei de roalferkaveling
Haskerfeanpolder, dêr't oan krotopromming dien is. Dêr stiet lykwols foaroer dat
der yn datselde roalferkavelingsgebiet ek frijwat nije pleatsen bykaam binne. In
oare reden kin wêze dat de ferdwûne tûnkerswennings - wol yn de statistyk meiteld
mar gjin pleats - foar in part it konstatearre ferskil ferklearje. Harren tal is lykwols
net sa grut dat dêrmei it ferskil fan mear as 60 pleatsen ferklearre wurde kin.
Mooglik dat de ófbraak fan pleatsen, benammen yn en om De Jouwer en yn de
gruttere doarpen Aldehaske en St. Jansgea, de rest fan it ferskil ferklearret.
HoefolIe pleatsen der yn it ferline ófbrutsen binne is spitigernóch net ût amtlike
boarnen op te meitsjen.

Myn konklûzje is dat it tal pleatsen, dat in funksjeferoaring fan agrarysk gebrûk
nei net-agrarysk gebrûk ûndergien hat, net samar ût de beskikbere statistyske en
oare amtlike boarnen óf te lieden is. Dat wurdt noch folIe dûdliker as de oantallen
foar de hiele provinsje Fryslàn ût dy twa boarnen berekkene wurde. Neffens de
statistyk soene der dan yn 1983 yn hiel Fryslàn sa'n 8100 net-agrarysk brûkte
pleatsen west hawwe. Set ik dat neist it tal pleatsen dêr't op buorke wurdt, 9433,
dan soe dat der op delkomme dat op sawat ien fan elke twa pleatsen dy't der yn
Fryslàn steane net mear buorke wurdt. Dat liket my ryklik heech, benammen as ik
de ferhàldingssifers fan Doanjewerstal en Ha~kerIànder foaroer set.

By myn ynventarisaasje yn 1987 fan pleatsen, dêr't net op buorke wurdt, haw ik
tagelyk ek de boerepleatsen yn kaart brocht. Foar it grûngebiet fan Doanjewerstal
en HaskerIàn kom ik dan op resp. 258 en 275 agraryske bedriuwen yn pleatsen. Dat
betsjut dat medio 1987 fan alle pleatsen meiïnoar yn it eardere Doanjewerstal27%
en yn it eardere Haskerlàn 36% in net-agraryske haadfunksje hie. Dy persintaaz
jes binne leger as wat hjirfoar foar de hiele provinsje, nammentlik 46%, berekkene
is. Hoe grut dat persintaazje foar de hiele provinsje dan wol is, kinne wy allinnich
mar rûze, salang't it krekte tal net teld is. Op grûn fan de ûtkomsten foar HaskerIàn
en Doanjewerstal rûs ik dat op syn minst 1 op 'e 3 pleatsen yn Fryslàn op dit stuit in
oare funksje hat as dêr't hja eartiids foar boud binne. Kwantitatyf is it dus in net te
ferwaarIoazgjen ferskynsel en sûnder mis mear omtinken wurdich.

Om mear oan 'e weet te kommen oer ûnderskate skaaimerken fan de oanbelang
jende pleatsen is de situaasje yn HaskerIàn en Doanjewerstal neigien. Yn de
folgjende paragraaf wurde resultaten fan dat ûndersyk beskreaun.

3. In ferkennend proefûndersyk

3.l.0anpak

Aigemien

Yn de foarófgeande paragraaf haw ik sjen litten dat de statistiken ûs net fierder
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helpe de omfang fan it bestudearre ferskynsel te bepalen. Om te witten hoe't de 
situaasje op dit stuit is, moatte de gegevens sels sammele wurde. Mei in proef-
ûndersyk yn in krite wurdt besocht nei te gean wat der mei dit ûnderwerp en 
benammen de metoade fan gegevens sammeljen anneks is. Earst moat fêststeld 
wurde hokker gegevens oer de pleatsen fan belang binne en wat in gaadlik 
proefgebiet is. Ik sil dat hjir oanjaan. 

Kar fan gegevens 

Op it foarste plak wol ik witte om hoefolle pleatsen it giet en hokker soarten nije 
funksjes oan te wizen binne. Twaddens moat neigien wurde hokker skaaimerken 
fan de pleats fan belang binne foar de soart fan nije funksje fan de pleats. Type en 
grutte fan de pleats beskiede mooglik de nije funksje. Boppedat is de lokaasje fan 
de pleats nei alle gedachten in faktor fan belang. Derby kin in ûnderskied makke 
wurde neffens in lokaasje yn, tichtby of alhiel buten in beboudekom. Ek de ôfstân 
ta in grutte kearn of stêd moat neigien wurde. Treddens is it fan belang te witten ta 
hokker uterlike yngrepen funksjeferoaring liedt en derby fêst te stellen yn hokker 
mjitte it pleatsekarakter nei in funksjeferoaring besteah bliuwt. 

Yn earste ynstânsje giet it my om in tal gegevens, dy't út amtlike boarnen en 'fan 
buten ôf, min ofte mear 'op it each' fêst te stellen binne. It giet by dat léste om it 
optekenjen fan in byld, sa as dat op in waarnimmer fan it lânskip oerkomt. Yn in 
twadde faze fan it ûndersyk moatte oanfoljende gegevens helle wurde by de 
bewenners en brûkers fan de pleatsen yn kwestje. Dat kin fia ynterviews of in 
enkête. Op dy twadde faze wurdt yn dit artikel fierder net yngien. Dat komt yn in 
folgjend artikel oan bar. 

Kar proefgebiet 

As romtlike ienheid foar dit ûndersyk nim ik de gemeente foar kar. De gemeente is 
nammentlik it leechste nivo dêr't op byhâlden wurdt wat der bart en barre mei 
oangeande bebouwing. Dy gemeentlike administraasje is potinsjeel in boarne foar 
myn ûndersyk. Ik haw dan ek neigien wat dat opsmyt. 

It proefûndersyk is útfierd op it grûngebiet fan de eardere gemeenten Doanje-
werstal en Haskerlân. Wolle wy nammentlik de ûntjouwing foar in langere tiid 
tebek neigean en dy mei oare registrearre ferskynsels yn ferbân sjen, dan moat 
werom grypt wurde op de gemeenten, sa't dy oant 1 jannewaris 1984 yn Fryslân 
bestiene. Earder haw ik om dy reden al oanjûn dat statistyske gegevens fan 1983 de 
léste binne, dy't foar it ferlykjen oer in langer tiidrek tebek yn de beneaming 
komme7. 

De folgjende oerwagings hawwe in rol spile by de kar foar dizze twa gemeenten 
foar it proefûndersyk: 
a. It giet my derom in situaasje te ûndersykjen dy't net troch tige bysûndere 
strukturele ôfwikings, sa as in bysûnder heech tal tige lytse bedriuwkes yn earder 
tiid, fertekene wurdt. Om't de grutte fan it pân mooglik in faktor is by de nije 
bestimming, moat der yn it proefgebiet in ferskaat fan sawol lytse as gruttere 
pleatsen wêze. Haskerlân en Doanjewerstal foldogge oan dat betingst. 
b. By funksjeferoaring spylje nei alle gedachten de lânskiplike kwaliteit en de 
ôfstân ta in stêdeftige kearn in rol by de aard fan de nije funksje.De krite fan 
ûndersyk leit binnen it berik fan Hearrenfean en Snits. Boppedat is De Jouwer 
neffens Fryske begripen in betreklik grutte kearn. Lânskiplik sitte wy hjir op in 
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helpe de omfang fan it bestudearre ferskynsel te bepalen. Om te witten hoe't de
situaasje op dit stuit is, moatte de gegevens seIs sammele wurde. Mei in proef
ûndersyk yn in krite wurdt besocht nei te gean wat der mei dit ûnderwerp en
benammen de metoade fan gegevens sammeljen anneks is. Earst moat fêststeld
wurde hokker gegevens oer de pleatsen fan belang binne en wat in gaadlik
proefgebiet is. Ik sil dat hjir oanjaan.

Kar fan gegevens

Op it foarste plak wol ik witte om hoefolIe pleatsen it giet en hokker soarten nije
funksjes oan te wizen binne. Twaddens moat neigien wurde hokker skaaimerken
fan de pleats fan belang binne foar de soart fan nije funksje fan de pleats. Type en
grutte fan de pleats beskiede mooglik de nije funksje. Boppedat is de lokaasje fan
de pleats nei alle gedachten in faktor fan belang. Dêrby kin in ûnderskied makke
wurde neffens in lokaasje yn, tichtby of alhiel bûten in beboude kom. Ek de ofstán
ta in grutte kearn of stêd moat neigien wurde. Treddens is it fan belang te witten ta
hokker uterlike yngrepen funksjeferoaring liedt en dêrby fêst te stellen yn hokker
mjitte it pleatsekarakter nei in funksjeferoaring besteah bliuwt.

Yn earste ynstánsje giet it my om in tal gegevens, dy't ût amtlike boarnen en 'fan
bûten of', min ofte mear 'op it each' fêst te stellen binne. It giet by dat lêste om it
optekenjen fan in byld, sa as dat op in waarnimmer fan it lánskip oerkomt. Yn in
twadde faze fan it ûndersyk moatte oanfoljende gegevens helle wurde by de
bewenners en brûkers fan de pleatsen yn kwestje. Dat kin fia ynterviews of in
enkête. Op dy twadde faze wurdt yn dit artikel fierder net yngien. Dat komt yn in
folgjend artikel oan bar.

Kar proefgebiet

As romtlike ienheid foar dit ûndersyk nim ik de gemeente foar kar. De gemeente is
nammentlik it leechste nivo dêr't op byhálden wurdt wat der bart en barre mei
oangeande bebouwing. Dy gemeentlike administraasje is potinsjeel in boarne foar
myn ûndersyk. Ik haw dan ek neigien wat dat opsmyt.

It proefûndersyk is ûtfierd op it grûngebiet fan de eardere gemeenten Doanje
werstal en Haskerlán. Wolle wy nammentlik de ûntjouwing foar in langere tiid
tebek neigean en dy mei oare registrearre ferskynsels yn ferbán sjen, dan moat
werom grypt wurde op de gemeenten, sa't dy oant 1 jannewaris 1984 yn Fryslán
bestiene. Earder haw ik om dy reden al oanjûn dat statistyske gegevens fan 1983 de
lêste binne, dy't foar it ferlykjen oer in langer tiidrek tebek yn de beneaming
komme7

•

De folgjende oerwagings hawwe in rol spile by de kar foar dizze twa gemeenten
foar it proefûndersyk:
a. It giet my derom in situaasje te ûndersykjen dy't net troch tige bysûndere
strukturele ofwikings, sa as in bysûnder heech tal tige lytse bedriuwkes yn earder
tiid, fertekene wurdt. Om't de grutte fan it pán mooglik in faktor is by de nije
bestimming, moat der yn it proefgebiet in ferskaat fan sawol lytse as gruttere
pleatsen wêze. Haskerlán en Doanjewerstal foldogge oan dat betingst.
b. By funksjeferoaring spylje nei alle gedachten de lánskiplike kwaliteit en de
öfstán ta in stêdeftige kearn in rol by de aard fan de nije funksje.De krite fan
ûndersyk leit binnen it berik fan Hearrenfean en Snits. Boppedat is De lauwer
neffens Fryske begripen in betreklik grutte kearn. Lánskiplik sitte wy hjir op in
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ferskaat fan iepen gebiet mei as ekstra diminsje it wetter (Langwar, Goaiïngaryp, 
De Broek) en mear besletten omjouwings, sa as by Sint Nyk of Rottum-Rot-
stergaast. Dus hjir fine wy mooglik sawol in lyts 'stedsrâne effekt' as wol in positive 
wenmiljeu-faktor (boskrike krite of by it wetter). 
c. De rekreaasje is mooglik in faktor dy't meispilet by de funksjeferoaring, sawol 
wat it ferskynsel twadde wenning oangiet as rekreaasjebedriuwen. It Marregebiet 
is om dy reden in gaadlike krite om dat effekt te besjen. 
d. It útfieren fan in tal roalferkavelings yn it ferline hat mooglik ek gefolgen hân 
foar it útsanearjen fan boerebedriuwen en it frijkommen fan pleatsen foar oare 
funksjes. Sûnt de fyftiger jierren binne yn Doanjewerstal en Haskerlân ûnderskate 
roalferkavelings útfierd. 
e. Yn beide gemeenten is in frijwat resint bestimmingsplan foar it bûtengebiet. 
Dat iepenet de mooglikheid ta ferlykjen mei myn ynventarisaasje en jout ynsjoch 
yn de opfettings fan de gemeente oangeande de bebouwing yn it bûtengebiet. 

3.2. It sammeljen fan de gegevens 

Wize fan ynventarisearjen 

De ynventarisaasje bestiet út twa stappen. Earst it oernimmen fan gegevens út de 
gemeentlike administraasje fan gebouwen, alteast foar safier't dy der is, en twad-
dens kontrôle en oanfolling yn it fjild. 

Amtlike boarnen 

Fan de gemeentlike administraasje binne trije boarnen brûkt, nammentlik be-
stimmingsplannen, it gemeentlik wenningregister en it register fan ferliende bou-
fergunnings. Sawol yn Haskerlân as yn Doanjewerstal binne pleatsen mei in 
net-agraryske bestimming op it bestimmingsplan foar it bûtengebiet oanjûn. Yn 
Haskerlân waard in bestimming 'wenpleats' brûkt foar eardere boerepleatsen, 
benammen wannear't dy boukeunstich en lânskiplik karakteristyk achte waarden. 
Yn Doanjewerstal waarden pleatsen, dêr't de foarm en it oansjen bysûnder 
omtinken ferge, mei it bestimmingsskift 'eengezinshuizen, klasse II' oantsjut. Dy 
pleatsen binne oernommen op in topografyske kaart, skaal 1:10.000 en it adres is 
fêststeld. Yn in tal resinte bestimmingsplannen foar beboude kommen binne 
boppedat pleatsen dy't boukeunstich de muoite wurdich binne, mei in ekstra 
oantsjutting 'karakteristieke bebouwing' oanjûn. Foar dy adressen is dêrnei it 
wenningregister fan de gemeente en it register fan ferliende boufergunnings troch-
nommen, mei as doel ynformaasje te krijen oer it tiidstip fan funksjeferoaring fan 
de pleatsen. Dat levere net de sochte ynformaasje oer de oanbelangjende pannen. 
Sa út en troch koe út dy boarnen opmakke wurde dat it by it j aan fan in boufergun-
ning gie om it ferbouwen ta in wenpleats, mar fierstente ynsidinteel om foar it 
ûndersyk brûkber te wezen. Oare fermeldingen, lyk as oer it ferbouwen fan it 
wengedielte of in part dêrfan, kinne sawol wêze út 'e tiid dat der noch buorke 
waard op de pleats as wol fan nei de funksjeferoaring. It wenningregister en it 
register fan ferliende boufergunnings helpe ús dus net folie fierder mei it jaan fan in 
oanwizing wannear't in pleats oergien is fan in agraryske nei in oare funksje en 
hokker gefolgen dat hân hat foar it gebou. Alle oanfoljende gegevens moatte dus 
yn it fjild sammele wurde. 
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ferskaat fan iepen gebiet mei as ekstra diminsje it wetter (Langwar, Goaiïngaryp,
De Broek) en mear besletten omjouwings, sa as by Sint Nyk of Rottum-Rot
stergaast. Dus hjir fine wy maaglik sawol in lyts 'stedsráne effekt' as wol in positive
wenmiljeu-faktor (boskrike krite of by it wetter).
c. De rekreaasje is mooglik in faktor dy't meispilet by de funksjeferoaring, sawol
wat it ferskynsel twadde wenning aangiet as rekreaasjebedriuwen. 11 Marregebiet
is om dy reden in gaadlike krite om dat effekt te besjen.
d. It utfieren fan in tal roalferkavelings yn it ferline hat maaglik ek gefolgen hán
foar it utsanearjen fan boerebedriuwen en it frijkommen fan pleatsen foar oare
funksjes. Sûnt de fyftiger jierren binne yn Doanjewerstal en Haskerlán ûnderskate
roalferkavelings utfierd.
e. Yn beide gemeenten is in frijwat resint bestimmingsplan foar it bûtengebiet.
Dat iepenet de mooglikheid ta ferlykjen mei myn ynventarisaasje en jout ynsjoch
yn de opfettings fan de gemeente oangeande de bebouwing yn it bûtengebiet.

3.2. It sammeljen fan de gegevens

Wize fan ynventarisearjen

De ynventarisaasje bestiet ut twa stappen. Earst it oernimmen fan gegevens ut de
gemeentlike administraasje fan gebouwen, alteast foar safier't dy der is, en twad
dens kontrole en oanfolling yn it fjild.

Amtlike boarnen

Fan de gemeentlike administraasje binne trije boarnen brûkt, nammentlik be
stimmingsplannen, it gemeentlik wenningregister en it register fan ferliende bou
fergunnings. Sawol yn Haskerlán as yn Doanjewerstal binne pleatsen mei in
net-agraryske bestimming op it bestimmingsplan foar it bûtengebiet oanjûn. Yn
Haskerlán waard in bestimming 'wenpleats' brûkt foar eardere boerepleatsen,
benammen wannear't dy boukeunstich en lánskiplik karakteristyk achte waarden.
Yn Doanjewerstal waarden pleatsen, dêr't de faarm en it aansjen bysûnder
omtinken ferge, mei it bestimmingsskift 'eengezinshuizen, klasse 11' oantsjut. Dy
pleatsen binne oernommen op in topografyske kaart, skaal1:10.000 en it adres is
fêststeld. Yn in tal resinte bestimmingsplannen foar beboude kommen binne
boppedat pleatsen dy't boukeunstich de muoite wurdich binne, mei in ekstra
oantsjutting 'karakteristieke bebouwing' oanjûn. Foar dy adressen is dêrnei it
wenningregister fan de gemeente en it register fan ferliende boufergunnings troch
nommen, mei as doel ynformaasje te krijen oer it tiidstip fan funksjeferoaring fan
de pleatsen. Dat levere net de sochte ynformaasje oer de aanbelangjende pannen.
Sa Ut en troch koe ut dy boarnen opmakke wurde dat it by it jaan fan in boufergun
ning gie om it ferbouwen ta in wenpleats, mar fierstente ynsidinteel om foar it
ûndersyk brûkber te wêzen. Gare fermeldingen, lyk as oer it ferbouwen fan it
wengedielte of in part dêrfan, kinne sawol wêze ut 'e tiid dat der noch buorke
waard op de pleats as wol fan nei de funksjeferoaring. It wenningregister en it
register fan ferliende boufergunnings helpe us dus net folIe fierder mei it jaan fan in
oanwizing wannear't in pleats oergien is fan in agraryske nei in oare funksje en
hakker gefolgen dat Mn hat foar it gebou. Alle oanfoljende gegevens maatte dus
yn it fjild sammele wurde.
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It fjildwurk 

Wapene mei de topografyske kaart fan skaal 1:10.000 en in oantekenblok is it hiele 
grûngebiet fan it eardere Doanjewerstal en Haskerlân besjoen. Op de kaart binne 
de pleatsen oankrúst en is der in nûmer oan jûn. By elk nûmer binne dêrnei de 
folgjende gegevens opnommen: 
- type pleats, ûnderskieden neffens de haadtypen stjelp en pleats mei foarein en 

oare typen, mei derby noch in ûnderferdieling nei skaaimerken as mei hals, 
blokhûs en hûs lossteand. 

- grutte fan de pleats, ûnderskieden yn grut, middenslach en lyts. 
- de lizzing, ûnderskieden neffens fjouwer soarten lokaasjes, nammentlik yn 'e 

beboude kom fan in doarp mei foarsjennings, yn in rige of oare konsintraasje 
dy't oanslút by it doarp, yn in oare bebouwingskonsintraasje op mear as 1 km 
fan in doarp en as léste frij bûtenút, d.w.s. op mear as 250 m ôfstân fan in 
bebouwingskonsintraasje fan mear as 3 wennings. 

- de haadfunksj e fan de pleats, ûnderskieden yn wenj en (fêst of twadde wenning) 
en bedriuw. By dat léste is oantekene hokker soart bedriuw, dêr't letter noch in 
klassifikaasje op tapast wurde kin. 

- de tafoege funksje, ek wer ûnderskieden yn deselde skiften as hjirfoar, mei 
lykwols as ekstra skift 'hobbybuorkjen'. 

- boukundige yngrepen oan it gebou, dy't nei de funksjeferoaring plak fûn 
hawwe. Derby is apart omtinken jûn oan it eardere wengedielte fan de pleats en 
oan it eardere bedriuwsgedielte. 

- it oansjen fan it hiem, d.w.s. al as net yngripend oars as in hiem by in boere-
pleats. 

- de totale yndruk fan de pleats, it oansjen; derby binne fjouwer skiften ûnder
skieden, nammentlik 'agrarysk' of sterk lykjend op in boerepleats, 'bûtenhûs of 
filla', net-agrarysk bedriuw en boargerhûs mei skuorre. Dat léste skift is yn de 
rin fan it fjildwurk tafoege as oantsjutting foar faak lytsere kompleksen, dêr't it 
wenhûs de skuorre oerhearsket. 

Op de kaart haw ik ek oantekene wêr't boerepleatsen binne, dus de pleatsen 
dêr't op buorke wurdt. Fan dy pleatsen binne fierder gjin bysûnderheden yn-
ventarisearre. In treffend ûnderskied tusken in boerepleats en in oare pleats is 
tsjintwurdich de nije feestâl by in protte boerepleatsen. Boppedat ferriede lân-
boumasines, grutte rydkûlbulten ûnder plestik en hjir en dêr ek noch rûchskernen 
dat wy te krijen hawwe mei in boerepleats. Dochs bliuwe der dan noch wol 
twifelgef allen, dêr't fan buten ôf net oan te sjen is oft der no al of net buorke wurdt. 
Yn dy gefallen is ynformaasje ynwûn by immen dy't de situaasje op it doarp ken. 

4. Situaasje yn Haskerlân en Doanjewerstal 

4.1. Algemien 

Yn myn ûndersyksgebiet haw ik healwei 1987 248 pleatsen teld, dy't in oare as 
agraryske funksje hawwe. Op de bygeande kaart 1 is de sprieding fan dy pleatsen 
oer de twa gemeenten oanjûn. De grutste konsintraasjes binne oantroffen yn de 
doarpen St. Jansgea en Aldehaske yn Haskerlân en yn it doarpke De Broek yn 
Doanjewerstal. Wat lytsere konsintraasjes komme foar om Sint Nyk hinne, yn 
Goaiïngaryp en Langwar en op De Jouwer, Rottum en Rotstergaast-Snakkerbuor-
ren. De oare lytse konsintraasjes fine wy yn lytse doarpen en útbuorrens, sa as 
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It fjildwurk

Wapene mei de topografyske kaart fan skaal1:10.000 en in oantekenblok is it hiele
grûngebiet fan it eardere Doanjewerstal en Haskerlan besjoen. Op de kaart binne
de pleatsen oanknist en is der in nûmer oan jûn. By elk nûmer binne dêrnei de
folgjende gegevens opnommen:
- type pleats, ûnderskieden neffens de haadtypen stjelp en pleats mei foarein en

oare typen, mei dêrby noch in ûnderferdieling nei skaaimerken as mei hals,
blokhûs en hûs lossteand.

- grutte fan de pleats, ûnderskieden yn grut, middenslach en lyts.
- de lizzing, ûnderskieden neffens fjouwer SOarten lokaasjes, nammentlik yn 'e

beboude kom fan in doarp mei foarsjennings, yn in rige of oare konsintraasje
dy't oansltit by it doarp, yn in oare bebouwingskonsintraasje op mear as 1 km
fan in doarp en as lêste frij bûtemit, d.w.s. op mear as 250 m ofstan fan in
bebouwingskonsintraasje fan mear as 3 wennings.

- de haadfunksje fan de pleats, ûnderskieden yn wenjen (fêst oftwadde wenning)
en bedriuw. By dat lêste is oantekene hokker soart bedriuw, dêr't letter noch in
klassifikaasje op tapast wurde kin.

- de tafoege funksje, ek wer ûnderskieden yn deselde skiften as hjirfoar, mei
lykwols as ekstra skift 'hobbybuorkjen'.

- boukundige yngrepen oan it gebou, dy't nei de funksjeferoaring plak fûn
hawwe. Dêrby is apart omtinken jûn oan it eardere wengedielte fan de pleats en
aan it eardere bedriuwsgedielte.

- it oansjen fan it hiem, d.w.s. al as net yngripend aars as in hiem by in boere
pleats.

- de totale yndruk fan de pleats, it oansjen; dêrby binne fjouwer skiften ûnder
skieden, nammentlik 'agrarysk' of sterk lykjend op in boerepleats, 'bûtenhûs of
filla', net-agrarysk bedriuw en boargerhûs mei skuorre. Dat lêste skift is yn de
rin fan it fjildwurk tafoege as oantsjutting foar faak lytsere kompleksen, dêr't it
wenhûs de skuorre oerhearsket.

Op de kaart haw ik ek oantekene wêr't boerepleatsen binne, dus de pleatsen
dêr't op buorke wurdt. Fan dy pleatsen binne fierder gjin bysûnderheden yn
ventarisearre. In treffend ûnderskied tusken in boerepleats en in oare pleats is
tsjintwurdich de nije feestal by in protte boerepleatsen. Boppedat ferriede lan
boumasines, grutte rydkûlbulten ûnder piestik en hjir en dêr ek noch rûchskernen
dat wy te krijen hawwe mei in boerepleats. Dochs bliuwe der dan noch wol
twifelgefallen, dêr't fan bûten of net aan te sjen is oft der no al of net buorke wurdt.
Yn dy gefallen is ynformaasje ynwûn by immen dy't de situaasje op it doarp ken.

4. Situaasje yn Haskerlan en Doanjewerstal

4.1. Algemien

Yn myn ûndersyksgebiet haw ik healwei 1987 248 pleatsen teld, dy't in oare as
agraryske funksje hawwe. Op de bygeande kaart 1 is de sprieding fan dy pleatsen
oer de twa gemeenten oanjûn. De grutste konsintraasjes binne oantroffen yn de
doarpen St. Jansgea en Aldehaske yn Haskerlan en yn it doarpke De Broek yn
Doanjewerstal. Wat lytsere konsintraasjes komme foar om Sint Nyk hinne, yn
Goaiïngaryp en Langwar en op De Jouwer, Rottum en Rotstergaast-Snakkerbuor
ren. De oare lytse konsintraasjes fine wy yn lytse doarpen en ûtbuorrens, sa as
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Kaart 1. Tal pleatsen mei in net-agraryske haadfunksje yn de eardere gemeenten Doanjewerstal en 
Haskerlân (tallen de km2, tastân maaie/juny 1987) 
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Kaart 1. Tal pleatsen mei in net-agraryske haadfunksje yn de eardere gemeenten Doanjewerstal en
Haskerlan (tallen de km2, tastan maaie/juny 1987)
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Jiskenhuzen, Hústerheide, Fjouwerhûs en Sânbuorren (Zevenbuurt). Foar dy 
gebieten mei konsintraasjes oer steane ek in tal kriten, dêr't amper of gjin pleatsen 
mei in oare as agraryske funksje foarkomme, wylst it tal boerepleatsen dêr noch 
wol betreklik grut is. Ik doel dan benammen op it westlik part fan Doanjewerstal 
by Kûfurderrige, Tsjerkgaast en Dunegea. Yn Haskerlân is de Haskerfeanpolder 
sa'n gebiet. De ferklearring moat hjir wol wêze dat dêr de bedriuwsgrutte al lang 
sadanich west hat, dat fan de gefolgen fan skaalfergrutsjen yn de lânbou net al te 
folie te fernimmen west hat. Dat de pleatsen mei in oare as in lânboufunksje yn 
boppeneamde bebouwingskonsintaasjes fan doarpen oantroffen wurde hat te 
krijen mei de delsettingsstruktuer yn dizze kontreien. De delsettings besteane hjir 
benammen út bebouwingsrigen (streekdoarpen) lans in wei of lans in feart. Dy 
bebouwingsrigen, lyk as it meastepart fan 'e doarpen, besteane fanâlds út boere
pleatsen. 

Gearfetsjend kin ik dus sizze dat de konsintraasjes fan pleatsen sûnder agrarys
ke funksje foarkomme yn de grutte streekdoarpen (St. Jansgea en Aldehaske), yn 
en om grutte kearndoarpen sa as De Jouwer en St. Nyk en yn wetterstreekdoarpen 
sa as Goaiïngaryp en De Broek. De ferklearring dêrfoar is ienfâldich, benammen 
as it om gruttere doarpen giet. Troch de útwreidings fan wenbebouwing is dêr 
lanbougrûn opslokt, wat laat hat ta it opdoeken fan in tal boerebedriuwen. De 
lizzing fan in pleats midden tusken wenbebouwing is net gaadlik foar it boerebe-
driuw. Om dy reden binne dy pleatsen dus ek it earst ferlitten. 

Yn myn ynventarisaasje haw ik oantekene hoe't de pleatsen krekt lizze. Liker-
nôch in fjirdepart fan de pleatsen leit yn 'e beboude kom, min ofte mear stiif tusken 
dehûzen. Sa'n 12,5 % leit echt frij, d.w.s. opmearas250mfaninkonsintraasjefan 
trije en mear hûzen. De rest leit allegear yn mear en minder tichte bebouwings
rigen. Dy sifers wize der op dat it ferskynsel pleats mei oare funksjes net perfoarst 
in 'probleem' fan it bûtengebiet is, mar eins folie mear fan de konsintrearre 
doarpsbebouwing. 

Yn de doarpsbebouwing nimt de pleats f aak in minder opfallend plak yn as yn it 
bûtengebiet. Op 'e doarpen, benammen de gruttere, oerhearskje wenhuzen it byld 
en benimme hja it sieht op pleatsen. It opfallende plak, dat de pleats eartiids yn de 
bebouwing op it plattelân ynnaam, is stadichoan minder wurden. Dat hat te krijen 
mei it tanimmen fan it tal wenhuzen yn de doarpen en it feit dat dy nije huzen 
trochstrings grutter binne as eartiids. In pear getallen yllustrearje dat earste hiel 
moai. By de wenningtelling fan 1947 makken pleatsen yn Haskerlân noch 21% fan 
de bebouwing út en yn Doanjewerstal noch 26%. Yn 1984 wiene dy oanparten 
resp. 8% en 16%. 

4.2. It gebrûk 

By it gebrûk dat fan eardere boerepleatsen makke wurdt haw ik in ûnderskied 
makke tusken haadgebrûk en oanfoljend gebrûk. As haadgebrûk fan dy pleatsen 
komt wenpleats fierwei it measte foar: 76% fan de telde pleatsen wurdt fêst 
bewenne en 8% is twadde wenning. Yn 14% fan de pleatsen is de haadfunksje in 
net-agrarysk bedriuw. By dat léste is sprake fan in grut ferskaat fan soarten 
bedriuwen. As foarbylden dêrfan yn dit gebiet kin ik neame garaazjebedriuwen, 
winkels, sylskoallen, restaurants, lânboumeganisaasjebedriuwen, boubedriuwen, 
jachthavenbehear, pensjonbedriuw, apparteminteferhier en in sauna- en fitness-
sintrum. De oerbliuwende 2% fan de pleatsen stie op it momint fan ynventarisear-
jen leech en wachte op in nije bestimming. 
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Jiskenhuzen, Husterheide, Fjouwerhûs en Sànbuorren (Zevenbuurt). Foar dy
gebieten mei konsintraasjes oer steane ek in tal kriten, dêr't amper of gjin pleatsen
mei in oare as agraryske funksje foarkomme, wylst it tal boerepleatsen dêr noch
wol betreklik grut is. Ik doel dan benammen op it westlik part fan Doanjewerstal
by Kûfurderrige, Tsjerkgaast en Dunegea. Yn Haskerlàn is de Haskerfeanpolder
sa'n gebiet. De ferklearring moat hjir wol wêze dat dêr de bedriuwsgrutte allang
sadanich west hat, dat fan de gefolgen fan skaalfergrutsjen yn de lanbou net al te
folie te fernimmen west hat. Dat de pleatsen mei in oare as in lanboufunksje yn
boppeneamde bebouwingskonsintaasjes fan doarpen oantroffen wurde hat te
krijen mei de delsettingsstruktuer yn dizze kontreien. De delsettings besteane hjir
benammen ut bebouwingsrigen (streekdoarpen) lans in wei of lans in feart. Dy
bebouwingsrigen, lyk as it meastepart fan 'e doarpen, besteane fanàlds ut boere
pleatsen.

Gearfetsjend kin ik dus sizze dat de konsintraasjes fan pleatsen sûnder agrarys
ke funksje foarkomme yn de grutte streekdoarpen (St. Jansgea en Aldehaske), yn
en om grutte kearndoarpen sa as De lauwer en St. Nyk en yn wetterstreekdoarpen
sa as Goaiïngaryp en De Broek. De ferklearring dêrfoar is ienfàldich, benammen
as it om gruttere doarpen giet. Troch de utwreidings fan wenbebouwing is dêr
lanbougrûn opslokt, wat laat hat ta it opdoeken fan in tal boerebedriuwen. De
lizzing fan in pleats midden tusken wenbebouwing is net gaadlik foar it boerebe
driuw. Om dy reden binne dy pleatsen dus ek it earst ferlitten.

Yn myn ynventarisaasje haw ik oantekene hoe't de pleatsen krekt lizze. Liker
noch in fjirdepart fan de pleatsen leit yn 'e beboude kom, min ofte mear stiiftusken
de hûzen. Sa'n 12,5 % leit echt frij , d.w.s. op mear as 250m fan in konsintraasjefan
trije en mear hûzen. De rest leit allegear yn mear en minder tichte bebouwings
rigen. Dy sifers wize der op dat it ferskynsel pleats mei oare funksjes net perfoarst
in 'probleem' fan it bûtengebiet is, mar eins folie mear fan de konsintrearre
doarpsbebouwing.

Yn de doarpsbebouwing nimt de pleats faak in minder opfallend plak yn as yn it
bûtengebiet. Op 'e doarpen, benammen de gruttere, oerhearskje wenhuzen it byld
en benimme hja it sicht op pleatsen. It opfallende plak, dat de pleats eartiids yn de
bebouwing op it plattelàn ynnaam, is stadichoan minder wurden. Dat hat te krijen
mei it tanimmen fan it tal wenhuzen yn de doarpen en it feit dat dy nije huzen
trochstrings grutter binne as eartiids. In pear getallen yllustrearje dat earste hiel
moai. By de wenningtelling fan 1947 makken pleatsen yn Haskerlàn noch 21 % fan
de bebouwing Ut en yn Doanjewerstal noch 26%. Yn 1984 wiene dy oanparten
resp. 8% en 16%.

4.2. ft gebrûk

By it gebrûk dat fan eardere boerepleatsen makke wurdt haw ik in ûnderskied
makke tusken haadgebrûk en oanfoljend gebrûk. As haadgebrûk fan dy pleatsen
komt wenpleats fierwei it measte foar: 76% fan de telde pleatsen wurdt fêst
bewenne en 8% is twadde wenning. Yn 14% fan de pleatsen is de haadfunksje in
net-agrarysk bedriuw. By dat lêste is sprake fan in grut ferskaat fan soarten
bedriuwen. As foarbylden dêrfan yn dit gebiet kin ik neame garaazjebedriuwen,
winkels, sylskoallen, restaurants, lànboumeganisaasjebedriuwen, boubedriuwen,
jachthavenbehear, pensjonbedriuw, apparteminteferhier en in sauna- en fitness
sintrurn. De oerbliuwende 2% fan de pleatsen stie op it momint fan ynventarisear
jen leech en wachte op in nije bestimming.
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Fan in tafoege funksje of oanfoljend gebrûk is by likernôch 2/3 part fan de 
pleatsen gjin sprake. By sawat alle bedriuwen yn in pleats wurdt ek wenne. Krekt 
as foarhinne, doe't de boer ûnder ien dak mei syn bedriuw húsmanne, is dat ek no 
noch it gefal as der in hiel oar soarte bedriuw yn 'e skuorre kaam is. Wy kinne dus 
konkludearje dat, útsein de pleatsen, dy't as twadde wenning brûkt wurde, sawat 
alle pleatsen nei it ferlies fan de agraryske funksje diel útmeitsjen bliuwe fan de 
permanint bewenne wenningfoarried fan it plattelân. 

By de haadfunksje fêste bewenning, haw ik as tafoege gebrûk by 12% in 
agrarysk besibbe aktiviteit notearre: it as leafhawwerij halden fan wat lytsfee of 
hynders. By 7% kaam ien of oare foarm fan bedriuwsmjittige aktiviteit foar, dy't 
nei myn betinken hjir en dêr wol ris mear ynhâldt as allinnich mar leafhawwerij. As 
foarbylden kinne neamd wurde bygelyks opslach fan boaten of ien of oare foarm 
fan hannel. De romte dy't in pleats biedt ferskaft dêr fansels ek wol gelegenheid ta. 

Oangeande it gebrûk fan de pleatsen haw ik oan it begjin fan dit ûndersykj e in tal 
foarûnderstellings utere. Sa f erwachte ik in ynfloed fan de lokaasje, de grutte en 
miskien ek it type pleats op de aard fan it nije gebrûk. 

Tabel 3. Haadgebrûk en grutte fan 'e pleatsen yn Haskerlân en Doanjewerstal 1987. 

fêst bewenne 
twadde wenning 
bedriuw 

grut 

60.5% 
9.3% 

30,2% 

middenslach 

84,1% 
5,8% 

10.1% 

lyts 

84.9% 
8.6% 
6,5% 

meiïnoar 100%(n=86) 100%(n=69) 100%(n=93) 

Fan de 248 ynventarisearre pleatsen is 35% as grut oantsjut, 28% is fan in 
middenslach en 38% is in lyts spul. Ut tabel 3 docht bliken dat de middenslach en 
lytsere pleatsen ferhâldingsgewize mear foar permaninte bewenning brûkt wurde 
as de grutte pleatsen. Foar twadde wennings makket it net út. Foar in bedriuw is de 
grutte fan de pleats wol fan belang: de measte bedriuwen sitte yn in grutte pleats. 
Dy útkomst leit ek wol yn de reden. Grutte pleatsen binne beswierliker om te 
bewenjen en te ûnderhâlden as in pleats fan wat hânsumer formaat. Boppedat 
festiget immen in bedriuw yn in pleats fanwege de romte dy't nedich is foar dy 
aktiviteit. De konklúzje is dat de grutte fan de pleats dus in faktor is by de aard fan 
de nije funksje dy't in pleats krijt. 

Ik haw ek neigien oft de lokaasje fan de pleats in rol spilet by de aard fan it 
gebrûk dat der no fan makke wurdt. Earder haw ik neamd dat sa'n 12% fan alle 
pleatsen frij bûtenút lizze. Neffens it soarte gebrûk dat dêr no fan makke wurdt 
docht bliken dat foar sawol fêste bewenning as foar bedriuwen dat gjin ferskil 
útmakket. Fan de pleatsen dy't fêst bewenne wurde leit 12% bûtenút en fan de 
pleatsen dy't foar in bedriuw brûkt wurde is dat persintaazje 11. It soarte bedriuw 
soe ferskille kinne oangeande de lokaasje yn of buten it doarp. Dat is wol it gefal. 
By de bûtenút lizzende pleatsen treffe wy benammen mei de lânbou besibbe 
bedriuwen oan, sa as leanbedriuwen, lânboumeganisaasje of foeraazjehannel. Yn 
de doarpskommen fine wy benammen winkel, autohannel en garaazje. Twadde 
wennings yn pleatsen komme mear yn frijlizzende pleatsen foar (20%) as yn 
doarpskearnen (5%). 

De konklúzje oant safier is dat de lokaasje in rol spilet foar bedriuwen en foar it 
gebrûk as twadde wenning en net of amper foar it gebrûk as fêste wenning. Dit 
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Fan in tafoege funksje of oanfoljend gebrûk is by likernàch 2/3 part fan de
pleatsen gjin sprake. By sawat alle bedriuwen yn in pleats wurdt ek wenne. Krekt
as foarhinne, doe't de boer ûnder ien dak mei syn bedriuw hûsmanne, is dat ek no
noch it gefal as der in hiel oar soarte bedriuw yn 'e skuorre kaam is. Wy kinne dus
konkludearje dat, ûtsein de pleatsen, dy't as twadde wenning brûkt wurde, sawat
alle pleatsen nei it ferlies fan de agraryske funksje diel ûtmeitsjen bliuwe fan de
permanint bewenne wenningfoarried fan it plattelän.

By de haadfunksje fêste bewenning, haw ik as tafoege gebrûk by 12% in
agrarysk besibbe aktiviteit notearre: it as leafhawwerij hälden fan wat lytsfee of
hynders. By 7% kaam ien of oare foarm fan bedriuwsmjittige aktiviteit foar, dy't
nei myn betinken hjir en dêr wol ris mear ynhäldt as allinnich mar leafhawwerij. As
foarbylden kinne neamd wurde bygelyks opsIach fan boaten of ien of oare foarm
fan hannel. De romte dy't in pleats biedt ferskaft dêr fansels ek wol gelegenheid ta.

Oangeande it gebrûk fan de pleatsen haw ik oan it begjin fan dit ûndersykje in tal
foarûnderstellings utere. Sa ferwachte ik in ynfloed fan de lokaasje, de grutte en
miskien ek it type pleats op de aard fan it nije gebrûk.

Tabel 3. Haadgebrûk en gruttc fan 'c pleatsen yn Haskcrlàn en Doanjewerstal 1987.

grut middenslach lyts

fêst bewcnne 60.5% 84,1 S~ 84.9%
twadde wenning 9.3% 5,8% 8.6%
bedriuw 30.2% 10.1% 6,5%

mciïnoar 100%(n=86) 100% (n=69) 100%(n=93)

Fan de 248 ynventarisearre pleatsen is 35% as grut oantsjut, 28% is fan in
middenslach en 38% is in lyts spul. Ut tabel 3 docht bliken dat de middenslach en
lytsere pleatsen ferhäldingsgewize mear foar permaninte bewenning brûkt wurde
as de grutte pleatsen. Faar twadde wennings makket it net ût. Foar in bedriuw is de
grutte fan de pleats wol fan belang: de measte bedriuwen sitte yn in grutte pleats.
Dy ûtkomst ieit ek wol yn de reden. Grutte pleatsen binne beswierliker om te
bewenjen en te ûnderhälden as in pleats fan wat hänsumer formaat. Boppedat
festiget immen in bedriuw yn in pleats fanwege de romte dy't nedich is foar dy
aktiviteit. De konklûzje is dat de grutte fan de pleats dus in faktor is by de aard fan
de nije funksje dy't in pleats krijt.

Ik haw ek neigien oft de lokaasje fan de pleats in rol spilet by de aard fan it
gebrûk dat der no fan makke wurdt. Earder haw ik neamd dat sa'n 12% fan alle
pleatsen frij bûtenût lizze. Neffens it soarte gebrûk dat dêr no fan makke wurdt
docht bliken dat foar sawol fêste bewenning as foar bedriuwen dat gjin ferskil
ûtmakket. Fan de pleatsen dy't fêst bewenne wurde leit 12% bûtenût en fan de
pleatsen dy't foar in bedriuw brûkt wurde is dat persintaazje 11. It soarte bedriuw
soe ferskille kinne oangeande de lokaasje yn of bûten it doarp. Dat is wol it gefal.
By de bûtenût lizzende pleatsen treffe wy benammen mei de länbou besibbe
bedriuwen oan, sa as leanbedriuwen, länboumeganisaasje offoeraazjehannel. Yn
de doarpskommen fine wy benammen winkel, autohannel en garaazje. Twadde
wennings yn pleatsen komme mear yn frijlizzende pleatsen foar (20%) as yn
doarpskearnen (5 %).

De konklûzje oant safier is dat de lokaasje in rol spilet foar bedriuwen en foar it
gebrûk as twadde wenning en net of amper foar it gebrûk as fêste wenning. Dit
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binne noch frij algemiene konklúzjes, dy't troch neier ûndersyk sûnder mis noch 
oanskerpe wurde kinne. 

In twadde aspekt oangeande lokaasje is de lizzing neffens in stêd of grut 
sintrumdoarp. Fan ien of oar effekt fan de lizzing op it gebrûk as fêste wenning haw 
ik gjin oanwizing fûn. 

Earder haw ik ek wat sein oer mooglik stedsrâne-effekt. Dat wol sizze dat 
bepaalde soarten bedriuwen yn de plattelânsrûnte om 'e stêd hinne in plak sykje. 
Autohannels en -sloperijen en túnsintra binne dêr foarbylden fan. Hoe is dat yn 
myn ûndersyksgebiet? De 35 pleatsen mei as haadgebrûk bedriuw en de wen-
pleatsen mei in tafoege funksje yn in min ofte mear bedriuwsmjittige sfear binne 
dêrom neier besjoen op wêr't dy lizze en om hokker soart aktiviteit it giet. De 
bedriuwen, dy't yn dy stedsrânesfear passe, binne in túnsintrum yn Rottum, deun 
by Hearrenfean, de hannel yn healsliten lúkse weinen yn Aldehaske en it sauna- en 
fitness-sintrum op 'e Wâldfinnen by De Jouwer. 

Oer it generaal kin sein wurde dat de bedriuwsaktiviteiten yn pleatsen yn de 
ûndersochte gemeenten benammen fan dwaan hawwe mei talevering of tsjinsten 
ferliene oan de bewenners en gebrûkers fan de direkte omkriten, sa as winkels, 
boubedriuwen of bedriuwen dy't oan de lânbou taleverje. Fan 'e oare kant hawwe 
wy hjir te krijen mei bedriuwen op it mêd fan toerisme en rekreaasje (û.o. 
sylskoallen, jachthavens en boate-opslach). Yn dit ûndersochte gebiet komme, 
útsein dy toeristyske bedriuwen, eins gjin bedriuwen foar dy't tige los stean fan de 
pleatslike konsumint. 

4.3 Pleatsen en yngrepen 

Sa't yn de ynlieding sein is, wurdt yn dit ûndersyk de term pleats brûkt yn de 
betsjutting fan allinnich it gebou. Wannear't ik de uterlike feroaringen oan in 
pleats dy't ferbân hâlde mei funksjeferoaring neigean wol, moat lykwols ek it hiem 
yn beskôging nommen wurde. It gebou is nammentlik net los te sjen fan it perseel 
grûn dêr't it op stiet. Huzinge en hiem jouwe elk mei harren útris in byld fan de 
mjitte fan oanpassing oan de nije funksje. Yn it hjirnei folgjende sil ik oan it gebou, 
it hiem en oan beide meiïnoar besjoen, omtinken jaan. 

In bysûndere swierrichheid oangeande it ûnderwerp yngrepen is dat it net 
maklik is in standert foar ferliking oan te tsjutten dêr't de yngrepen oan metten 
wurde kinne. As ik in útspraak dwaan wol oer yn hoefier't pleatsen noch in 
agrarysk karakter hawwe nei de funksjeferoaring, dan hâldt dat yn, dat it agrarysk 
karakter omskreaun wêze moat. Om de folgjende redenen is dat léste net ien-
fâldich. Yn it foarste plak is de lânbou in dynamysk bedriuw, dêr't troch hieltyd 
feroarjende technyske easken, sawol de besteande bedriuwsgebouwen as it hiem 
om 'e boerepleats gauris foar oanpast wurde moatte. De boerepleats fan hjoedde-
dei sjocht der mei bygelyks in lisboksstâl, in f oersilo, syn mei beton ferhurde hiem, 
rydkûlbulten of in gielstiennen semy-bungalo oars út as in boerepleats fan 
füfentweintich jier ferlyn. Op it twadde plak hoege de feroarings oan 'e huzinge net 
allinne it gefolch te wezen fan de funksjeferoaring fan de pleats. Ek in pleats, dy't 
noch folop brûkt wurdt foar buorkjen en wenjen, kin feroare wurde en wurdt dat 
ek faak. Sawol de skuorre as de wente yn 'e foarein wurde wol oanpast oan 'e 
easken en winsken fan de tiid. As in pleats noch boerepleats is betsjut dat perfoarst 
net dat der neat feroaret. Der wurdt ommers folop yn wenne en wurke. Benam
men de feroarjende bedriuwsfiering makket út en troch oanpassing fan de skuorre 
needsaaklik. Wannear't dat net bard is hat dat neffens myn waarnimmingen te 
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binne noch frij algemiene konkluzjes, dy't troch neier ûndersyk sûnder mis noch
oanskerpe wurde kinne.

In twadde aspekt oangeande lokaasje is de lizzing neffens in stêd of grut
sintrumdoarp. Fan ien of oar effekt fan de lizzing op it gebrûk as fêste wenning haw
ik gjin oanwizing fûn.

Earder haw ik ek wat sein oer mooglik stedsräne-effekt. Dat wol sizze dat
bepaalde soarten bedriuwen yn de plattelänsrûnte om 'e stêd hinne in plak sykje.
Autohannels en -sloperijen en tunsintra binne dêr foarbylden fan. Hoe is dat yn
myn ûndersyksgebiet? De 35 pleatsen mei as haadgebrûk bedriuw en de wen
pleatsen mei in tafoege funksje yn in min ofte mear bedriuwsmjittige sfear binne
dêrom neier besjoen op wêr't dy lizze en om hokker soart aktiviteit it giet. De
bedriuwen, dy't yn dy stedsränesfear passe, binne in tunsintrum yn Rottum, deun
by Hearrenfean, de hannel yn healsliten lukse weinen yn Aldehaske en it sauna- en
fitness-sintrum op 'e Wäldfinnen by De lauwer.

Oer it generaal kin sein wurde dat de bedriuwsaktiviteiten yn pleatsen yn de
ûndersochte gemeenten benammen fan dwaan hawwe mei talevering of tsjinsten
ferliene oan de bewenners en gebrûkers fan de direkte omkriten, sa as winkels,
boubedriuwen of bedriuwen dy't oan de länbou taleverje. Fan 'e oare kant hawwe
wy hjir te krijen mei bedriuwen op it mêd fan toerisme en rekreaasje (û.o.
sylskoallen, jachthavens en boate-opslach). Yn dit ûndersochte gebiet komme,
utsein dy toeristyske bedriuwen, eins gjin bedriuwen foar dy't tige los stean fan de
pleatslike konsumint.

4.3 Pleatsen en yngrepen

Sa't yn de ynlieding sein is, wurdt yn dit ûndersyk de term pleats brûkt yn de
betsjutting fan allinnich it gebou. Wannear't ik de uterlike feroaringen oan in
pleats dy't ferbän hälde mei funksjeferoaring neigean wol, moat lykwols ek it hiem
yn besköging nommen wurde. It gebou is nammentlik net los te sjen fan it perseel
grûn dêr't it op stiet. Huzinge en hiem jouwe elk mei harren utris in byld fan de
mjitte fan oanpassing oan de nije funksje. Yn it hjirnei folgjende sil ik oan it gebou,
it hiem en oan beide meiïnoar besjoen, omtinken jaan.

In bysûndere swierrichheid oangeande it ûnderwerp yngrepen is dat it net
maklik is in standert foar ferliking oan te tsjutten dêr't de yngrepen oan metten
wurde kinne. As ik in utspraak dwaan wol oer yn hoefier't pleatsen noch in
agrarysk karakter hawwe nei de funksjeferoaring, dan häldt dat yn, dat it agrarysk
karakter omskreaun wêze moat. Om de folgjende redenen is dat lêste net ien
fäldich. Yn it foarste plak is de länbou in dynamysk bedriuw, dêr't troch hieltyd
feroarjende technyske easken, sawol de besteande bedriuwsgebouwen as it hiem
om 'e boerepleats gauris foar oanpast wurde moatte. De boerepleats fan hjoedde
dei sjocht der mei bygelyks in lisboksstäl, in foersilo, syn mei beton ferhurde hiem,
rydkûlbulten of in gielstiennen semy-bungalo oars ut as in boerepleats fan
füfentweintich jier ferlyn. Op it twadde plak hoege de feroarings oan 'e huzinge net
allinne it gefolch te wêzen fan de funksjeferoaring fan de pleats. Ek in pleats, dy't
noch folop brûkt wurdt foar buorkjen en wenjen, kin feroare wurde en wurdt dat
ek faak. Sawol de skuorre as de wente yn 'e foarein wurde wol oanpast oan 'e
easken en winsken fan de tiid. As in pleats noch boerepleats is betsjut dat perfoarst
net dat der neat feroaret. Der wurdt ommers folop yn wenne en wurke. Benam
men de feroarjende bedriuwsfiering makket ut en troch oanpassing fan de skuorre
needsaaklik. Wannear't dat net bard is hat dat neffens myn waarnimmingen te
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krijen mei it feit dat der in nije feestâl, meastentiids in lisboksstâl, byboud is. En 
wat de wente oangiet, yn hoefolle âlde pleatsen mei foarein of stjelpen binne de 
ruten fan eartiids al net ferfongen troch brune hurdhoutene kezinen fan it 'door
zonwoningtype' of binne oare eleminten fan in moderne boutrant tafoege. Yn-
grepen yn de bûtenkant fan de pleats komme sawol foar by boerepleatsen as by 
oare pleatsen. In 'ûnbedoarn' agrarysk karakter fan in pleats is dus eins net skerp 
te omskriuwen. 

By it oardieljen oer de oanpassings of feroarings oan net-agraryske pleatsen 
moat dat feit fan glydzjende oergongen tusken in 'typyske' boerepleats en in 
'typyske' 'oare' pleats goed foar eagen halden wurde. Yn gearhing mei it oansjen 
fan it hiem is it lykwols wol mooglik oan te jaan oft in pleats mear de yndruk jout 
fan in boerepleats (foto 2) of fan, wat ik neame wol, in boargerpleats (foto 1). 

It gebou 

Yn myn ûndersyksgebiet haw ik fan de bûtenkant ôf oardieljend de yngrepen 
notearre, dy't nei alle gedachten te krijen hân hawwe mei de haadfunksje, dy't de 
pleats nei it opdoeken fan de buorkerij krige. Fan de 248 ynventarisearre pleatsen 
is goed 64% net of amper feroare. By 20% is sprake fan yngrepen oan benammen 
de skuorre. Dat hat fan gefolgen dat it agrarysk ferline fan de pleats wat mear op 'e 
eftergrûn krongen wurdt, mar lykwols ek wer net sadanich dat de haadfoarm fan 
de pleats dêrtroch yngeand skeind is. Yn it gehiel fan it gebou is it boere-
pleatseftige dochs dúdlik bewarre bleaun. Fan de oerbliuwende goed 16% fan de 
pleatsen kin fêststeld wurde dat de oanpassing oan de nije funksje yngripend en 
folslein is. Yn dy gefallen hawwe wy meast te krijen mei yngripende ferbouwings of 
yn guon gefallen folsleine nijbou. Derby moat wol oantekene wurde dat ek dy 
pannen de haadfoarm fan in pleats halden hawwe (foto 4). 

Dy algemiene útkomsten oer de oanpassing moatte ek besjoen wurde neffens de 
nije funksjes dy't de pleatsen hawwe. Yn de folgjende tabel 4 is dat oanjûn. 

Tabel 4. Nije funksjes en oanpassing fan pleatsen. 

funksje 
fêst wenjen 
2de wenning 
bedriuw 
leech 

oanpassing 
net/b ytsje 

% 
135 71,4 
10 50 
9 25,7 
4 100 

beheind 

% 
28 14,8 
7 35 

16 45,7 

-

yngeand 

% 
26 13,8 
3 15 

10 28,6 

-

meiinoar 

% 
189 100 
20 100 
35 100 
4 100 

meiinoar 158 63,7 51 20,6 39 15,7 248 100 

It docht bliken dat in feroaring fan in pleats ta in net-agraryske bedriuwsromte de 
measte yngrepen meibringt. Dat hat te krijen mei it feit dat by bedriuwen de 
skuorre sawat altyd sadanich oanpast is oan it nije gebrûk dat de gefolgen oan 'e 
bûtenkant te sjen binne (foto 3). Ut de sifers docht fierder bliken dat it gebrûk as 
twadde wenning yn ferhâlding ek mear ta yngrepen yn de pleats laat hat as by 
pleatsen dy't fêst bewenne wurde. Wat wenpleatsen mei in byfunksje yn de 
'semy-bedriuwsmjittige' sfear oanbelanget, docht bliken dat dat op in inkelde 
útsûndering nei gjin yngrepen oan 'e pleats fan gefolgen hân hat. 
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krijen mei it feit dat der in nije feestä1, meastentiids in lisboksstal, byboud is. En
wat de wente oangiet, yn hoefolIe alde pleatsen mei foarein of stjelpen binne de
ruten fan eartiids al net ferfongen troch brune hurdhoutene kezinen fan it 'door
zonwoningtype' of binne oare eleminten fan in moderne boutrant tafoege. Yn
grepen yn de bûtenkant fan de pleats komme sawol foar by boerepleatsen as by
oare pleatsen. In 'ûnbedoarn' agrarysk karakter fan in pleats is dus eins net skerp
te omskriuwen.

By it oardieljen oer de oanpassings of feroarings oan net-agraryske pleatsen
moat dat feit fan glydzjende oergongen tusken in 'typyske' boerepleats en in
'typyske' 'oare' pleats goed foar eagen halden wurde. Yn gearhing mei it oansjen
fan it hiem is it lykwols wol mooglik oan te jaan oft in pleats mear de yndruk jout
fan in boerepleats (foto 2) of fan, wat ik neame wol, in boargerpleats (foto 1).

It gebou

Yn myn ûndersyksgebiet haw ik fan de bûtenkant àf oardieljend de yngrepen
notearre, dy't nei alle gedachten te krijen han hawwe mei de haadfunksje, dy't de
pleats nei it opdoeken fan de buorkerij krige. Fan de 248 ynventarisearre pleatsen
is goed 64% net of amper feroare. By 20% is sprake fan yngrepen oan benammen
de skuorre. Dat hat fan gefolgen dat it agrarysk ferline fan de pleats wat mear op 'e
eftergrûn krongen wurdt, mar lykwols ek wer net sadanich dat de haadfoarm fan
de pleats dêrtroch yngeand skeind is. Yn it gehiel fan it gebou is it boere
pleatseftige dochs dudlik bewarre bleaun. Fan de oerbliuwende goed 16% fan de
pleatsen kin fêststeld wurde dat de oanpassing oan de nije funksje yngripend en
folslein is. Yn dy gefallen hawwe wy meast te krijen mei yngripende ferbouwings of
yn guon gefallen folsleine nijbou. Dêrby moat wol oantekene wurde dat ek dy
pannen de haadfoarm fan in pleats balden hawwe (foto 4).

Dy algemiene utkomsten oer de oanpassing moatte ek besjoen wurde neffens de
nije funksjes dy't de pleatsen hawwe. Yn de folgjende tabel 4 is dat oanjûn.

Tabel 4. Nije funksjes en aanpassing fan pleatsen.

aanpassing
netJbytsje beheind yngeand meiïnaar

funksje % % % %
fêst wenjen 135 71,4 28 14,8 26 13,8 189 100
2de wenning 10 50 7 35 3 15 20 100
bedriuw 9 25,7 16 45,7 10 28,6 35 100
leech 4 100 4 100

meiïnaar 158 63,7 51 20,6 39 15,7 248 100

It docht bliken dat in feroaring fan in pleats ta in net-agraryske bedriuwsromte de
measte yngrepen meibringt. Dat hat te krijen mei it feit dat by bedriuwen de
skuorre sawat altyd sadanich oanpast is oan it nije gebrûk dat de gefolgen oan 'e
bûtenkant te sjen binne (foto 3). Ut de sifers docht fierder bliken dat it gebrûk as
twadde wenning yn ferhalding ek mear ta yngrepen yn de pleats laat hat as by
pleatsen dy't fêst bewenne wurde. Wat wenpleatsen mei in byfunksje yn de
'semy-bedriuwsmjittige' sfear oanbelanget, docht bliken dat dat op in inkelde
utsûndering nei gjin yngrepen oan 'e pleats fan gefolgen han hat.
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Foto 1. Lytse wenpleats of Finkebuorren by St. Nyk; alhiel oanpast oan de nije funksje, pleatskarakter 
behâlden. 

%W m- ïïimi 

Foto 2. Grutte wenpleats yn Teroele. It agrarysk karakter noch alhiel bewarre. 
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Foto 1. Lytse wenpleats of Finkebuorren by St. Nyk; alhiel aanpast aan de nije funksje, pleatskarakter
behàlden.

Foto 2. Grutte wenpleats yn Teroele. ft agrarysk karakter noch alhiel bewarre.
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Foto 3. Pleats yn Diken. Foar de apparteminteferhier is it pán alhiel oanpast. Hoewol oan 'e bûtenkant 
feorare, is it pleatskarakter dúdlik behâlden. 

ft | î Jt i l 11 
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Foto 4. Bar 'De Vrolijkheid' op Fjouwerhûs; alhiel nij opboud mei behâld fan pleatsutelik. 
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Foto 3. Pleats yn Diken. Foar de apparteminteferhier is it pán alhiel aanpast. Hoewol aan 'e bûtenkant
feorare, is it pleatskarakter dudlik behálden.

Foto 4. Bar 'De Vrolijkheid' op Fjouwerhûs; alhiel nij opboud mei beháld fan pleatsutelik.
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Wat 'steurende' ynfloeden op it pleatsebestân oangiet kin konkludearre wurde 
dat bedriuwsbestimmingen bysûnder omtinken freegje. Oer it gehiel besjoen 
docht bliken dat oan sa likernôch 2/3 part fan 'e pleatsen mei in net-agraryske 
funksje net folie feroare is nei de oergong fan de agraryske funksje nei in oare 
funksje. Dat mei in tafallende útkomst neamd wurde, benammen as it foar de 
feroaringen oan boerepleatsen oer set wurdt. De oanbefelling yn it rapport fan de 
Werkgroep Boerderijenbehoud, dat út in eachpunt fan it behâld fan pleatsen it 
fuortsetten fan it agrarysk gebrûk fan in pleats de foarkar hat boppe oare be-
stimmings (Werkgroep Boerderijenbehoud, 1979, s. 7), haw ik up grûn fan myn 
útkomsten twifels oer. 

It hiem 

Ik stel my foar in hiem min ofte mear agrarysk te neamen wannear't it der op liket 
dat der nei it ferdwinen fan de rûchskerne en it reau eins neat feroare is. Dat wol 
net sizze dat it folslein liket op moderne boerehiemen, om't dy mei harren 
betonferhurding en de mannichte oan grutte masines wolris mear weihawwe fan in 
yndustryterrein as fan in boerehiem. It is dus mear it uterlik fan in boerehiem fan 
eartiids dat as in foech standert brûkt wurdt. 

Fan de 248 pleatsen yn Haskerlân en Doanjewerstal mei in net-agraryske 
haadfunksje kin by goed 51% it hiem as in soarte fan boerehiem oantsjut wurde, 
dus net yngripend oars as eartiids. By 35% is it hiem ynrjochte as siertún en by 14% 
is it hiem om 'e pleats as bedriuwsromte yn gebrûk. Dat léste wol sizze as 
opslachromte of parkearromte. De siertunen komme meast foar by de wen-
pleatsen en yn in twatal gefallen ek by in bedriuw. Yn in pear gefallen meitsje de 
hiemen by in wenpleats de yndruk fan in yndustryterrein. In frij grutte en ticht 
beplante siertún op it eardere bedriuwsdiel fan it hiem soarget der nei myn 
betinken foar dat in pleats, ek wannear't der fierder gjin yngrepen oan it gebou 
plak fûn hawwe, minder 'agrarysk' begjint te lykjen. Yn dy gefallen begjint it spul 
mear wei te hawwen fan wat ik dan neam in boargerpleats. 

De siertunen komme mear foar by pleatsen yn de beboude kom fan it doarp as 
by pleatsen bûtenút. Boppedat docht bliken dat wannear't de pleats yngripend 
feroare is, yn twatredde fan de gefallen it hiem ek as siertún oanlein is. Mei dy 
kombinaasje fan de eleminten huzinge en hiem kom ik op it totale byld fan de 
pleats. 

It oansjen fan de hiele pleats 

Wat it oansjen fan de pleatsen, dêr't net mear op buorke wurdt, oangiet kom ik 
foar it ûndersyksgebiet Doanjewerstal-Haskerlân op de folgjende útkomsten: 
61% hat in agrarysk oansjen; 
19% is te kwalifisearjen as filla of bûtenhûs; 
11% sjocht der út as in net-agrarysk bedriuw; 
9% hat it oansjen fan in boargerhûs mei skuorre. 

Yn de termen dy't ik earder brûkt haw, kin ik ek sizze dat fan alle pleatsen sa'n 
28% ferboargerlike is. Fierwei it grutste part fan de pleatsen dat oan it agrarysk 
gebrûk ûntlutsen is draacht yn syn uterlik noch folslein by ta it agrarysk oansjen fan 
de krite. Yn in soad gefallen is sawat net te sjen dat der net mear buorke wurdt op 
de pleats. 

De ferboargerliking fan de pleatsen en de oergong nei net-agraryske bedriuws-
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Wat 'steurende' ynfloeden op it pleatsebestán oangiet kin konkludearre wurde
dat bedriuwsbestimmingen bysûnder omtinken freegje. Oer it gehiel besjoen
docht bliken dat oan sa likern6ch 2/3 part fan 'e pleatsen mei in net-agraryske
funksje net folle feroare is nei de oergong fan de agraryske funksje nei in oare
funksje. Dat mei in tafallende ûtkomst neamd wurde, benammen as it foar de
feroaringen oan boerepleatsen oer set wurdt. De oanbefelling yn it rapport fan de
Werkgroep Boerderijenbehoud, dat ut in eachpunt fan it beháld fan pleatsen it
fuortsetten fan it agrarysk gebrûk fan in pleats de foarkar hat boppe oare be
stimmings (Werkgroep Boerderijenbehoud, 1979, s. 7), haw ik up grûn fan myn
utkomsten twifels oer.

It hiem

Ik stel my foar in hiem min ofte mear agrarysk te neamen wannear't it der op liket
dat der nei it ferdwinen fan de rûchskerne en it reau eins neat feroare is. Dat wol
net sizze dat it folslein liket op moderne boerehiemen, om't dy mei harren
betonferhurding en de mannichte oan grutte masines wolris mear weihawwe fan in
yndustryterrein as fan in boerehiem. It is dus mear it uterlik fan in boerehiem fan
eartiids dat as in foech standert brûkt wurdt.

Fan de 248 pleatsen yn Haskerlán en Doanjewerstal mei in net-agraryske
haadfunksje kin by goed 51 % it hiem as in soarte fan boerehiem oantsjut wurde,
dus net yngripend oars as eartiids. By 35% is it hiem ynrjochte as siertun en by 14%
is it hiem om 'e pleats as bedriuwsromte yn gebrûk. Dat lêste wol sizze as
opslachromte of parkearromte. De siertunen komme meast foar by de wen
pleatsen en yn in twatal gefallen ek by in bedriuw. Yn in pear gefallen meitsje de
hiemen by in wenpleats de yndruk fan in yndustryterrein. In frij grutte en ticht
beplante siertun op it eardere bedriuwsdiel fan it hiem soarget der nei myn
betinken foar dat in pleats, ek wannear't der fierder gjin yngrepen oan it gebou
plak fûn hawwe, minder 'agrarysk' begjint te lykjen. Yn dy gefallen begjint it spul
mear wei te hawwen fan wat ik dan neam in boargerpleats.

De siertunen komme mear foar by pleatsen yn de beboude kom fan it doarp as
by pleatsen bûtenut. Boppedat docht bliken dat wannear't de pleats yngripend
feroare is, yn twatredde fan de gefallen it hiem ek as siertun oanlein is. Mei dy
kombinaasje fan de eleminten huzinge en hiem kom ik op it totale byld fan de
pleats.

It oansjen fan de hiele pleats

Wat it oansjen fan de pleatsen, dêr't net mear op buorke wurdt, oangiet kom ik
foar it ûndersyksgebiet Doanjewerstal-Haskerlán op de folgjende utkomsten:
61 % hat in agrarysk oansjen;
19% is te kwalifisearjen as filla of bûtenhûs;
11 % sjocht der ut as in net-agrarysk bedriuw;
9% hat it oansjen fan in boargerhûs mei skuorre.

Yn de termen dy't ik earder brûkt haw, kin ik ek sizze dat fan alle pleatsen sa'n
28% ferboargerlike is. Fierwei it grutste part fan de pleatsen dat oan it agrarysk
gebrûk ûntlutsen is draacht yn syn uterlik noch folslein by ta it agrarysk oansjen fan
de krite. Yn in soad gefallen is sawat net te sjen dat der net mear buorke wurdt op
de pleats.

De ferboargerliking fan de pleatsen en de oergong nei net-agraryske bedriuws-

194



romten fynt yn ferhâlding mear plak yn de beboude kommen en oare tichte 
bebouwingskonsintraasjes as yn it bûtengebiet. Oft by dat proses de faktor tiid ek 
in rol spilet, kin op grûn fan myn gegevens neat oer sein wurde. De ûntjouwing fan 
de ûnderskate pannen yn de rin fan de jierren kin pas neigien wurde yn it ferfolch 
op dit earste ûndersyk, wannear't bewenners en brûkers dêroer befrege wurde. 

5. It gemeentlik belied oangeande pleatsen 

Yn myn ûndersyksgebiet haw ik neigien hokker belied de gemeente fiert oangean
de pleatsen. Dat is fan belang om te witten, om't de eigner fan in pleats net sûnder 
tastimming fan de gemeente de bestimming feroarj e mei of it pân ferbouwe mei. It 
belied oangeande it gebrûk fan pleatsen wurdt it meast dúdlik ferwurde yn it 
romtlike oarderingsbelied en dan yn it bysûnder yn de bestimmingsplannen. It 
meast eksplisyt komme pleatsen dy't net mear foar de lanbou brûkt wurde yn it 
bestimmingplan foar it bûtengebiet oan 'e oarder. De gemeente Doanjewerstal hat 
yn 1981 en de gemeente Haskerlân yn 1983 in bestimmingsplan foar it bûtengebiet 
fêststeld. Foar safier't it it grûngebiet fan de nije gemeente Skarsterlân omfiemet 
jilde dy plannen no foar dy nije gemeente. 

Yn Doanjewerstal binne yn de foarskriften foarmeasken steld foar wat oantsjut 
waard as 'karakteristieke bebouwing'. Foar dy pannen is stik foar stik de hichte fan 
de naai, de skeante fan it dak en de foarm fan 'e kape krekt fêstlein. Ta dy 
karakteristike bebouwing binne ek in tal skaaimerkjende pleatsen rekkene. Oare 
pleatsen, benammen as derby bysûnder omtinken foar de foarm winsklik achte 
waard, hawwe in bestimming krigen neffens in skift mei foarmeasken. De lânskip-
like wearde fan de pleatsen spilet yn dy foarskriften in wichtige rol. Wat it gebrûk 
fan dy pleatsen oanbelanget is meast fan in permaninte wenfunksje útgien. Oare 
foarmen fan gebrûk binne allinnich tastien as de situaasje al sa wie, bygelyks it 
gebrûk as twadde wenning of as winkel. In inkelde pleats is dêrneist as bedriuws-
gebou bestimd, mar mei derby dúdlike easken oangeande de uterlike foarm 
(bygelyks de grutte stjelp by de jachthaven fan St. Nyk). As apart bestimmingsskift 
binne sylskoallen oanjûn, ek wer mei de foarmeasken. In lyts tal fan de pleatsen is 
net ûnder dy beskermjende regels beflapt. Al mei al dus in belied fan beskerming 
fan it oansjen fan de pleatsen. 

Yn it bestimmingsplan fan Haskerlân (1983) is yn de taljochting oan de wearde 
fan eardere boerepleatsen frijwat omtinken jûn. Omdat neffens dy taljochting de 
pleatsen dêr't aktyf op buorke wurdt hieltyd ûnder druk fan oanpassing steane, 
fertsjintwurdigje de oare pleatsen in aloan wichtiger wurdende arsjitektoanyske 
en lânskiplike wearde. Fan gefolgen is yn dit bestimmingsplan in skift wenpleats 
opnommen, dy't, omreden fan harren bydrage ta it oansjen fan it gea, neffens 
situearring, foarm en ôfmjittings sekuer fêstlein binne. De gemeente hat neist it 
gebrûk as wenpleats ek romte skepen foar it gebrûk fan pleatsen foar bedriuwen. 
Yn in tal sônes om bebouwingskonsintraasjes fan doarpen hinne, bygelyks by St. 
Jansgea, is útwreiding fan it gebrûk as bedriuwsromte yn pleatsen tastien. De 
efterlizzende gedachte fan de gemeente is dat der stribbe wurde moat mei in sinfol 
gebrûk fan pleatsen dêr't net mear op buorke wurdt. De ûntjouwing fan lytsskalige 
bedriuwen yn en tichtby doarpen achtet de gemeente fan belang foar de leefberens 
en pleatsen biede wat dat oangiet in goedkeape startmooglikheid. Al mei al kin dus 
sein wurde dat de eardere gemeente Haskerlân, no fuortsetten troch Skarsterlân, 
it bestân oan pleatsen yn har gemeente hoedet en noedet. Net allinnich út in 
eachpunt fan foarm of lânskiplike bydrage, mar ek út in eachpunt fan boarne foar 
de leefberens foar de lytse doarpen. 
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romten fynt yn ferhalding mear plak yn de beboude kommen en oare tichte
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in rol spilet, kin op grûn fan myn gegevens neat oer sein wurde. De ûntjouwing fan
de ûnderskate pannen yn de rin fan de jierren kin pas neigien wurde yn it ferfolch
op dit earste ûndersyk, wannear't bewenners en brûkers dêroer befrege wurde.

5. ft gemeentlik belied oangeande pleatsen

Yn myn ûndersyksgebiet haw ik neigien hokker belied de gemeente fiert oangean
de pleatsen. Dat is fan belang om te witten, om't de eigner fan in pleats net sûnder
tastimming fan de gemeente de bestimming feroarje mei of it pan ferbouwe mei. It
belied oangeande it gebrûk fan pleatsen wurdt it meast dûdlik ferwurde yn it
romtlike oarderingsbelied en dan yn it bysûnder yn de bestimmingsplannen. It
meast eksplisyt komme pleatsen dy't net mear foar de lanbou brûkt wurde yn it
bestimmingplan foar it bûtengebiet oan 'e oarder. De gemeente Doanjewerstal hat
yn 1981 en de gemeente Haskerlan yn 1983 in bestimmingsplan foar it bûtengebiet
fêststeld. Foar safier't it it grûngebiet fan de nije gemeente Skarsterlan omfiemet
jilde dy plannen no foar dy nije gemeente.

Yn Doanjewerstal binne yn de foarskriften foarmeasken steld foar wat oantsjut
waard as 'karakteristieke bebouwing'. Foar dy pannen is stik foar stik de hichte fan
de naaI, de skeante fan it dak en de foarm fan 'e kape krekt fêstlein. Ta dy
karakteristike bebouwing binne ek in tal skaaimerkjende pleatsen rekkene. Oare
pleatsen, benammen as dêrby bysûnder omtinken foar de foarm winsklik achte
waard, hawwe in bestimming krigen neffens in skift mei foarmeasken. De lanskip
like wearde fan de pleatsen spilet yn dy foarskriften in wichtige rol. Wat it gebrûk
fan dy pleatsen oanbelanget is meast fan in permaninte wenfunksje ûtgien. Oare
foarmen fan gebrûk binne allinnich tastien as de situaasje al sa wie, bygelyks it
gebrûk as twadde wenning of as winkel. In inkelde pleats is dêrneist as bedriuws
gebou bestimd, mar mei dêrby dûdlike easken oangeande de uterlike foarm
(bygelyks de grutte stjelp by de jachthaven fan St. Nyk). As apart bestimmingsskift
binne sylskoallen oanjûn, ek wer mei de foarmeasken. In lyts tal fan de pleatsen is
net ûnder dy beskermjende regels beflapt. Al mei al dus in belied fan beskerming
fan it oansjen fan de pleatsen.

Yn it bestimmingsplan fan Haskerlan (1983) is yn de taljochting oan de wearde
fan eardere boerepleatsen frijwat omtinken jûn. Omdat neffens dy taljochting de
pleatsen dêr't aktyf op buorke wurdt hieltyd ûnder druk fan oanpassing steane,
fertsjintwurdigje de oare pleatsen in aloan wichtiger wurdende arsjitektoanyske
en lanskiplike wearde. Fan gefolgen is yn dit bestimmingsplan in skift wenpleats
opnommen, dy't, omreden fan harren bydrage ta it oansjen fan it gea, neffens
situearring, foarm en ófmjittings sekuer fêstlein binne. De gemeente hat neist it
gebrûk as wenpleats ek romte skepen foar it gebrûk fan pleatsen foar bedriuwen.
Yn in tal sónes om bebouwingskonsintraasjes fan doarpen hinne, bygelyks by St.
Jansgea, is ûtwreiding fan it gebrûk as bedriuwsromte yn pleatsen tastien. De
efterlizzende gedachte fan de gemeente is dat der stribbe wurde moat mei in sinfol
gebrûk fan pleatsen dêr't net mear op buorke wurdt. De ûntjouwing fan lytsskalige
bedriuwen yn en tichtby doarpen achtet de gemeente fan belang foar de leefberens
en pleatsen biede wat dat oangiet in goedkeape startmooglikheid. Al mei al kin dus
sein wurde dat de eardere gemeente Haskerlan. no fuortsetten troch Skarsterlan,
it bestan oan pleatsen yn har gemeente hoedet en noedet. Net allinnich ût in
eachpunt fan foarm of lanskiplike bydrage, mar ek ut in eachpunt fan boarne foar
de leefberens foar de lytse doarpen.
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6. Konklúzjes 

It hjir beskreaune proefûndersyk as oanrin ta in noch út te fleren grut ûndersyks-
projekt levert in tal foarriedige ynsichten op, dy't it fierdere ferrin fan it ûndersyk 
mei rjochting jaan kinne. Ik beskôgje in tal fan dy útkomsten yn relaasje ta de 
sintrale fragen fan it ûndersykprojekt. 

De funksjeferoaring fan eardere boerepleatsen hat oant no ta yn ûndersyk net 
folie omtinken krigen. Dat fernuveret my omdat dochs net sein wurde kin dat it in 
ûnopfallend ferskynsel is yn it proses fan feroaring op it plattelân. It is ek in frijwat 
omfangryk ferskynsel. Hoe grut it tal pleatsen mei in wenfunksje of in net-
agraryske bedriuwsfunksje krekt is en hoe't dat tal him yn de rin fan de ôfrûne 
desennia ûntjûn hat yn ûnderskate gebieten, de foarste twa fragen fan myn sintrale 
probleemstelling, kin op grûn fan de beskikbere amtlike Statistiken net fêststeld 
wurde. Ut de Wenningtellings en de Lânboutellings kin op syn heechst in tal 
globale oanwizings oer oantallen en ûntjouwing derf an helle wurde. De definysjes, 
dy't yn dy tellings brûkt wurde, omfiemje mear of krekt minder as wat ik nedich 
haw. 

It proefûndersyk hat my leard dat antwurden op de ûndersyksfragen oer de 
omfang fan it ferskynsel funksjeferoaring en de ûntjouwing dêrfan yn de ôfrûne 
desennia, allinnich mar út fjildûndersyk te krijen binne. Op grûn fan de troch my 
útfierde ynventarisaasje op it grûngebiet fan de eardere gemeenten Doanjewerstal 
en Haskerlân, tsjintwurdich diel fan Skarsterlân, kin rûsd würde dat op dit stuit 
likernôch 1 op 'e 3 pleatsen yn Fryslân in oare haadfunksje hat as buorkerij. Ik 
ferwachtsje dat foar hiel Nederlân dat ferhâldingssifer net botte oars wêze sil. 

It ferdwinen fan de agraryske funksje fan pleatsen giet noch hieltyd troch. Sjoen de 
ferwachtings oangeande de lânbou yn de Europeeske Ekonomyske Mienskip sille 
sûnder mis noch mear pleatsen frij komme. Dat de measte pleatsen nei it op
doeken fan it boerebedriuw stean bleauwe, hat nei myn betinken mei twa eigen
skippen fan dwaan.Op it foarste plak is in pleats in wenguod en op it twadde plak in 
kapitaalguod. Omdat in boerepleats sawol bedriuwsromte as wenromte is, hoecht 
it ophâlden mei it bedriuw net daliks te lieden ta it ferlitten fan it gebou. Troch de 
wenfunksje hat de huzinge wearde. Omdat in pleats troch syn romte en faak ek de 
lokaasje in foar beskate groepen winsklik wenmiljeu fertsjintwurdiget, is de oan de 
wenfunksje ferbûne kapitaalwearde behâlden bleaun. De wenmoade fan de santi-
ger jierren hat de wearde fan pleatsen as kapitaalguod aardich tanimme litten. 
Troch de grutte fan in soad pleatsen is sa'n pân foar de eigner lykwols net in besit 
sûnder swierrichheden. Needsaaklike ynvestearrings ta behâld fan it ferâlderjende 
bestân oan pleatsen sil mei it ferstriken fan de jierren mooglik ta feroarings oan dy 
pleatsen liede. Sokke takomstferwachtings fan de pleatsebesitters sille yn de rin 
fan dit ûndersyksprojekt letter oan 'e oarder komme moatte. 

Op grûn fan de yn it proef ûndersyk je sammele gegevens kin ek in earste 
oanwizing krigen wurde oer hokker faktoaren yn it spul binne by de aard fan de 
nije funksje, dy't in pleats krijt. As nije haadfunksje fan pleatsen komt fêste 
bewenning fierwei it meast foar. Yn it ûndersochte gebiet wie dat by in goed 
trijefearnspart it gefal. Fjirtjin persint fan de pleatsen herberge in bedriuw as nije 
haadfunksje. Acht persint wie yn gebrûk as rekreaasjewente. Dat oandiel twadde 
wenningen hat fansels ek te krijen mei it feit dat wy hjir yn in foar rekreaasje 
gaadlike krite by it wetter sieten. Sawat al dy twadde wennings lizze oan of tichtby 
wetter. 
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It hjir beskreaune proefûndersyk as oanrin ta in noch ût te fieren grut ûndersyks
projekt levert in tal foarriedige ynsichten op, dy't it fierdere ferrin fan it ûndersyk
mei rjochting jaan kinne. Ik besk6gje in tal fan dy ûtkomsten yn relaasje ta de
sintrale fragen fan it ûndersykprojekt.

De funksjeferoaring fan eardere boerepleatsen hat oant no ta yn ûndersyk net
folie omtinken krigen. Dat fernuveret my omdat dochs net sein wurde kin dat it in
ûnopfallend ferskynsel is yn it proses fan feroaring op it plattelän. It is ek in frijwat
omfangryk ferskynsel. Hoe grut it tal pleatsen mei in wenfunksje of in net
agraryske bedriuwsfunksje krekt is en hoe't dat tal him yn de rin fan de 6frûne
desennia ûntjûn hat yn ûnderskate gebieten, de foarste twa fragen fan myn sintrale
probleemstelling, kin op grûn fan de beskikbere amtlike statistiken net fêststeld
wurde. Ut de Wenningtellings en de Länboutellings kin op syn heechst in tal
globale oanwizings oer oantallen en ûntjouwing dêrfan helle wurde. De definysjes,
dy't yn dy tellings brûkt wurde, omfiemje mear of krekt minder as wat ik nedich
haw.

It proefûndersyk hat my leard dat antwurden op de ûndersyksfragen oer de
omfang fan it ferskynsel funksjeferoaring en de ûntjouwing dêrfan yn de 6frûne
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doeken fan it boerebedriuw stean bleauwe, hat nei myn betinken mei twa eigen
skippen fan dwaan.Op it foarsteplakis in pleats in wenguod en op it twadde plak in
kapitaalguod. Omdat in boerepleats sawol bedriuwsromte as wenromte is, hoecht
it ophälden mei it bedriuw net daliks te lieden ta it ferlitten fan it gebou. Troch de
wenfunksje hat de huzinge wearde. Omdat in pleats troch syn romte en faak ek de
lokaasje in foar beskate groepen winsklik wenmiljeu fertsjintwurdiget, is de oan de
wenfunksje ferbûne kapitaalwearde behälden bleaun. De wenmoade fan de santi
ger jierren hat de wearde fan pleatsen as kapitaalguod aardich tanimme litten.
Troch de grutte fan in soad pleatsen is sa'n pän foar de eigner lykwols net in besit
sûnder swierrichheden. Needsaaklike ynvestearrings ta behäld fan it ferälderjende
bestän oan pleatsen sil mei it ferstriken fan de jierren mooglik ta feroarings oan dy
pleatsen liede. Sokke takomstferwachtings fan de pleatsebesitters sille yn de rin
fan dit ûndersyksprojekt letter oan 'e oarder komme moatte.

Op grûn fan de yn it proefûndersykje sammele gegevens kin ek in earste
oanwizing krigen wurde oer hokker faktoaren yn it spul binne by de aard fan de
nije funksje, dy't in pleats krijt. As nije haadfunksje fan pleatsen komt fêste
bewenning fierwei it meast foar. Yn it ûndersochte gebiet wie dat by in goed
trijefearnspart it gefal. Fjirtjin persint fan de pleatsen herberge in bedriuw as nije
haadfunksje. Acht persint wie yn gebrûk as rekreaasjewente. Dat oandiel twadde
wenningen hat fansels ek te krijen mei it feit dat wy hjir yn in foar rekreaasje
gaadlike krite by it wetter sieten. Sawat al dy twadde wennings lizze oan of tichtby
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Oangeande de lizzing fan 'e pleatsen mei in net-agraryskefunksje is fêststeld dat 
dy meast yn de konsintrearre bebouwing fan gruttere en lytsere doarpen lizze. Dat 
hinget op 'en nausten gear mei de delsettingsstruktuer fan in krite. Doarpen 
bestiene fanâlds foar in grut part út boerepleatsen, dus dat wy safolle pleatsen yn 
de doarpskearnen tsjinkomme leit wol foar de hân. It net-agrarysk gebrûk fan 
pleatsen is dus perfoarst net allinnich in 'probleem' fan it bûtengebiet, d.w.s. de 
krite buten de doarpen. Dat it meast wol as in probleem fan allinnich it bûtengebiet 
sjoen wurdt, sil grif fan dwaan hawwe mei it feit dat yn de opfettingen, dy't de 
grûnslach foarmje fan de romtlike oardering yn Nederlân, fan funksjeskiedingen 
útgien wurdt. It bûtengebiet is yn dy opfetting it gebiet foar lânbou, rekreaasje en 
natoer, wylst steden en doarpen wenfunksje, net-agraryske bedriuwen en fer-
soargjende funksjes herbergje moatte. De oergong fan boerepleats nei in wen
funksje of in bedriuw is yn de beboude kom dus nea sa'n grut probleem. Yn in 
pleats yn it bûtengebiet leit dat hiel oars. Dat der wat dat oangiet ek nuansearre 
opfettings binne, docht bliken út it belied yn it earder besprutsen bestimmingsplan 
foar it bûtengebiet fan Haskerlân. Yn dat plan waard in pleats as potinsjele boarne 
foar sawol wenjen as wurkjen beskôge en dêrmei as boarne foar de leefberens fan 
it plattelân. Dat foarbyld bringt my ta de ûnderstelling dat de nuansearring yn it 
romtlike oarderingsbelied oangeande bebouwing yn it bûtengebiet nei alle gedach
ten fan dwaan hat mei it oerheidsnivo. Op it mikro-nivo fan de gemeente soene 
wolris minder globale stereotypearrings foarkomme kinne as op it meso- en 
makronivo fan respektivelik provinsje en ryksoerheid. In ûnderstelling om letter 
yn it grutte ûndersyksprojekt nochris te hifkjen. 

Dat funksjeferoaring net automatysk ta steurende yngrepen liedt, in opfetting dy't 
yn 1979 noch wer ris utere waard troch de Werkgroep Boerderijenbehoud, ynsteld 
troch de Nasjonale Kontaktkommisje Monumintesoarch, hat út myn ûndersyk wol 
bliken dien. Fan alle pleatsen mei in oare funksje is twatredde eins neat feroare 
sûnt it opdoeken fan de buorkerij. Dat diel fan it bestân oan pleatsen jout de 
waarnimmer de yndruk dat it in boerepleats is. 

Yngrepen oan pleatsen kinne yn twa soarten ûnderskieden wurde, nammentlik 
de yngrepen oan wenpleatsen en de yngrepen by bedriuwen. By wenpleatsen is yn 
ferhâlding folie minder sprake fan yngeande yngrepen as by bedriuwsmjittich 
gebrûk. In lyts part fan de wenpleatsen, sa'n 14% yn myn ûndersyksgebiet, is 
ferboargerlike. Dat wol sizze dat hja ta lúkse, idyllysk útsjende wensteeën makke 
binne. Guon binne alhiel nij opboud yn de âlde foarm en styl, fan oaren binne de 
muorren wyt ferve. Neier ûndersyk by de bewenners nei harren opfettings oan
geande it wenjen op in pleats en it uterlik fan de pleats, sil mear ynsjoch yn dat 
ferboargerlikingsproses opsmite kinne. 

Ik haw ek fêststeld dat de festiging fan in bedriuw yn in pleats sawat yn alle 
gefallen yngrepen meibrocht hat oan de bûtenkant fan de pleats. Yn it ferfolch fan 
it ûndersyk sil yn it bysunder de bedriuwsfunksje omtinken freegje. Net allinnich 
omreden fan de yngrepen yn it gebou, mar ek om de pleats as potinsjele festigings-
romte foar begjinnende bedriuwen op it plattelân neier te besjen. 

Nei dizze f erkenning fan it ûndersykstema, fan de boarnen en fan de faktoaren dy't 
in rol spylje yn it funksjeferoaringsproses, wol ik ta beslút noch eat opmerke oer it 
fierdere ferrin fan it ûndersyksprojekt. It is dúdlik wurden dat de gegevens net út 
saneamde sekundere boarnen te heljen binne. De gegevens sille foar it grutste part 
yn it fjild by de boarne sels sammele wurde moatte. Om in byld te krijen fan de 
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Oangeande de lizzing fan 'e pleatsen mei in net-agraryskefunksje is fêststeld dat
dy meast yn de konsintrearre bebouwing fan gruttere en lytsere doarpen lizze. Dat
hinget op 'en nausten gear mei de delsettingsstruktuer fan in krite. Doarpen
bestiene fanälds foar in grut part ut boerepleatsen, dus dat wy safolle pleatsen yn
de doarpskearnen tsjinkomme leit wol foar de hän. It net-agrarysk gebrûk fan
pleatsen is dus perfoarst net allinnich in 'probleem' fan it bûtengebiet, d.w.s. de
krite bûten de doarpen. Dat it meast wol as in probleem fan alIinnich it bûtengebiet
sjoen wurdt, sil grif fan dwaan hawwe mei it feit dat yn de opfettingen, dy't de
grûnslach foarmje fan de romtlike oardering yn Nederlän, fan funksjeskiedingen
utgien wurdt. It bûtengebiet is yn dy opfetting it gebiet foar länbou, rekreaasje en
natoer, wylst stêden en doarpen wenfunksje, net-agraryske bedriuwen en fer
soargjende funksjes herbergje moatte. De oergong fan boerepleats nei in wen
funksje of in bedriuw is yn de beboude kom dus nea sa'n grut probleem. Yn in
pleats yn it bûtengebiet leit dat hiel oars. Dat der wat dat oangiet ek nuansearre
opfettings binne, docht bliken ut it belied yn it earder besprutsen bestimmingsplan
foar it bûtengebiet fan Haskerlän. Yn dat plan waard in pleats as potinsjele boarne
foar sawol wenjen as wurkjen beskóge en dêrmei as boarne foar de leefberens fan
it plattelän. Dat foarbyld bringt my ta de ûnderstelling dat de nuansearring yn it
romtlike oarderingsbelied oangeande bebouwing yn it bûtengebiet nei alle gedach
ten fan dwaan hat mei it oerheidsnivo. Op it mikro-nivo fan de gemeente soene
wolris minder globale stereotypearrings foarkomme kinne as op it meso- en
makronivo fan respektivelik provinsje en ryksoerheid. In ûnderstelling om letter
yn it grutte ûndersyksprojekt nochris te hifkjen.

Dat funksjeferoaring net automatysk ta steurende yngrepen liedt, in opfetting dy't
yn 1979 noch wer ris utere waard troch de Werkgroep Boerderijenbehoud, ynsteld
troch de Nasjonale Kontaktkommisje Monumintesoarch, hat ut myn ûndersyk wol
bliken dien. Fan alle pleatsen mei in oare funksje is twatredde eins neat feroare
sûnt it opdoeken fan de buorkerij. Dat diel fan it bestän oan pleatsen jout de
waarnimmer de yndruk dat it in boerepleats is.

Yngrepen oan pleatsen kinne yn twa soarten ûnderskieden wurde, nammentIik
de yngrepen oan wenpleatsen en de yngrepen by bedriuwen. By wenpleatsen is yn
ferhälding folIe minder sprake fan yngeande yngrepen as by bedriuwsmjittich
gebrûk. In lyts part fan de wenpleatsen, sa'n 14% yn myn ûndersyksgebiet, is
ferboargerlike. Dat wol sizze dat hja ta lUkse, idyllysk utsjende wensteeën makke
binne. Guon binne alhiel nij opboud yn de älde foarm en styl, fan oaren binne de
muorren wyt ferve. Neier ûndersyk by de bewenners nei harren opfettings oan
geande it wenjen op in pleats en it uterlik fan de pleats, sil mear ynsjoch yn dat
ferboargerlikingsproses opsmite kinne.

Ik haw ek fêststeld dat de festiging fan in bedriuw yn in pleats sawat yn alle
gefallen yngrepen meibrocht hat oan de bûtenkant fan de pleats. Yn it ferfolch fan
it ûndersyk sil yn it bysunder de bedriuwsfunksje omtinken freegje. Net allinnich
omreden fan de yngrepen yn it gebou, mar ek om de pleats as potinsjele festigings
romte foar begjinnende bedriuwen op it plattelän neier te besjen.

Nei dizze ferkenning fan it ûndersykstema, fan de boarnen en fan de faktoaren dy't
in rol spylje yn it funksjeferoaringsproses, wol ik ta beslut noch eat opmerke oer it
fierdere ferrin fan it ûndersyksprojekt. It is dudlik wurden dat de gegevens net Ut
saneamde sekundêre boarnen te heljen binne. De gegevens sille foar it grutste part
yn it fjild by de boarne seIs sammele wurde moatte. Om in byld te krijen fan de
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ûntjouwing fan de funksjeferoaring fan pleatsen yn Fryslân leit it dêrom net foar de 
hân dat it hiele grûngebiet fan dizze provinsje ynventarisearre wurdt. Dat soe gans 
tiid fergje. It is nei myn betinken ek net needsaaklik dat de hiele provinsje sa 
ûndersocht wurdt. As wy in tal ferskillende kriten mei in ferskaat fan strukturele 
skaaimerken ûndersykje, moat dat foldwaande gegevens opleverje, dêr't de ûn-
dersyksfragen mei beantwurde wurde kinne. 

Foar in better ynsjoch yn de ûntjouwing sil it boppedat gaadlik wêze letter ek 
ferlikings te meitsjen mei oare kriten yn Nederlân. Ik tink dan benammen oan 
ferlykbere soarten plattelânskriten en oan kriten tichtby grutte steden, yn de 
literatuer oantsjut as respektivelik perifear rurale gebieten, peri-urbane en urbane 
gebieten. Wat dat léste skift oangiet sil ferlykjen fan myn útkomsten mei it 
ûndersyk fan de feroarings yn stedsrannen, hoewol't dat mear op grûngebrûk 
rjochte is, fan belang wêze. 

Ta beslút is it fan belang der op te wizen, dat my bliken dien hat, dat allinnich 
mei in ynventarisaasje fan de bûtenkant de faktoaren dy't in rol spylje by it proses 
fan funksjeferoaring net foldwaande en net folslein efterhelle wurde kinne. Wan-
near't mear bekend is oer de nije bewenners en brûkers, sil ek de fiifde ûndersyks-
fraach fan myn probleemstelling, dy oer de sosjale en ekonomyske gefolgen fan de 
funksjeferoaring foar it plattelân, beantwurde wurde kinne. It befreegjen fan de 
brûkers fan de pleatsen is perfoarst nedich. Yn in folgjend artikel wurdt ferslach 
dien oer dat aspekt fan dit ûndersyksprojekt. 

Noaten 

1 Yn it Frysk hat pleats twa betsjuttings: it gebou of it gebou mei it derby hearrende lân. Yn dit 
ûndersyk brûk ik pleats allinnich yn dy beheinde betsjutting fan gebou. No kin it foarkomme dat der 
by dat haadgebou, dêr't raeastentiids it wengedielte en it wichtichste bedriuwspart yn ûnderbrocht 
binne, noch in tal bygebouwen en hokken is. 
Dit ûndersyk giet oer pleatsen dêr't net mear op buorke wurdt. Is it dan wol gaadlik om de term 
pleats te brûken, kinne wy ús ôffreegje. Ik tink dat dat de beste wize fan beneamen is om't ek yn it 
deistich spraakgebrûk dat in wenstige oantsjutting is. Pleats is nammentlik in algemiene term foar in 
gebou mei in beskate foarm en net perfoarst bûn oan agrarysk gebrûk. Foar in suver gebrûk fan de 
term pleats yn syn ûnderskate betsjuttings stel ik út dan altyd it gebrûk eksplisyt ta utering komme te 
litten middels in eigenskipswurd. Dus bygelyks boerepleats, wenpleats, antykpleats, sekspleats of 
kampearpleats. In bysûnder gefal is de oantsjutting 'bernebuorkerij', dy't slacht op it feehalden, op 
in bepaalde foarm fan buorkjen. 

2 Neffens mûnlinge meidielingen fan funksjonarissen fan it LEI yn De Haach en it ICW yn Wagenin
gen. 

3 Yn de arsjitektuer is der al lang in prinsipiële diskusje geande oer de fraach oft in âlde struktuer 
(gebou) no ferdwine moat of dat it as in âlde hûd om in nije ynhâld talitber is. Ommers, de 
bûtensteander wurdt sa foar de gek halden. Dat wurdt wol oantsjut as de skyl- of dekorarsjitektuer 
(û.o. Stevens 1986, Hergebruik van oude gebouwen). 

4 Yn in resint fraachpetear mei de krekt pensjonearre notaris fan Jorwert (LC 20 juny 1987) die bliken 
hoe't noch hieltyd trochgeand de grutte bedriuwen de lytse opslokke en de pleatsen ferkocht wurde 
oan lju fan om utens. Dat brocht him ta de útspraak dat de superheffing sawol it lânskip as de sosjale 
struktuer fan it plattelân yngeand feroarje sil. 

5 Foar in resint oersjoch fan de skiednis fan it ûndersyk nei de Fryske boerepleats kin hjir ferwiisd 
wurde nei in publikaasje fan Van der Molen yn De Vrije Fries van 1982 (s. 81-101). 

6 Ut de CBS-publikaasje dy't nei de telling ferskynde, sitearje ik wat ûnder dat skift ferstien waard. It 
skift boerepleatsen en túnkerswennings is definiearre as: 'Hiertoe zijn woningen gerekend op het 
terrein van een boerderij (w.o. uiteraard ook veehoudersbedrij f) of tuindersbedrijf en bewoond 
door een boer of tuinder. Niet allleen de aard der woning doch ook die van de bewoners is dus in 
aanmerking genomen. Een boerderij bewoond door een kunstschilder is niet als boerderij geteld. De 
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ûntjouwing fan de funksjeferoaring fan pleatsen yn Fryslán leit it dérom net foar de
hán dat it hiele grûngebiet fan dizze provinsje ynventarisearre wurdt. Dat soe gáns
tiid fergje. It is nei myn betinken ek net needsaaklik dat de hiele provinsje sa
ûndersocht wurdt. As wy in tal ferskillende kriten mei in ferskaat fan strukturele
skaaimerken ûndersykje, moat dat foldwaande gegevens opleverje, dêr't de ûn
dersyksfragen mei beantwurde wurde kinne.

Foar in better ynsjoch yn de ûntjouwing sil it boppedat gaadlik wêze letter ek
ferlikings te meitsjen mei oare kriten yn Nederlán. Ik tink dan benammen oan
ferlykbere soarten plattelánskriten en oan kriten tichtby grutte stêden, yn de
literatuer oantsjut as respektivelik perifear rurale gebieten, peri-urbane en urbane
gebieten. Wat dat lêste skift oangiet sil ferlykjen fan myn ûtkomsten mei it
ûndersyk fan de feroarings yn stedsrannen, hoewol't dat mear op grûngebrûk
rjochte is, fan belang wêze.

Ta beslût is it fan belang der op te wizen, dat my bliken dien hat, dat allinnich
mei in ynventarisaasje fan de bûtenkant de faktoaren dy't in rol spylje by it proses
fan funksjeferoaring net foldwaande en net folslein efterhelle wurde kinne. Wan
near't mear bekend is oer de nije bewenners en brûkers, sil ek de fiifde ûndersyks
fraach fan myn probleemstelling, dy oer de sosjale en ekonomyske gefolgen fan de
funksjeferoaring foar it plattelán, beantwurde wurde kinne. It befreegjen fan de
brûkers fan de pleatsen is perfoarst nedich. Yn in folgjend artikel wurdt ferslach
dien oer dat aspekt fan dit ûndersyksprojekt.

Noaten

Yn it Frysk hat pleats twa betsjuttings: it gebou of it gebou mei it dêrby hearrende làn. Yn dit
ûndersyk brûk ik pleats allinnich yn dy beheinde betsjutting fan gebou. No kin it foarkomme dat der
by dat haadgebou, dêr't meastentiids it wengedielte en it wichtichste bcdriuwspart yn ûnderbracht
binne, noch in tal bygebouwen en hokken is.
Dit ûndersyk giet oer pleatsen dêr't net mear op buorke wurdt. Is it dan wol gaadlik om de term
pleats te brûken. kinne wy us óffreegje. Ik tink dat dat de bêste wize fan beneamen is om't ek yn it
deistieh spraakgebrûk dat in wenstige oantsjutting is. Pleats is nammentlik in algemiene term foar in
gebou mei in beskate foarm en net perfoarst bûn aan agrarysk gebrûk. Foar in suver gebrûk fan de
term pleats yn syn ûnderskate betsjuttings stel ik ut dan altyd it gebrûk eksplisyt ta utering komme te
litten middels in eigenskipswurd. Dus bygelyks boerepleats, wenpleats, antykpleats, sekspleats of
kampearpleats. In bysûnder gefal is de oantsjutting 'bernebuorkerij', dy't slacht op it feehàlden, op
in bepaalde foarm fan buorkjen.

2 Neffens mûnlinge meidielingen fan funksjonarissen fan it LEI yn De Haach en it ICW yn Wagenin
gen.

3 Yn de arsjitektuer is der al lang in prinsipiële diskusje geande oer de fraach aft in àlde struktuer
(gebou) na ferdwine maat of dat it as in àlde hûd om in nije ynhàld talitber is. Ommers, de
bûtensteander wurdt sa foar de gek hàlden. Dat wurdt wol oantsjut as de skyl- of dekorarsjitektuer
(û.o. Stevens 1986, Hergebruik van oude gebouwen).

4 Yn in resint fraachpetear mei de krekt pensjonearre notaris fan Jorwert (LC 20 juny 1987) die bliken
hoe't noch hieltyd trachgeand de grutte bedriuwen de lytse opslokke en de pleatsen ferkocht wurde
oan lju fan om utens. Dat bracht him ta de utspraak dat de superheffing sawa! it lànskip as de sosjale
struktuer fan it plattelàn yngeand feraarje si!.

5 Foar in resint oersjoch fan de skiednis fan it ûndersyk nei de Fryske boerepleats kin hjir ferwiisd
wurde nei in publikaasje fan Van der Molen yn De Vrije Fries van 1982 (s. 81-101).

6 Ut de CBS-publikaasje dy't nei de telling ferskynde, sitearje ik wat ûnder dat skift ferstien waard. It
skift boerepleatsen en tunkerswennings is definiearre as: 'Hiertoe zijn woningen gerekend op het
terrein van een boerderij (w.o. uiteraard ook veehoudersbedrijf) of tuindersbedrijf en bewoond
door een boer of tuinder. Niet allleen de aard der woning doch ook die van de bewoners is dus in
aanmerking genomen. Een boerderij bewoond door een kunstschilder is niet als boerderij geteld. De
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typische landarbeiderswoningen zijn evenmin als boerderijen geteld. Voor de woningen van kleine 
boertjes die nu en dan als landarbeider werkzaam zijn, is de beslissing afhankelijk gesteld van het feit 
of de hoofdbron van bestaan is gelegen in de boerderij. Per saldo geven de over boerderijen en 
tuinderswoningen verzamelde gegevens dus een inzicht in de woonverhoudingen der zelfstandige 
agrarische bevolking, voor zover zij gehuisvest is in op het bedrijfsterrein gelegen woningen. 
Wanneer het boerenbedrijf gecombineerd werd uitgeoefend met een ander bedrijf (bv. boerderij 
annex winkel of annex bakkerij) is aan het boerenbedrijf voorrang verleend.' (Twaalfde Volkstelling 
annex Woningtelling 31 mei 1947 - CBS, 1951, s. 14-15). 

7 De gemeentlike weryndieling yn Fryslân op 1 jannewaris 1984 hat it meitsjen fan tiidrigen fan in soad 
ferskynsels op it skaalnivo fan de gemeente, dêr't ek de jierren nei 1983 yn oan bar komme, fierhinne 
ûnmooglik makke. Undersyk fan ûntjouwings yn it resinte ferline op gemeentenivo yn dizze 
provinsje rint dêrom hieltyd tsjin dy sesuer op. 
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typische landarbeiderswoningen zijn evenmin als boerderijen geteld. Voor de woningen van kleine
boertjes die nu en dan als landarbeider werkzaam zijn, is de beslissing afhankelijk gesteld van het feit
of de hoofdbron van bestaan is gelegen in de boerderij. Per saldo geven de over boerderijen en
tuinderswoningen verzamelde gegevens dus een inzicht in de woonverhoudingen der zelfstandige
agrarische bevolking, voor zover zij gehuisvest is in op het bedrijfsterrein gelegen woningen.
Wanneer het boerenbedrijf gecombineerd werd uitgeoefend met een ander bedrijf (bv. boerderij
annex winkel of annex bakkerij) is aan het boerenbedrijfvoorrang verleend.' (Twaalfde Volkstelling
annex Woningtelling 31 mei 1947 - CBS, 1951, s. 14-15).

7 De gemeentlike weryndieling yn Fryslán op 1 jannewaris 1984 hat it meitsjen fan tiidrigen fan in soad
ferskynsels op it skaalnivo fan de gemeente, dêr't ek de jierren nei 1983 yn oan bar komme, fierhinne
ûnmooglik makke. Undersyk fan ûntjouwings yn it resinte ferlinc op gemeentenivo yn dizze
provinsje rint dêrom hieltyd tsjin dy sesuer op.
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