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Voorwoord

Demografische ontwikkelingen die zich de komende decennia 
voordoen, hebben grote impact op Fryslân. Ook op onze 
toekomstige gemeente De Friese Meren. Vooral ontgroening en 
vergrijzing spelen een grote rol. Dit vraagt om keuzes op het gebied 
van ruimtelijke ontwikkelingen en strategische investeringen. 
Keuzes die we al op middellange termijn moeten maken. Dit 
rapport geeft inzicht in ontwikkelingen die ons te wachten staan.

Het is belangrijk dat De Friese Meren zich actief bezighoudt met 
het positioneren als aantrekkelijke woongemeente. Kwaliteit en 
onderscheidend vermogen zijn daarbij de kernwoorden. Ook is 
het belangrijk te zorgen voor goede voorzieningen binnen de hele 
gemeente. Onder meer op het gebied van welzijn, diensten, sport 
en onderwijs. Dit is een bestuurlijke uitdaging. De ontwikkelingen 
die we in dit rapport beschrijven zijn daarvoor een belangrijke  
onderlegger.

Effecten van demografische ontwikkelingen moeten we 
gezamenlijk aanpakken met onze ketenpartners. Denk aan 
dorpsbelangen, zorgpartijen, woningcorporaties, schoolbesturen, 
welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Hun kennis en kunde 
gaan we ten volle benutten.

Dit document is een schat aan  
informatie. Alle ontwikkelingen  
wijzen ons op kwetsbare punten,  
bijvoorbeeld binnen het huidige 
woningaanbod en de zorg. Maar ze 
bieden ook handvatten waarmee we 
de nieuwe gemeente samen kunnen 
inrichten zodat iedereen hier in de  
toekomst prettig woont. We gebrui-
ken dit rapport als een strategisch 
document voor toekomstige beleids-
ontwikkeling en visie voor  
De Friese Meren. De lange termijn 
ontwikkeling van demografische  
veranderingen vraagt aan bestuurders 
nu al pro-actief te zijn, vooruit te  
kijken en te anticiperen. 

Wij zijn overtuigd dat dit rapport  
inspireert tot goed beleid en dialoog.  
Hiermee gaan we een mooie toekomst 
met De Friese Meren tegemoet.

Mary Looman-Struijs
Burgemeester Skarsterlân

Willem Hoornstra
Burgemeester Gaasterlân-Sleat

Dick Stellingwerf
Burgemeester Lemsterland
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Samenvatting

De demografie in De Friese Meren 
verandert, en daarmee het wonen en 
leven. Voor het maken van de juiste 
keuzes in beleid en strategische  
investeringen is inzicht in deze 
ontwikkeling noodzakelijk. Dit rap-
port biedt daarom informatie over de 
demografische veranderingen en de 
gevolgen daarvan in de fusiegemeen-
ten Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en 
Lemsterland. 

Voor De Friese Meren als geheel geldt 
dat van krimp geen sprake is. Maar 
als we preciezer kijken, zien we dat er 
per gemeente, per woonplaats en per 
leeftijdsgroep duidelijke verschillen 
zijn, die gevolgen hebben en belangrijk 
zijn voor het maken van keuzes voor 
de toekomst.In Lemsterland loopt de 
stevige groei van inwonertal en huis-
houdens slechts iets terug, het aantal 
gezinnen met kinderen blijft groot en 
de vergrijzing is beperkt. In Gaaster-
lân-Sleat krimpt het aantal inwoners 
al licht, het aantal gezinnen met kin-
deren neemt fors af en de vergrijzing is 
relatief groot. Skarsterlân neemt een 
middenpositie in, met blijvende groei 
maar wel een afname van het aantal 
gezinnen met kinderen. 

Omdat de huishoudensgroei minder sterk is dan we voorheen dach-
ten, is er minder behoefte aan nieuwe woningen. Dit betekent dat 
voor de bouwplannen een kritische herziening nodig is. Vooral in de 
plaatsen Joure (Skarsterlân) en Lemmer (Lemsterland) is de bouw-
ruimte zo groot, dat er voor tientallen jaren bouwruimte is. Dat 
vormt een financieel risico voor de gemeente. Gaasterlân-Sleat zal 
de komende jaren juist moeten zoeken naar enkele kleine locaties 
die na 2020 in de (kleine resterende) behoefte voorzien. Meer bou-
wen leidt niet vanzelfsprekend tot meer huishoudens en inwoners. 
Ook buurgemeenten hebben veel bouwplannen en de meeste men-
sen verhuizen binnen 10 kilometer. Het promoten van bouwplannen 
richt zich dan ook het beste op het behouden van eigen inwoners 
met een nieuwbouwwens, aangevuld door het werven van mensen 
van buiten de gemeente. 

Het soort huishoudens bepaalt welke woningen er nodig zijn. 
Hoewel de groei overal afvlakt, blijft het aantal huishoudens groei-
en in Lemsterland en Skarsterlân. In Gaasterlân-Sleat is de groei 
na 2020 bijna verdwenen. Het aantal gezinnen neemt in Gaasterlân-
Sleat af, in Skarsterlân blijft het aantal ongeveer stabiel, alleen 
Lemsterland kent nog groei. Omdat ouderen veel langer in hun 
eengezins koopwoningen blijven wonen dan we voorheen dachten, 
blijven er nieuwe woningen van dit type nodig voor starters en  
doorstromers op de woningmarkt, in alle prijsklassen. In alle  
gemeenten zijn er genoeg eengezins huurwoningen, er is vooral 
vraag naar het vervangen van deze woningen door moderne levens-
loopgeschikte woningen, waar mogelijk ook grondgebonden. De 
vraag naar appartementen is lager dan eerder gedacht, er is vooral 
weinig vraag naar koopappartementen.

Het zorgen voor een goed zorg- en welzijnsnetwerk is belangrijker 
dan het bouwen van veel zorgwoningen. De gemeente heeft een vast 
budget voor zorg dat ze zo efficiënt mogelijk moet gebruiken. 

Het soort 
huishoudens 
bepaalt welke 
woningen er 
nodig zijn
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Het zorgen voor 
een goed zorg- en 

welzijns-netwerk is 
belangrijker dan het 

bouwen van veel 
zorgwoningen

Niet in elke plaats kunnen zorgvoor-
zieningen in een gebouw aanwezig 
zijn. Er is behoefte aan een pakket 
voor wonen- zorg en dienstverlening, 
waarmee het ontbreken van voorzie-
ningen zo goed mogelijk opgevangen 
wordt door dienstverlening aan huis, 
door professionals of vrijwilligers. 
Dat vraagt om samenwerking tussen 
zorgpartijen, organiseren van mantel-
zorg en voorkomen van vereenzaming. 
Dit is een andere vertaling van de term 
woonservicezones dan tot voor kort 
gebruikelijk was. Ouderen blijven, 
door regelgeving en eigen behoefte, 
langer thuis wonen. Dat vraagt om 
aanpassing van de woning in plaats 
van nieuwbouw. In alle gemeenten is 
ongeveer 30% van de huurwoningen 
geschikt voor aanpassen bij een zorg-
vraag, en 60% van de koopwoningen. 
Dit betekent dat vooral huidige huur-
ders om een andere woning zullen vra-
gen, waarvoor ook nieuwbouw nodig 
is. Verder is in de drie gemeenten het 
aanbod aan intramurale1 zorg te klein 

om iedereen met ZZP’s2 4 en hoger op te vangen. Mensen wijken 
hiervoor uit naar Sneek, Heerenveen of Emmeloord. In Skarsterlân 
is het aanbod juist wel voldoende, maar door de toestroom vanuit 
andere gemeenten zijn er toch wachtlijsten.

Voor inwoners is het behoud van een school in hun woonplaats 
vaak van belang. Scholen met een zeer klein aantal leerlingen  
zijn echter kwetsbaar voor afname van de onderwijskwaliteit.  
In Lemsterland blijft het leerlingenaantal op de basisscholen goed 
op peil, maar in Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân neemt het aantal 
in meerdere plaatsen sterk af, waarbij sommige scholen onder de 
nieuwe gemeentelijke opheffingsnorm van 44 leerlingen dreigen te 
vallen. Daar komt bij dat de huisvestingsbekostiging nu per leer-
ling gaat waardoor slecht gevulde scholen veel geld kosten. Het is 
daarom noodzakelijk om te kijken naar het bestand van schoolge-
bouwen. Samengaan van scholen ligt gevoelig, zeker als scholen uit 
dorpen verdwijnen of als het om verschillende geloofsstromingen 
gaat. Bij het werken aan een strategie voor het primair onderwijs-
aanbod betrekken we daarom scholen en ouders zo vroeg mogelijk. 
Voor het voorgezet onderwijs kunnen kinderen naar Lemmer, Joure 
en Balk. Voor de bovenbouw havo en vwo zijn kinderen aangewezen 
op Sneek, Heerenveen en Emmeloord. We verwachten hierin geen 
veranderingen.

Elkaar ontmoeten blijft belangrijk en in de meeste plaatsen zijn er 
dorpshuizen aanwezig, behalve in enkele kleine dorpen in  
Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân. Door ontgroening zien sport- en 
cultuurverenigingen hun ledental afnemen, hoewel dit per ver-
eniging verschilt. Door individualisering is het moeilijker om 
bestuursleden en vrijwilligers te vinden. Dit leidt nog niet tot grote 
veranderingen maar het is wel een punt van aandacht.  
In Lemsterland is dit minder merkbaar dan in Skarsterlân en 
Gaasterlân-Sleat.

1 Zorg die binnen de muren van een zorginstelling wordt geleverd, zoals 

verpleging of verzorging.
2 Zorgvragers worden ingedeeld in ZZP’s; zorgzwaartepaketten. Een hoger ZZP 

betekent grofweg intensievere zorgvraag. Mensen met ZZP 1 t/m 3 worden 

geacht zelfstandig te wonen. Naar verwachting gaat dit ook gelden voor men-

sen met ZZP4. Dit zorgt voor een veel lagere toestroom naar verzorgingshuizen 

(t/m ZZP5) en een steeds grotere druk op verpleeghuizen (ZZP 6 en hoger). 5



Naast demografische ontwikkeling hebben schaalvergroting  
en internetwinkelen grote invloed op het aanbod aan winkels.  
In Lemmer en Joure is te zien dat het winkelaanbod afneemt, dit 
gebeurt vroeg of laat ook in Balk. Er is daarom een visie nodig  
om de grenzen van de centra te verkrappen, zodat winkels zich  
langzaam concentreren en versnippering van het winkelaanbod 
beperkt blijft. 

De Friese Meren is meer een woon- dan een werkgebied. Veel  
inwoners werken in nabijgelegen grote kernen (Heerenveen, Sneek) 
maar ook op grotere afstand. Doordat de bereikbaarheid van de 
gemeenten op orde is, hebben bewoners ook de mogelijkheid om op 
wat grotere afstand werk te zoeken zonder te hoeven verhuizen naar 
een andere gemeente.

Op basis van dit rapport adviseren wij om voor de periode 2013-
2019 een Uitvoeringsprogramma Woningbouw de Friese Meren te 
schrijven, waarin het ontwikkelperspectief voor de komende jaren 
geschetst wordt. De gemeenten moeten de woningbouwplanning 
binnen de Friese Meren afstemmen op de behoeftes in aantal en 

soort woningen. Dat kan op basis van 
de huishoudenprognoses, woonwen-
sen en actuele markttrends. De Friese 
Meren zal zijn kernkwaliteiten als 
woongemeente moeten bepalen, en 
vaststellen welke doelgroepen daarbij 
horen. Met gerichte acquisitie kan de 
gemeente zich dan positioneren als 
aantrekkelijke woongemeente. Tot slot 
is het zorgen voor goede voorzieningen 
op het gebied van welzijn, diensten, 
sport en onderwijs een uitdaging voor 
de hele gemeente. Hierbij is een geza-
menlijke aanpak met ketenpartners 
aan te raden. Het is daarbij belangrijk 
dat de fusiegemeenten het geïnte-
greerd beleid voor woonservicezones 
in de gemeente De Friese Meren goed 
opzetten.

De Friese Meren is 
meer een woon- dan 

een werkgebied

6



1  

Inleiding

1.1 – Aanleiding rapport demografische   8 
veranderingen Friese Meren

1.2 – Projectopdracht-   9
en uitvoering 

1.3 – Opbouw van 10
het rapport



1.1 Aanleiding rapport demografische 
veranderingen Friese Meren

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben op 
lange termijn een grote impact op het wonen en leven in Fryslân,  
zo ook in de drie fusiegemeenten Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat  
en Lemsterland. 

Voorbeelden van belangrijke ontwikkelingen zijn:
– Krimp van de bevolking in sommige dorpen en gemeenten;
– Een andere samenstelling van de bevolking (door ontgroening 

en vergrijzing, soms in combinatie met krimp);
– Verandering in behoeften (wat betreft wonen, voorzieningen, 

cultuur, bereikbaarheid, vrije tijd, etc.);
– Schaalvergroting en opkomst van internet voor producten 

en diensten.

Deze ontwikkelingen hebben in potentie veel effect op:
– De woningbehoefte: vrijwel overal neemt de groei af en 

verschuiftde aandacht van meer woningen naar betere woningen;
– Onderwijs: er zijn kleinere scholen of onderwijs concentreert 

omdat er minder kinderen zijn;
– Wonen en zorg: er zijn meer ouderen die langer gezond blijven

waardoor de vraag naar zorg groeit. Tegelijk wordt meer  
zelfredzaamheid gevraagd;

– Sport, cultuur en verenigingsleven krijgen een ander publiek, dat
gemiddeld ouder is en vaker kiest voor individuele activiteiten in 
plaats van groepsactiviteiten;

– Door schaalvergroting en winkelen via internet verandert e
krimpt het kernwinkelaanbod;

– De bereikbaarheid en reisafstanden: door de schaalvergroting
wordt er een groter beroep gedaan op bereikbaarheid en de 
reisafstanden worden langer. 

Deze effecten zijn niet overal gelijk en niet altijd stuurbaar door  
een gemeente. Grotere kernen profiteren soms juist van schaal- 
vergroting. Niet overal zien we vergrijzing, ontgroening of krimp. 

Het is voor bestuurders van groot belang om nu al bij ruimtelijke 
ontwikkelingen en strategische investeringen te anticiperen op de 
ontwikkelingen en waar nodig partners te zoeken om (dreigende) 
problemen op te lossen. Daar is kennis van de ontwikkelingen per 
dorp voor nodig. Daarin voorziet deze rapportage.
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1.2 Projectopdracht- en uitvoering 

In 2011 is door de gemeente Skarsterlân het onderzoek “Groei en 
Krimp in Skarsterlân” gepubliceerd en vastgesteld door de raad. 
Naar aanleiding van dat rapport heeft de Stuurgroep De Friese 
Meren besloten het onderzoek uit te breiden tot het hele grondge-
bied van de fusiegemeente De Friese Meren, met als motivatie ‘om 
vooruitlopend op de fusie voor toekomstig beleid inzicht te krijgen 
in de demografische veranderingen in de nieuwe fusiegemeente.’  
Op 14 oktober 2011 is hiertoe formeel opdracht gegeven door de  
projectgroep De Friese Meren.

De stuurgroep gaf de opdracht tot het schrijven van een notitie met 
daarin de belangrijkste demografische ontwikkelingen, beschreven 
aan de hand van zeven thema’s:
 
1. bevolkings- en huishoudensontwikkeling
2. wonen
3. onderwijs 
4. wonen en zorg
5. sport, cultuur en verenigingsleven
6. winkelvoorzieningen 
7. economie, werk en inkomen 

De conclusies zijn per gemeente en per thema ingedeeld. Daarnaast 
zijn voor elk van de 55 plaatsen binnen de fusiegemeenten ‘facts-
heets’ opgesteld. Deze geven in één oogopslag een overzicht van 
de belangrijkste kerngegevens over de bevolkingsontwikkeling, 
woningvoorraad, wonen & zorg en de voorzieningen.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met KAW Architecten 
en Adviseurs te Groningen. De ambtelijke organisaties van de drie 
fusiegemeenten waren opdrachtnemer. Voor de uitvoering is een 
organisatiebrede werkgroep ingesteld waarin ambtenaren op het 
gebied van welzijn, wonen, zorg, financiën, economische zaken en 
voorzieningen uit de fusiegemeenten vertegenwoordigd waren. 
Voor het schrijven van de conceptversie van het rapport is hieruit 
een kerngroep gevormd. Met de gemeente Boarnsterhim is voor de 
kern Terhorne aparte afstemming geweest. De projectgroep is als 
opdrachtgever eindverantwoordelijk geweest voor het vaststellen 
van het definitief conceptrapport.
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1.3 Opbouw van het rapport

Het rapport begint met een kader dat inzicht 
biedt in de algemene ontwikkelingen rond 
demografische verandering. Het hoofdstuk 
daarna geeft de ontwikkelingen en de  
gevolgen van demografische ontwikkelingen 
van de gemeenten weer, verdeeld onder de  
zeven thema’s. Vervolgens volgen de  
conclusies en aanbevelingen. Begrippen die 
bij krimp en demografische verandering  
horen zijn in de bijlage uitgelegd. Verder  
vindt u in de bijlage de ontwikkelingen van  
de gemeente Terherne apart.

Het onderwerp ‘demografische verandering’ is niet expliciet  
gekoppeld aan één programma in de gemeente. Het raakt vele  
beleidsterreinen zoals wonen, welzijn, zorg, economie en onderwijs. 
Er is gebruik gemaakt van bestaande data binnen de gemeenten, 
aangevuld met gegevens van het CBS. Voor de gemeente  
Skarsterlân zijn gegevens uit het rapport “Groei en Krimp in  
Skarsterlân” van 2011 op een aantal onderdelen geactualiseerd.  
Van een aantal recente landelijke rapporten op het gebied van  
demografische verandering zijn samenvattingen toegevoegd.

Figuur 1.1: Fusiegemeente De Friese Meren

Nota bene, in dit 

rapport gebruiken 

we enkele kaarten 

waarop de grens-

correcties nog niet 

verwerkt zijn. Data-

bronnen zijn nog ge-

baseerd op de oude 

gebiedsgrenzen. 
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In dit hoofdstuk gaan we in op de motoren achter demografische 
verandering en vatten we de belangrijkste uitkomsten van recente 
publicaties over dit thema samen. De bevolkingsontwikkeling in 
een land, regio of dorp vindt op twee manieren plaats: door geboorte 
en sterfte, en door vestiging en vertrek van mensen (binnenlandse 
en buitenlandse migratie). Deze ontwikkelingen kunnen zich  
tegelijkertijd voordoen, en elkaar versterken, zoals bij de fusie-
gemeenten de Friese Meren het geval is. 

2.1 De motoren achter demografische 
verandering

Over het algemeen zien we een afnemende groei of beginnende 
krimp in niet-stedelijke gebieden. veroorzaakt door drie grote  
motoren1: 
– de afname van het aantal geboorten;
– het wegtrekken van jongeren (voor bijvoorbeeld opleiding 

en werk);
– een hoger sterftecijfer door de verouderende bevolking. 

De eerste factor, afname van het aantal geboorten, begon na 1968. 
Toen daalde het gemiddelde van 2,6 naar 1,7, met name door de 
introductie van de pil in de jaren ‘70. Dit is sindsdien laag gebleven. 
De tweede oorzaak, het wegtrekken van jongeren, heeft te maken 
met opleiding en werk. Een behoorlijk aantal jongeren verlaat het 
dorp voor een studie en keert niet meer terug. Het opleidingsniveau 
van jongeren is de afgelopen decennia gestegen. Steeds meer  
jongeren volgen een opleiding in het hoger onderwijs. Jongeren 
trekken eerst van het platteland naar plekken waar opleidingen  
zijn geconcentreerd. Vervolgens stroomt een deel van het talent 
naar steden in de Randstad of naar het buitenland om te werken. 
De laatste en belangrijkste motor voor de komende jaren is het 
oplopende sterftecijfer. Op dit moment komt de naoorlogse baby-
boomgeneratie op leeftijd. Langzaam zal het sterftecijfer verder 
toenemen. In 2020 bereikt het een hoogtepunt.

1 Daarnaast zijn er andere factoren, zoals migratie van gezinnen uit steden naar 

dorpen en landelijk gebied voor meer rust en ruimte, migratie van ouderen 

naar grotere plaatsen omwille van andere woningen of meer voorzieningen, 

etc. Zij zijn van een minder grote invloed.

De afname 
van het aantal 

geboorten, 
begon na 1968
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2.2 Demografische verandering op 
verschillende niveaus

We schetsen nu de ontwikkelingen rondom krimp op verschillende 
niveaus, van Europees tot gemeentelijk. 

Krimp op Europees niveau
Krimp of demografische verandering is niet een exclusief  
Nederlands fenomeen. Het komt al langere tijd voor in de voorma-
lige Oost-Europese landen, Frankrijk en Spanje. Op termijn krijgt 
heel Europa ermee te maken. Krimp doet zich momenteel sterk voor 
in voormalig Oost-Duitsland, de Baltische landen en Roemenië. 
Deze landen zien sommige gevolgen als onvermijdelijk, zoals het 
wegtrekken van mensen van het platteland. Anderzijds wordt de 
demografische verandering op Europees niveau ook steeds meer  
als een gezamenlijk vraagstuk gezien. Dit in het kader van  
beschikbaarheid van werknemers, hogere kosten van de zorg en 
solidariteitsvraagstukken tussen generaties.

Krimp op Nederlands niveau
De demografische verandering kent in Nederland twee gezichten. 
De verwachting is dat er tot 2040 nog circa een miljoen mensen 
bijkomen in Nederland. Daarna treedt de krimp in. Het westelijk 
deel van Nederland blijft groeien. De randen van Nederland krijgen 
sterker te maken met krimp. Op dit moment is er al sprake van  
bevolkingsafname in Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg, Noord-
west-Friesland en Noordoost-Groningen. Nog voor het jaar 2025 
krijgt naar verwachting zestig procent van de Nederlandse  
gemeenten met bevolkingsafname te maken.

Krimp op provinciaal niveau
Het totale aantal inwoners van Fryslân zal tot omstreeks 2025  
toenemen. Daarna gaat het aantal inwoners dalen. Tussen de 
gemeenten ontstaan echter verschillen. Stedelijke gebieden zoals 
Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten groeien nog door. 
Vooral de bevolking in het noorden en het westen van de provincie 
neemt af. In de volgende paragraaf gaan wij nader in op de  
provinciale situatie.

Krimp op gemeentelijk niveau
Uit het rapport ‘Krimp en Groei’ van de Provincie Fryslân uit  
januari 2010 blijkt dat 48 procent van de Friese kernen tussen 2000 
en 2008 is gekrompen. Dit zijn vooral de dorpen tot 2500 inwoners, 
over de gehele provincie verspreid, met een kleine oververtegen-
woordiging in het noorden en westen. De komende decennia zal de 
krimp uitbreiden naar grotere kernen en versterkt doorzetten.  
In hoofdstuk drie geven wij een uitgebreide analyse voor de drie 
fusiegemeenten.

Krimp op 
Europees niveau: 
Op termijn krijgt 

heel Europa ermee
 te maken
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2.3 Recente publicaties demografische 
veranderingen Nederland

Hieronder geven we een samenvatting van een aantal rapporten 
over demografische verandering.
Lange tijd leek het niet noodzakelijk om politiek-bestuurlijk na 
te denken over bevolkingskrimp, totdat er een studie verscheen 
onder de titel ‘Structurele bevolkingsdaling, een urgente nieuwe 
invalshoek voor beleidsmakers’ (2006). Dit was op verzoek van de 
secretarissen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM 
Raad. Het onderzoek was aanleiding voor een groeiende stroom aan 
publicaties in dag- en vakbladen en besprekingen op radio en tv. 
Maar ook kwamen er vragen over in gemeenteraden, bij de 
provinciale staten en in de Tweede Kamer. 

Krimpen met kwaliteit (Rijk, VNG, IPO, november 2009)
In november 2009 verscheen het interbestuurlijk actieplan  
‘Krimpen met Kwaliteit’. In dit rapport werd een gezamenlijke 
beleidsaanpak gepresenteerd voor de bevolkingsdaling. De conclu-
sie was dat structurele krimp op regionale schaal, in combinatie 
met ontgroening en vergrijzing, gevolgen zal hebben voor wonen, 
ruimte, onderwijs, werk en zorg- en welzijnsvoorzieningen. Verder 
wees het rapport in het bijzonder op het belang van bewustwording 
bij betrokken partijen. Maar ook wees het op de onomkeerbaarheid 
van deze ontwikkeling en het voorkomen van onderlinge concur-
rentie. Partijen zouden moeten nadenken over hun onderscheidend 
vermogen op lange termijn en inzetten op kwaliteit.

Kansen voor een krimpend platteland (Raad voor het Landelijk  
gebied, dec 2009)
In december 2009 verscheen het rapport ‘Kansen voor een krimpend 
platteland’ van de Raad voor het Landelijk gebied. De Raad consta-
teerde dat de demografische veranderingen in Nederland en de an-
dere Europese landen grote impact hebben op het landelijk gebied. 

Een fundamentele herijking van het plattelandsbeleid is nood-
zakelijk. Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de internationale 
gemeenschap hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Dit in samenspraak met maatschappelijke organisaties en burgers. 
Er zou moeten worden gekeken wat de kansen zijn voor versterking 
van de plattelandseconomie, versterking van de groene ruimte, 
invullen van de leefbaarheidopgaven en versterken van het samen-
spel tussen overheden, maatschappelijke partners en burgers in het 
landelijk gebied.

Krimp en groei (Provincie Fryslân, jan 2010)
In januari 2010 bracht de provincie Fryslân het rapport  
‘Krimp en groei’ uit. Volgens dit rapport zal het Friese inwonertal 
als totaal nog groeien tot 2025. Op kortere termijn zijn daarbij grote 
verschillen te verwachten tussen gemeenten. In 2020 zal in meer 
dan de helft van de Friese gemeenten het bevolkingsaantal dalen, 
vooral in het noorden en westen van de provincie. Tegenover de 
krimpende gemeenten staan de stedelijke gemeenten. Deze zullen 
in bevolkingaantal toenemen. De bevolking van Fryslân zal ook 
sterk vergrijzen. De leeftijdsgroep 65-plussers neemt tot 2030 met 
ruim tweederde toe. Tot 2020 treedt ook de ontgroening op.  
Het aantal jongeren tot vijftien jaar zal met tien procent dalen. 
Rond 2020 neemt ook het aantal 15-24 jarigen af. Een belangrijk 
financieel effect van de demografische verandering ligt op het vlak 
van ruimtelijke ordening en wonen. Het accent zal verschuiven van 
uitleglocaties naar inbreidingslocaties. Ook zal de demografische 
ontwikkeling invloed hebben op de leefbaarheid van dorpen en 
kleine kernen. Het vraagt een uitdaging om het huidige voorzienin-
genaanbod in stand te houden. Tenslotte zijn er uitdagingen op het 
gebied van economie, arbeidsmarkt, infrastructuur en mobiliteit. 
De algemene conclusie van het rapport is dat de huidige  
ontwikkelingen aanleiding geven tot actie, maar niet tot paniek. 
Wel is het van belang dat we met de kennis die we nu hebben  
keuzes maken voor de lange termijn. 14



Demografische krimp, de nieuwe realiteit in perspectief (Rabobank, 
september 2010)
Rabobank Nederland kwam in september 2010 met een eigen  
onderzoek naar de krimp. De Rabobank heeft vele plaatselijke  
vestigingen en is één van de grootste hypotheekverstrekkers in  
Nederland. In deze hoedanigheid heeft de Rabobank direct te  
maken met de gevolgen van krimp. De Rabobank stelt dat de  
demografische verandering de lokale samenleving direct beïnvloed. 
Ze roept op om op lokaal niveau te komen tot een ‘krimpstrate-
gie’. Rabobank stelt dat er nauwelijks mogelijkheden zijn om de 
krimp te beïnvloeden omdat deze vooral te maken heeft met de 
bevolkingsopbouw uit het verleden. Maar ook met de ruimtelijke 
economische ontwikkeling van ons land. Acceptatie van de ontwik-
keling is noodzakelijk. Een belangrijke conclusie uit het rapport is 
dat binnenlandse migratie naar krimpgebieden onwaarschijnlijk 
lijkt. Vergrijzing zal de krimp niet pareren. Waar de woningmarkt 
krimpt, is regie van de overheid noodzakelijk. Om de dynamiek in 
de woningmarkt te houden, moeten we op sommige plekken weer 
een zekere schaarste creëren. Wat betreft zorg en welzijn is naast 
vergroting van arbeidsparticipatie ook meer burgerinitiatief op dit 
gebied noodzakelijk. 
Het Noorden geeft geen krimp (SER Noord-Nederland, oktober 2010)
In oktober 2010 kwam SER Noord Nederland met het rapport  
‘Het Noorden geeft geen krimp’. SER Noord-Nederland constateert 
dat de bevolkingsdaling inmiddels bij zowel bestuurders als het 
bedrijfsleven serieuze aandacht krijgt. Zij roept echter op om vanuit 
een duidelijke visie gericht beleid te maken. Ze constateert dat de 
problematiek rondom krimp complex is. Het vraagt om bestuur-
lijke daadkracht. SER Noord Nederland ziet krimp niet uitsluitend 
als een bedreiging maar ook als kans. Ze pleit voor goede afstem-
ming tussen het rijk, de provincie en de gemeenten. Ze stelt dat 
gemeenten meer op regionaal niveau zullen moeten samenwerken. 
Ook roept zij op om qua regelgeving maatwerk te ontwikkelen voor 

Noord-Nederland. Er is goed krimpbeleid nodig, er moet nood- 
zakelijke kennisontwikkeling plaatsvinden en een integrale aanpak 
van de eigen woningproblematiek is van belang. SER Noord  
Nederland noemt het essentieel dat overheden handelend optreden.

Bevolkingskrimp benoemen en benutten (Sociaal Economische Raad, 
januari 2011)
Ook de landelijke SER kwam in 2011 met een rapport. Hierin staat 
dat bevolkingskrimp in steeds meer regio’s een onomkeerbaar  
proces is. De raad ziet bevolkingskrimp als een transitieproces.  
Het is het proces van een situatie van bevolkingsgroei naar een 
situatie waarin bevolkingskrimp een geaccepteerd en hanteerbaar 
verschijnsel is. De transitie moet uitmonden in een nieuw  
evenwicht voor de krimpregio’s. Dit evenwicht bestaat uit  
voldoende economisch draagvlak voor kwalitatief goede publieke 
voorzieningen. Maar ook uit een aangenaam woon- en werkklimaat. 
Bovendien moeten er interessante investeringsmogelijkheden  
zijn voor bedrijven. De transitie is voltooid wanneer een regio  
economisch, sociaal en ruimtelijk voldoende vitaal is om aan deze 
voorwaarden voldoet. En dat zonder bijzondere overheidssteun. 

Een aangenaam 
woon- en werkklimaat
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Regionale bevolkingskrimp kan leiden tot forse herstructurerings-
opgaven, maar biedt ook nieuwe kansen. De maatschappij moet het 
transitiebeleid dragen. Dan zijn er voldoende mogelijkheden om 
de vitaliteit van de (toekomstige) krimpregio te waarborgen. Om 
kansen te benutten: 
– moeten decentrale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke

instellingen en burgers zich bewust worden van de nieuwe demo-
grafische realiteit. Er moet een omslag komen in denken en doen; 

– dienen deze stakeholders in de regio samen te werken; 
– hebben we innovatief ondernemerschap nodig dat actief inspeelt

op de nieuwe omstandigheden; 
– hebben we een integrale aanpak nodig die aansluit op de 

specifieke kwaliteiten (comparatieve voordelen) van een regio en 
die de verschillende beleidsterreinen verbindt; 

– zijn er goede bestuurlijke randvoorwaarden nodig die maatwerk
mogelijk maken. We moeten de wet- en regelgeving ‘krimpbesten-
dig’ maken. Ook moeten we zorgen voor een adequate financiering 
van krimpregio’s en experimenteerruimte creëren. Zodanig dat er 
mogelijkheden ontstaan voor bestuurlijke, economische en  
maatschappelijke innovaties. 

Voor de verdere stappen in het transitieproces naar vitale krimp-
regio’s ligt de verantwoordelijkheid bij alle betrokkenen. Er is geen 
blauwdruk voorhanden. Transitiebeleid is maatwerk en het is niet 
een taak van de overheid alleen. De overheid moet richting geven 
en randvoorwaarden scheppen. Uiteindelijk zijn het echter vooral 
bedrijven (ondernemers én werknemers), maatschappelijke  
organisaties en instellingen (waaronder woningcorporaties,  
scholen en zorginstellingen) en burgers die in de praktijk van al-
ledag vorm geven aan een regionale, duurzame ontwikkeling.

Wat de rapporten niet zeggen: ook zonder krimp afname  
voorzieningen
Bovengenoemde studies gaan uit van de gevolgen van krimp. 
Gemene deler is dat er opgeroepen wordt tot bewustzijn, acceptatie 
en het zoeken naar nieuwe kansen en een flexibeler wetgeving. De 
studies gaan echter voorbij aan het feit dat het aantal voorzieningen 
in dorpen en wijken afneemt door clustering en schaalvergroting 
van commerciële voorzieningen. Dit gebeurt ook zonder krimp en 
komt voort uit consumentengedrag. Consumenten hebben behoefte 
aan meer voordeel en meer keuzemogelijkheden. Ze verkiezen grote 
voorzieningen boven kleine. Hierdoor verdwijnen de kleine voor-
zieningen uit het landschap. 

Een voorbeeld hiervan is het volgende: in 1980 was het gemiddeld 
aantal inwoners per supermarkt 1.000. Tegenwoordig is dat 4.000 
en in 2020 is dat naar verwachting ongeveer 5.000. Alleen zeer forse 
groei kan dat compenseren. Overigens zien we voorzichtig alterna-
tieven ontstaan, zoals het bestellen van boodschappen bij de lokale 
supermarkt via internet, rijdende functies en zelfs de terugkeer van 
kleine dorpssupermarkten (Spar, Coopcompact, Attent). 

Bij een lichte groei zien we bovendien vaak dat die groei alleen 
plaatsvindt bij de groep ouderen, terwijl het aantal gezinnen en 
kinderen afneemt. In een dergelijke situatie zie je ook zonder 
krimp tóch kwetsbare scholen ontstaan. De schaalvergroting geldt 
minder sterk voor niet-commerciële voorzieningen. Soms kiest een 
gemeente ervoor om kleinschaligheid te behouden. Soms kiezen 
bewoners voor nabijheid in plaats van schaalgrootte. De beschik-
baarheid van WMO-loketten in dorpen (overheidssturing) en het 
bestaan van basisonderwijs in kleine dorpen (door betrokkenheid 
bewoners) zijn daarvan voorbeelden.
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2.4 Prognoses en trends

Aan de uitkomsten van prognoses wordt vaak getwijfeld, er zijn 
verschillende prognosemethoden die leiden tot verschillende 
uitkomsten. Toch heeft een prognose wel degelijk betekenis, zo 
geven verschillende prognoses vaak dezelfde trend weer en maken 
daarom deel uit van de gemeentelijke visies. De ene methode is niet 
beter dan de andere. Het onderscheid zit in de verschillende criteria 
die bij de methoden worden gehanteerd. Bevolkings- en huishou-
denprognoses zijn meestal opgebouwd uit twee hoofdcomponenten:

– Natuurlijke ontwikkeling
– Geboorte min sterfte = natuurlijke bevolkingsontwikkeling
– Starters min huishoudensontbinding (sterfte, verpleeghuis, etc.) =

natuurlijke huishoudensontwikkeling
– Ontwikkeling door migratie, instroom min uitstroom van 

bewoners / huishoudens.

Met name aannames rond migratie (een belangrijk component in 
bevolkings en huishoudenontwikkeling) zorgen voor grote verschil-
len. De aannames worden voorspeld op basis van:.

– Trends uit het verleden (trends uit het verleden zijn echter geen
garantie voor de toekomst);

– Bouwprogrammering voor de toekomst (bouwplannen zijn echter
geen garantie voor werkelijke verkoop en verhuur van woningen);

– Woonwensenonderzoek en de verhuiswensen van personen /
huishoudens (woonwensen zijn echter nog géén woongedrag);

– Een combinatie van deze elementen.

Voor elk element geldt een onzekerheidsfactor. Elke prognose 
vraagt daarom om kritische bestuderen en het plaatsen in de  
actuele en lokale context. Ze zijn in dat geval een belangrijk en 
bruikbaar middel om een bandbreedte van de ontwikkelingen te 
geven, waarmee te sturen valt.

trends uit 
het verleden 

zijn echter 
geen 

garantie 
voor de 

toekomst
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3.1 – Bevolkings- en huishoudenontwikkeling

In deze paragraaf gaan we in op de totale bevolkingsontwikkeling 
per fusiegemeente, de samenstelling naar leeftijd en de situatie per 
dorp.

3.1.1 Bevolking en huishoudens
 
Totale bevolkingsontwikkelingen per fusiegemeente
De figuur en tabel hierna geven een beeld van de ontwikkeling van 
het aantal inwoners in de afgelopen tien jaar en de prognose voor de 
komende twintig jaar.

Figuur 3.1: Ontwikkeling van de bevolking, 2000-2030, index 2000 = 100

Bevolking       2000       2010      2020       2030
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat   10.115    10.260    10.185     10.080
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemsterland   12.610    13.705    14.570     15.295
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skarsterlân    26.635    27.290    27.540     27.615
---------------------------------------------------------------------------------------------
De Friese Meren   49.360    51.250    52.300     52.990
---------------------------------------------------------------------------------------------
Fryslân  624.500  646.305  655.205   655.490
---------------------------------------------------------------------------------------------

Bevolking   ’00-’10  ’10-’20  ’20-’30
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat        145         -75       -105 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lemsterland     1.095        865        725 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skarsterlân         655        250          75 
---------------------------------------------------------------------------------------------
De Friese Meren     1.890     1.050        690 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Fryslân    21.805     8.900        285 
---------------------------------------------------------------------------------------------
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110   -------------------------------------------------
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Bron: CBS, Provincie Fryslân, 2010
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Voor het draagvlak van voorzieningen is vooral het aantal  
inwoners van belang. Een lichte groei is tegenwoordig onvoldoende 
om schaalvergroting en internetgebruik te compenseren.  
Alleen in sterke groeigebieden is geen sprake van concentratie  
van voorzieningen.

– Gaasterlân-Sleat staat op een kantelpunt. Sinds 2000 is de 
bevolking ongeveer stabiel gebleven. Daarin wijkt de gemeente 
af van De Friese Meren als geheel. Dit zorgt, samen met schaal-
vergroting en internetgebruik, voor minder draagvlak en daardoor 
concentratie van voorzieningen.

– Lemsterland: Lemsterland groeit naar verwachting opvallend snel.
Dit geldt vooral voor de kern Lemmer. Als de groei werkelijk  
uitpakt zoals voorspeld, dan dempt dit de trend van schaal- 
vergroting merkbaar. 

– Skarsterlân ligt aan de A7 waar verschijnselen van krimp minder
zichtbaar zijn dan in de minder bereikbare delen van de provincie. 
Toch is de groei van het aantal inwoners in Skarsterlân de  
afgelopen jaren wel achtergebleven op gemeenten als Heerenveen 
en Smallingerland.

De tabel hiernaast geeft de positie van de drie fusiegemeenten in de 
provincie weer, wat betreft het aantal inwoners en huishoudens: 

Lemsterland was de afgelopen tien jaar de snelst groeiende  
gemeente van Fryslân. Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat nemen  
een middenpositie in. De fusiegemeente De Friese Meren als  
geheel zou ongeveer een achtste positie innemen van de (dan nog) 
25 gemeenten.

De tabellen hierna geven inzicht in de ontwikkeling van leeftijds-
groepen per gemeente. De ontwikkeling is grofweg te splitsen in:
– Natuurlijke ontwikkeling (geboorte en sterfte);
– Migratie (instroom en uitstroom).

Tabel 3.1: Ranking 27 Friese gemeenten (index 2000 = 100), selectie

 Inwoners ’11 Huishoudens ’11
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemsterland (1) 108 112
---------------------------------------------------------------------------------------------
Heerenveen (3) 107 110
---------------------------------------------------------------------------------------------
Leeuwarden (4) 107 110
---------------------------------------------------------------------------------------------
Smallingerland (5) 106 111
---------------------------------------------------------------------------------------------
Boarnsterhim (6) 106 109
---------------------------------------------------------------------------------------------
De Friese Meren 104 110
---------------------------------------------------------------------------------------------
Súdwest Fryslân (9) 104 108
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skarsterlân (14) 103 110
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat (16) 101 108
---------------------------------------------------------------------------------------------
Dantumadeel (25)   97 104
---------------------------------------------------------------------------------------------
Schiermonnikoog (26)   96 106
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vlieland (27)   96   99
---------------------------------------------------------------------------------------------

20



Migratie blijkt van veel grotere invloed te zijn op de ontwikkeling 
van het aantal inwoners en de samenstelling daarvan. Gemeenten 
die twintig jaar geleden veel gezinnen wisten te trekken, zien nu 
veel starters de woningmarkt betreden. In de drie fusiegemeenten 
zien we opvallende ‘faseverschillen’ waarin de gemeenten zich 
bevinden:
– Lemsterland: lichte krimp van 25-45 jarigen, maar groei van alle

andere groepen. Na 2020 zelfs hernieuwde groei van 25-45 jarigen;
– Skarsterlân: sterke afname 25-45 jarigen, nog wel groei van

45-plussers;
– Gaasterlân-Sleat: alleen nog groei bij de groep 65-plussers.
Een soortgelijk beeld zien we bij huishoudens:

Verandering in de samenstelling van de bevolking

Gaasterlân-Sleat
De bevolking van 
Gaasterlân-Sleat is 
gemiddeld een ‘fase 
verder’ dan die in 
Skarsterlân. In 
Gaasterlân-Sleat  
groeit alleen de groep 
65-plussers nog 
wezenlijk. De vergrij-
zing is hier een stap 
verder dan in de andere 
fusie-gemeenten. Na 
2020 groeit vooral de 
groep 75-plussers snel.

Tabel 3.2: Verandering in de bevolkingssamenstelling Gaasterlân-Sleat, 2010-2020-2030

Bevolking     2010    2020    2030 ’10-’20 ’20-’30 ’10-’20  ’20-’30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0-14    1.850   1.435   1.425    -420        -5   -23%             0%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15-24    1.165   1.065      820    -100    -245     -9%          -23%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 25-44    2.330   2.010   1.990    -325     - 20   -14%            -1%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 45-64    2.930   3.055   2.620     120    -435      4%          -14%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 65-74    1.065   1.485   1.660     420     175    40%           12%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 75-84       650      810   1.115     160     305    25%           38%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 85+       265      330      445       65     115    24%           35%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal  10.255 10.190 10.075      -90    -120

Bron: Prognose Provincie Fryslân, 2010

Gaasterlân-Sleat
Bevolking 
75-84 jaar
2010: 650
2020: 810

2030: 1115
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Lemsterland
Lemsterland kent de minste ‘krimpgroepen’ 
en de meeste ‘groeigroepen’ van de drie  
gemeenten. Alleen de groep jonge gezinnen 
neemt in aantal af tot 2020, na 2020 zijn dat 
(als vanzelf) juist de oudere gezinnen, maar 
het aantal gezinnen als geheel blijft groeien.

Skarsterlân
De belangrijkste ontwikkeling is het ‘door-
schuiven’ van de huidige groep 25-44 jarigen 
naar de fase waarin die kinderen het huis 
uit gaan (45-64 jarigen) en naar de fase dat 
mensen met pensioen gaan (65+, 2020-2030). 
Voorlopig blijft het aantal gezinnen daardoor 
vrijwel stabiel, hoewel het wel om steeds  
oudere gezinnen gaat.

Tabel 3.3: Verandering in de bevolkingssamenstelling Lemsterland, 2010-2020-2030

Bevolking     2010    2020    2030 ’10-’20 ’20-’30 ’10-’20  ’20-’30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0-14    2.615   2.745   2.855     125     110    5%       4%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15-24    1.420   1.490   1.580       70       85    5%       6%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 25-44    3.680   3.365   3.520    -315     155   -9%       5%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 45-64    3.930   4.305   4.120     375    -185   10%      -4%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 65-74    1.165   1.625   1.820     460     195   39%     12%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 75-84       630      745   1.005     115     260   19%     35%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 85+       170      295      400     125     100   74%     34%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal 13.610 14.570 15.300     945      710 

Tabel 3.4: Verandering in de bevolkingssamenstelling Skarsterlân, 2010-2020-2030

Bevolking     2010    2020    2030 ’10-’20 ’20-’30 ’10-’20  ’20-’30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0-14    5.275   4.700   4.770    -570       70   -11%       1%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15-24    3.070   3.205   2.690     135    -515   4%    -16%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 25-44    6.800   5.720   5.800 -1.075       80   -16%       1%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 45-64    7.905   8.465   7.440     555 -1.020   7%    -12%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 65-74    2.280   3.320   3.855  1.040     535    46%     16%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 75-84    1.365   1.515   2.220     150     705    11%     47%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 85+       470      615      835     140     220    30%     36%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal  27.165 27.540 27.610     365       65
  

Bron: Prognose Provincie Fryslân, 2010

Bron: Prognose Provincie Fryslân, 2010 22



De belangrijkste ontwikkeling is het ‘doorschuiven’ van de huidige 
groep 25-44 jarigen naar de fase waarin die kinderen het huis uit 
gaan (45-64 jarigen) en naar de fase dat mensen met pensioen gaan 
(65+, 2020-2030). Voorlopig blijft het aantal gezinnen daardoor  
vrijwel stabiel, hoewel het wel om steeds oudere gezinnen gaat.

Vergeleken met overige Friese gemeenten zien we het  
volgende beeld:

Lemsterland valt op door de verwachte grote stijging van het  
aandeel kinderen. In Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân is er sprake 
van ontgroening.

Met name in Gaasterlân-Sleat is de vergrijzing relatief sterk in 
2030, ook in vergelijking met andere Friese gemeenten.  
In Lemsterland is de vergrijzing beperkt.

Figuur 3.2: Ontwikkeling 0-14 jarigen 2010-2020 Figuur 3.3: Vergrijzing (65+) 2010-2030

Bron: Prognose Provincie Fryslân, 2010 Bron: Prognose Provincie Fryslân, 2010
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Bevolkingsontwikkeling en -samenstelling per dorp

– In de gemeente Skarsterlân zien we de grootste verschillen per
dorp. De kleinste dorpen laten het ene jaar krimp zien, het  
volgende jaar groei, maar blijven op langere termijn ongeveer 
stabiel. Vestiging of vertrek, geboorte of overlijden van enkele 
personen heeft daar direct een relatief grote impact op het totaal 
aantal inwoners.

– Vegelinsoord heeft tussen 2000 en 2010 een structurele krimp
laten zien van zo’n 10%.

– De opvallendste kleine groeidorpen zijn: Terkaple (+30%), 
Ouwsterhaule (+25%), Rohel (+15%) 

– In de grotere dorpen zien we groei in Sintjohannesga (+10%),

Langweer (+8%) en Sint Nicolaasga (+5%). Joure groeide procen-
tueel slechts licht (ca. 1% in 10 jaar, maar in absolute zin ging het 
om bijna 200 personen). Oudehaske bleef stabiel. 

– In Lemsterland, dat als geheel flink groeit, zien we een duidelijk
verschil in oost en west. 

– De afgelopen 10 jaar was er krimp in Echtenerbrug en 
Delfstrahuizen. De komende jaren is hier wel weer bouwruimte. 

– Bantega, Echten en Oosterzee groeiden naar verhouding snel.
– Binnen Gaasterlân-Sleat zien we weinig uitschieters; bijna overal

een lichte groei.
– Alleen in de grote dorpen Balk en Bakhuizen zagen we lichte

krimp.
– De kleine dorpen groeiden juist. 

Figuur 3.4: Groei en krimp aantal inwoners per dorp, 2001-2011

groei en krimp
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percentage gezinnen
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35% - 40%

40% - 45%

45% - 50%

50% en hoger  
Bron: CBS. * Data Skarsterlân = 1999-2009

Bron: CBS

Figuur 3.5: Aandeel gezinnen met kinderen per dorp, 2010 / 2009
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– Het hoogste aandeel gezinnen met kinderen treffen we in kleinere
dorpen, juist in dorpen zonder gezinsgerelateerde voorzieningen 
zoals basisonderwijs en kinderopvang. Let wel; het zijn kleine 
dorpen en ook het absolute aandeel gezinnen is klein, maar 
gebrek aan voorzieningen is kennelijk geen reden voor uitstroom 
van gezinnen.

– De drie kernen Joure, Balk en (in mindere mate) Lemmer hebben
naar verhouding een lager aandeel gezinnen.

De kaart hierna toont het aandeel 75-plussers per dorp in fusie-
gemeente De Friese Meren.

– Joure en Sint Nicolaasga zijn binnen Skarsterlân verklaarbare
clusters van 75-plussers; daar wordt intramuraal wonen  
aangeboden. 

– Des te opvallender is het dat er in Balk en Lemmer géén sterke
clusters van 75-plussers zijn. In de paragraaf over wonen en zorg 
(3.3) geven we aan dat in Gaasterlân-Sleat en Lemsterland gebrek 
aan intramurale capaciteit is en dat 75-plussers de gemeente  
verlaten; deze gegevens ondersteunen die conclusie. 

– Opvallend is de hoge concentratie 75-plussers in Oudemirdum,
Mirns, Dijken en Boornzwaag. Hier zijn geen speciale voorzienin-
gen, maar dit zijn dorpen waar mensen op hoge leeftijd toch graag 
blijven wonen.

Figuur 3.6: Aandeel 75-plussers per dorp, 2010 / 2009
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3.2 Woningbehoefte en plannen

Deze paragraaf gaat in op de woningbehoefte en op de woning-
plannen. Woningbehoefte bestaat onder andere uit het aantal en 
het soort woningen. Het aantal woningen dat nodig is, wordt vooral 
bepaald door het aantal huishoudens, dit schetsen we eerst. Daarna 
gaan we in op het gewenste soort woningen en we besluiten met een 
blik op de huidige bouwplannen.

Figuur 3.7: Ontwikkeling van het aantal huishoudens, 2000-2030, 

index 2000 = 100

Bevolking       2000       2010      2020       2030
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat     3.925     4.285     4.610      4.715
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemsterland     5.090     5.810     6.205      6.610
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skarsterlân    10.340   11.185   11.895    12.425
---------------------------------------------------------------------------------------------
De Friese Meren   19.355   21.280   22.710    23.750
---------------------------------------------------------------------------------------------
Fryslân  260.680 281.060 296.980  305.065
---------------------------------------------------------------------------------------------

Bevolking   ’00-’10  ’10-’20  ’20-’30
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat        360        325        105 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lemsterland        720        395        405 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skarsterlân         845        615        530 
---------------------------------------------------------------------------------------------
De Friese Meren     1.925     1.335     1.040 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Fryslân    20.380   15.920     8.085 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Gaasterlân-Sleat
Lemsterland 
De Friese Meren
Provincie Fryslân
Skarsterlân

130   -------------------------------------------------

125   -------------------------------------------------
 
120   -------------------------------------------------
 
115   -------------------------------------------------

110   -------------------------------------------------

105   -------------------------------------------------

100   -------------------------------------------------

  95   -------------------------------------------------
2000 2010 2020 2030

----

----

----

----

----

Bron: CBS, Provincie 

Fryslân, 2011

Nota bene: getallen op 

gemeenteniveau zijn 

minder betrouwbaar 

dan op regioniveau

3.2.1 Kwantitatieve woningbehoefte
De figuren hierna geven inzicht in de werkelijke en voorspelde 
huishoudenontwikkeling 2000-2030. Daarvoor gebruiken we de 
provinciale prognose van 2009. Momenteel is een nieuwe prognose 
in de maak, maar de uitkomsten zijn op gemeenteniveau nog niet 
gevalideerd. We vatten wel kort de belangrijkste verschuivingen  
ten opzichte van 2009 weer.
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Gaasterlân-Sleat: 
na 2020 sterk afvlakkende groei
– Gaasterlân groeide tussen 2000 en 2010 met gemiddeld ruim 

35 huishoudens per jaar. 
– De prognose voorziet een afnemende groei, naar jaarlijks 30-35 

tot 2020 en slechts jaarlijks 10 huishoudens tussen 2020 en 2030.

Lemsterland: 
blijvende huishoudensgroei, maar wel minder dan 2000-2010
– Lemsterland groeide tussen 2000 en 2010 met gemiddeld 

70-75 huishoudens per jaar. Dat ligt duidelijk boven het  
provinciaal en landelijk gemiddelde. 

– De prognose voorziet in een blijvende maar wel duidelijk lagere
groei na 2010: stabiel op ongeveer 40 huishoudens per jaar.

Skarsterlân: 
blijvende huishoudensgroei, langzame afname van het tempo
– De groei van het aantal huishoudens lag tussen 2000 en 2010 

op 85 per jaar. 
– De prognose voorziet een iets lagere groei tot 2020 (ongeveer 

60-65 woningen per jaar) en in de periode 2020-2030 een daling 
naar 50-55 woningen per jaar.

Lemsterland/
Skarsterlân
blijvende

huishoudens-
groei

Gaasterlân-
Sleat

na 2020 sterk 
afvlakkende 

groei
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Figuur 3.8: Verandering van de samenstelling van huishoudens, per gemeente, 2010-2030

    2010    2020  2030 ’10-’20 ’20-’30 ’10-’20 ’20-’30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alleenstaanden   1.185   1.510   1.655      325      145     27%     10%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellen zonder kinderen   1.545   1.675   1.710      130        35       8%       2%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezinnen met kinderen   1.510   1.430   1.355       -80       -75      -5%      -5%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal   4.240   4.615   4.720      375      105       9%       2%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lemsterland
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alleenstaanden   1.685   1.775   2.065        90      290       5%     16%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellen zonder kinderen   1.960   2.175   2.220      215        45     11%       2%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezinnen met kinderen   2.110   2.255   2.325      145        70       7%       3%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal   5.755   6.205   6.610      450      405       8%       7%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skarsterlân
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alleenstaanden   3.335   3.640   4.280      305      640       9%     18%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellen zonder kinderen   3.745   4.020   3.895      275     -125       7%       3%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezinnen met kinderen   4.200   4.235   4.250        35        15       1%       0%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal 11.280 11.895 12.425      615      530       5%       4%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bron: CBS, Provincie Fryslân, 2011

Nota bene: getallen op gemeenteniveau zijn minder betrouwbaar dan op regioniveau

De tabel hiernaast geeft zicht 
op groepen huishoudens naar 
samenstelling:

– In Gaasterlân-Sleat neemt 
het aantal gezinnen naar 
verwachting nu al af.  
In Skarsterlân zien we  
stabilisatie en in Lemsterland 
blijvende groei.

– Overal groeit de groep 
alleenstaanden, maar naar 
verhouding de komende jaren 
vooral in Gaasterlân-Sleat, 
omdat de vergrijzing hier  
verder gevorderd is. 

– De groep stellen zonder 
kinderen groeit overal licht  
tot 2020, om daarna ongeveer 
te stabiliseren.
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Figuur 3.9: Prognose huishoudensontwikkeling Fryslân, 2010-2020-2030
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Bron: Provincie Fryslân, 2012
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Uitgelicht: de prognose van 2012
De provincie Fryslân brengt in 2012 een 
bijgestelde prognose uit. Op het niveau van 
De Friese Meren leidt dit tot een marginaal  
lagere huishoudenprognose. De totale groei tot 
2020 lag in de huidige prognose op ongeveer 
1.440 huishoudens, in de nieuwe prognose zal 
dit ongeveer 100 huishoudens lager liggen. 
Cruciaal is wel dat de afname van de groei zich 
vooral in Gaasterlân-Sleat concentreert, terwijl 
Skarsterlân juist iets hoger uit lijkt te komen. 

Vergelijk met Fryslân als geheel
De figuur hierna geeft een beeld van de huis-
houdenontwikkeling 2010-2020 in Fryslân als 
geheel en deelgebieden.

Plannen in de regio
Niet alleen de fusiegemeenten ontwikkelen 
plannen voor woningbouw, ook omliggende  
gemeenten doen dat. Het overzicht hierna 
geeft voor een selectie van (voormalige)  
gemeenten inzicht in de verhouding huis- 
houdenprognose – plannen.

Elke gemeente heeft voldoende plannen om te 
voorzien in de behoefte tot 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plannen (’11-‘15 en >’16) 2.348 2.444   574 2.227   956   448   391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huishoudensprognose ’11-’20 1.956 1.744   531 2.096   218   228   276
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 3.5 

Heerenveen Sneek Bolsward Smallingerland Weststellingwerf Nijefurd Wymbritseradiel

Bron: Provincie Fryslân, 2012
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3.2.2 Kwalitatieve woningbehoefte
Het Wobof (woningbehoefteonderzoek Fryslân) uit 2007 bracht in 
beeld welke woningtypen vanaf dat moment extra nodig waren en 
welke minder, op basis van woonwensenenquêtes onder bewoners 
met een verhuiswens. Dit onderzoek lijkt verouderd, maar de  
hoofdlijnen zijn nog wel bruikbaar. We updaten de uitkomsten  
van dat onderzoek op basis van ervaringen in de praktijk. In de  
factsheets per dorp is te zien hoe de woningvoorraad er op dit  
moment uit ziet.

De investeringsmogelijkheden en –bereidheid op de koopmarkt zijn 
gedaald. Bestaande koopwoningen worden moeilijker verkocht en 
doorstroming naar andere koop én huur stokt daardoor. 

– Senioren hadden al de neiging om pas veel later te verhuizen dan
uit woonwensenonderzoek blijkt, en die situatie wordt nu nog  
versterkt.

– Starters kiezen vaker eerst voor huur, en anders voor goedkope
koop, hoewel zij op dit moment moeilijk een hypotheek  
kunnen krijgen. 

– Jonge huurders maken de stap naar koop minder snel. 
De verwachte leegloop vanuit oudere huurwoningen is daardoor 
kleiner, de ruimte voor vernieuwing minder groot. 

– Huidige gezinnen in koopwoningen kunnen de gewenste stap 
niet maken; ook zij moeten eerst hun woning verkopen.

Met deze informatie stellen we de opgaven volgens het Wobof 2007 
als volgt bij (indicatief!):

Bron: WOBOF Provincie Fryslân, bewerking KAW

Legenda: hoe donkerder groen, hoe groter de marktvraag, hoe donkerder oranje, hoe groter het potentiële overschot aan dat type woningen.

Figuur 3.10: Woonwensen Wobof 2007 en een inschatting van de wensen anno 2012

   Gaasterlân-Sleat   Lemsterland    Skarsterlân
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Wobof Schatting  Wobof Schatting Wobof Schatting
    2007 2012  2007 2012 2007 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huur Appartementen      + +     + +     ++ +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Eengezinswoningen     - 0     -- -     -- -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koop Appartementen      + 0     + 0     + 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rijwoningen      + +     + +     - 0/+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tweekappers / vrijstaand     ++ +     ++ +     + 0/+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

Starters 
kiezen 

vaker eerst 
voor huur
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Segmenten waarin we blijvende vraag verwachten, zijn: 
– Het aanpassen van huizen voor ouderen (dit gaat om eenvoudige

aanpassingen zoals een toilet boven, tot meer ingrijpend zoals het 
ombouwen van bijkeuken en garage tot badkamer en slaapkamer 
op de begane grond). Zij gaven eerder aan te willen verhuizen.  
Dit leidt enerzijds tot minder vraag naar speciale senioren- 
woningen, anderzijds tot minder doorstroming in de voorraad 
gezinswoningen.

– Goedkope eensgezins koopwoningen, blijvende behoefte, 
enerzijds minder vraag doordat mensen eerst / langer huren;  
anderzijds meer vraag doordat mensen hun wensen bijstellen;

– De vraag naar dure eengezinswoningen neemt af doordat het 
aantal gezinnen afneemt. Door minder doorstroming onder  
senioren is er wel een blijvende kleine vraag naar nieuwbouw. 

– Huurappartementen en bungalows/patio’s (wel minder dan 
voorheen gedacht);

– Luxe eengezins koopwoningen (duidelijk minder dan voorheen
gedacht);

– Koopappartementen / bungalows/patio’s, mondjesmaat. Er is
een gedetailleerde marktanalyse nodig voor de ontwikkellocatie 
in kwestie.

Per dorp uit zich de woningbehoefte verschillend. Er zijn geen 
precieze onderzoeksgegevens bekend over de woonwensen in  
elk van de plaatsen, maar als stelregels kunnen we hanteren: 
– hoe kleiner de woonplaats, hoe kleinschaliger de plannen en 

hoe minder ‘gestapeld’ bouwen;
– hoe minder voorzieningen, hoe minder reden tot bouw van 

speciale seniorenwoningen.

Hoe minder 
voorzieningen, 

hoe minder 
reden tot bouw 

van speciale 
seniorenwoningen
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* Inclusief realisaties sinds 1-1-2011  

*** Vanaf 2016 geen locaties benoemd   

*** 90% van de prognose 2011-2020

Bron: Provincie Fryslân, gemeenten

Tabel 3.6: Relatieve voorraadgroei bij uitvoering van plannen, 2012 en verder, gemeenten

 Gaasterlân-Sleat   Lemsterland   Skarsterlân
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vergelijking 1: afspraken en plannen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Afspraken 2008 t/m 2015 274 532 769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Netto toevoeging 2008 t/m 2011 53 37 333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Resterende ruimte ’12 t/m ’15 (b – a) 221 495 436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Pijplijn ’12 t/m ’15 * 145 (weinig) 516 (passend) 437 (passend)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergelijking 2: prognose en plannen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a prognose 2012 t/m 2020 ** 290 355 555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b benodigd programma (= a * 130%) 380 460 720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c plannen 2012 t/m 2020 (en verder) 145*** (weinig) 805 (risico) 825 (risico)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= voldoende voor  4-5 jaar > 10 jaar > 10 jaar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.3 Planning woningbouw en woningbehoefte
Per gemeente en ook per plaats verschilt de geplande toevoeging. 
De tabel hierna geeft weer of gemeenten een passende hoeveelheid 
plannen hebben, rekening houdend met de afspraken met de  
provincie Fryslân en met de prognose van de provincie (prognose 
2009). De figuren daarna geven een beeld van de relatieve voorraad-
groei per gemeente en per dorp/stad in een gemeente (het aantal 
geplande woningen als percentage van de huidige woningvoorraad). 

Vergelijking 1: de gemeentelijke 
plannen passen binnen de marges van 
de woningbouwafspraken die zij met de 
provincie maakten. 
– In Skarsterlân is het aantal geplande

woningen iets hoger, maar rekening 
houdend met planuitval of vertraging 
is dit toch passend;

– In Lemsterland passen afspraken en
plannen goed bij elkaar;

– In Gaasterlân-Sleat is het planaanbod
duidelijk lager dan waar ruimte  
voor is. 

Vergelijking 2: de afspraken met de 
provincie zijn gebaseerd op de prognose 
uit 2007. In 2010 verscheen een nieuwe 
prognose, die uitgaat van veel lagere 
groeicijfers. Die lagere cijfers haken 
bovendien aan op de praktijk. Kijken we 
naar de huidige prognose (opgesteld in 
2009), dan geldt:
– In Skarsterlân zijn de plannen voor de

periode t/m 2015 naarverwachting 
ruim voldoende om tot 2020 in de 32
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Figuur 3.11: Bouwprogramma versus gemiddelde woningbehoefte, 

Gaasterlân-Sleat
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Figuur 3.12: Bouwprogramma versus gemiddelde woningbehoefte, 

Lemsterland

behoefte te voorzien. Locaties die vanaf 2016 zijn gepland, zullen 
waarschijnlijk pas na 2020 aan bod kunnen komen en ook dan in 
vertraagd tempo;

– Ook in Lemsterland is de plancapaciteit tot en met 2015 naar 
verwachting voldoende voor opvang van de vraag tot 2020. 

– In Gaasterlân-Sleat geldt – ook uitgaande van een lagere 
groeiprognose – dat er te weinig plancapaciteit is tot 2020.  
Tot en met 2015 lijkt de huidige plancapaciteit echter te voldoen. 
Bovendien wijst de prognose 2012 (nog niet vastgesteld) op een 
verdere afname van de groei, juist in deze gemeente.

Gaasterlân-Sleat

Alleen in Balk, Bakhuizen en Elahuizen zijn concrete plannen voor 
woningbouw. In andere dorpen zijn er géén plannen.

Lemsterland

– De plaats Lemmer heeft in absolute zin het grootste deel van dit
programma.

– Ook in Oosterzee, Echten en Bantega is een passend programma
aan woningen, waarmee de dorpen naar verwachting tot 2020 
vooruit kunnen. In de dorpen Echtenerbrug en Delfstrahuizen (die 
op zeer korte afstand van elkaar liggen) is het programma relatief 
groot. Het lijkt niet reëel dat deze hele capaciteit de komende tien 
jaar gevuld wordt. 33



Jo
ur

e

Si
nt

 N
ic

ol
aa

sg
a

O
ud

eh
as

ke

Te
rk

ap
le

Sc
ha

rt
er

br
ug

Id
sk

en
hu

iz
en

Si
nt

jo
ha

nn
es

ga

Ro
tt

um

G
oi

ng
ar

ijp

La
ng

w
ee

r

Ve
ge

lin
so

or
d

H
as

ke
rd

ijk
en

O
uw

st
er

ha
ul

e

Tj
er

kg
aa

st
Bron: gemeente Gaasterlân-Sleat

totaal aantal plannen

groei huishoudens 
2012 t/m 2015

groei huishoudens 
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Skarsterlân
Figuur 3.13: Bouwprogramma versus gemiddelde woningbehoefte, Skarsterlân

– Met name in Rottum, Langweer en Vegelinsoord zijn relatief veel
plannen voor de korte termijn, maar ook Joure is de plancapaciteit 
veel groter dan voor alleen lokale behoefte nodig is. Voor Joure 
geldt dat een instroom uit andere dorpen en gemeenten verdedig-
baar is, gezien het hoge voorzieningenniveau, maar ook dan is de 
planvoorraad erg ruim. 

– De gemeente moet serieus overwegen of de geplande termijn voor
bijvoorbeeld uitbreidingsplan Wyldehoarne fase III en IV / Broek 
Zuid reëel is, zeker gezien de afname van de groep gezinnen en de 
alternatieven in de gemeente en regio. Het lijkt reëel dat geplande 
realisaties enkele jaren zullen doorschuiven.

3.3 – Wonen en zorg

3.3.1. Schets van ontwikkelingen

Verzorgingshuis verdwijnt, verpleeghuiszorg groeit
Het Rijksbeleid stuurt aan op het zo lang mogelijk thuis blijven  
wonen van ouderen, ook als er sprake is van beperkingen en 
zorgvraag. Groepen mensen met een zorgvraag worden verdeeld  
in zorgzwaartepakketten (ZZP’s), lopend van 1 tot 10, hoe hoger  
het cijfer, hoe intensiever de zorgbehoefte. Als gevolg van het  
Rijksbeleid krijgen mensen met lage zorgzwaartepakketten (1, 2, 3) 
geen indicatie meer voor een zorgwoning. Mensen kunnen pas een 
indicatie krijgen, als zij (bijna) toe zijn aan verpleeghuiszorg  
(pakketten 5 en hoger is doorgaans verpleeghuiszorg). Alleen  
mensen in zorgzwaartepakket 4 komen nog in aanmerking voor 
het verzorgingshuis, verwachting is dat ook dit zorgzwaartepakket 
op termijn geen indicatie meer krijgt. Effect van de maatregel is dat 
het klassieke verzorgingshuis verdwijnt. Door vergrijzing neemt  
de druk op verpleeghuiszorg capaciteit tegelijk toe. Een deel van  
de bestaande verzorgingshuizen krijgt een verpleeghuisfunctie. 
Niet alle bestaande gebouwen zijn daar op toegerust. 

Vastgoedrisico neemt toe
Intramurale zorgaanbieders krijgen niet langer een vast bedrag 
voor het aantal zorgplaatsen dat zij aanbieden. Zij zijn nu genood-
zaakt ‘klanten’ te vinden die voldoende zorgbudget meebrengen om 
als organisatie financieel gezond te blijven. Daarmee neemt hun 
exploitatierisico toe. De praktijk leert bovendien dat zorgvastgoed 
zelden de afschrijvingstermijn van 40 jaar overleeft, omdat de eisen 
/ visie op zorg sneller veranderen. Ook het investeringsrisico neemt 
daardoor toe. Voor zelfstandige woningen geldt, dat wonen en zorg 
losgekoppeld zijn. Een aanbieder van zelfstandige woningen mag 
geen vaste zorgaanbieder aan de woning verbinden; bewoners  
mogen vrij kiezen uit zorgaanbod. De ‘zekerheid’ voor een vastgoed- 34



1 Het gaat om 0-tredenwoningen en levensloopbestendige woningen. 

0-treden woningen zijn woningen die zonder trappen van buiten af bereikbaar 

zijn en waarbij de zogenaamde primaire ruimtes (de keuken, het sanitair, de 

woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevin-

den. Drempels in de woning zijn laag of ontbreken.

Levensloopbestendige woningen zijn woningen die geschikt zijn voor bewoning 

tot en met de 3e en 4e levensfase (boven 65 jaar, met gezondheidsproblemen) 

met minimale fysieke inspanning en minimale kans op ongevallen. Ze voldoen 

aan de eisen voor 0-tredenwoningen, en zijn intern geschikt (om te manoeu-

vreren met een rolstoel) en liggen in een geschikte woonomgeving (essentiële 

voorzieningen binnen loopafstand). Nieuwe woningen voldoen aan de eis  

van Woonkeur.

ken tot voor kort grote tekorten aan nultredenwoningen1 
voorspelden, blijkt dit in de praktijk zelden uit te komen.
Hier komt bij dat kleine ingrepen (beugels aanbrengen, toilet 
boven, traplift) meestal voldoende zijn om er lang zelfstandig te 
blijven wonen. Het is wel belangrijk om ook naar de ‘potentiële 
geschiktheid’ van bestaande woningen te kijken: is de woning  
voldoende ruim om aangepast te worden? Er is een categorie 
mensen die wél echt een nultredenwoning wensen, vanwege 
intensievere zorgvraag, preventief gedrag (‘dan hoef ik nooit meer  
te verhuizen’) of vanwege comfort en voorzieningen. 
Senioren hebben overigens een heel gevarieerd wensenpakket.  
Van ruim en buiten wonen op het platteland tot veilig en  
comfortabel wonen in een woonzorgvoorzieningen. Van goedkoop 
tot duur. Alleen het aanbieden van huurappartementen speelt  
onvoldoende in op de vraag.

Meer behoefte aan ‘netwerk’ en het organiseren van onplanbare zorg
Niet zozeer in de woningvoorraad maar juist in de organisatie van 
zorg en welzijn liggen de grootste opgaven voor de komende jaren.
– Thuiszorg is overal beschikbaar, maar door versnippering van

zorgaanbod over vele aanbieders is het zorgaanbod aan huis in 
dunbevolkte gebieden soms toch problematisch. Samenwerking 
tussen zorgaanbieders gebeurt weinig, deels door wetgeving, 
deels door koudwatervrees. Er lopen experimenten om samen-
werking in zorg aan huis in dunbevolkte gebieden te verbeteren.

– Ondertussen neemt de noodzaak van burenhulp en mantelzorg
toe doordat budgetten voor georganiseerde zorg worden  
‘uitgekleed’. Juist in dorpen is het sociale netwerk vaak goed.  
Hier is bovendien de kans op vereenzaming doorgaans kleiner. 
Juist in woonwijken in grotere plaatsen komt vereenzaming en 
gebrek aan burenhulp en mantelzorg vaker voor. Een gemeente 
kan zich op allerlei manieren actief inzetten om de ‘zelfredzaam-
heid’ van dorpen te vergroten, door vragers en aanbieders bij 
elkaar te brengen, oproepen te plaatsen, etc. 

partij dat deze inkomsten ontvangt 
van een zorgpartij die woningen met 
zorg verhuurt, valt daardoor weg. 
Woonvormen als ‘verzorgd wonen’ en 
‘aanleunwonen’ worden meer en meer 
ook ‘gewoon wonen’, waarbij de bewo-
ners zelf hun zorgaanbieder uitkiezen. 

Langer thuis: gevolg van beleid, maar 
vaak ook een wens van bewoners
Rijksbeleid leidt zeker tot langer thuis 
wonen van mensen met een beperking 
of zorgvraag. Doorgaans past dat ook 
bij hun eigen eisen. De ‘nieuwe oudere’ 
is minder geneigd om het huidige 
wooncomfort op te geven. Zij stellen 
een verhuizing meestal uit tot het 
vanwege gezondheidsredenen echt 
noodzakelijk is. Het overgrote deel van 
de mensen overlijdt in een ‘gewone’ 
woning. Waar woningmarktonderzoe-

De ‘nieuwe 
oudere’ 

is minder 
geneigd om 
het huidige 

woon-
comfort op 

te geven
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Tabel 3.7: ‘Geschiktheid’ van huur- en koopvoorraad

 % geschikte huur % geschikte koop
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat  31%    325 56% 2.000
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemsterland 28%    450 65% 2.975
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skarsterlân 30%    900 65% 5.000
---------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal 30% 1.675 63% 9.975

----------------------------------

Bron: Woz-bestand gemeente, methodiek Doorzonscan. 

3.3.2 Behoefte zelfstandig nultredenwonen
Veel woningen zijn aanpasbaar voor zorggebruik als het nodig is.  
In de tabellen die hierna volgen geven we per gemeente en per 
plaats aan hoeveel procent van de woningen naar verwachting goed 
aanpasbaar is. In het algemeen geldt:
– De flexibiliteit in met name de koopsector is zo groot dat de

meeste mensen thuis oud kunnen worden. Wel is het bij  
particulieren het overwegen waard om bij een bouwvergunning te 
wijzen op de voordelen van het bouwen van een nultredenwoning, 
met oog op de toekomst (eigen gebruik of wederverkoop).

– De huursector is minder flexibel. Met name woningen van kort na
de oorlog zijn vaak te klein voor toereikende aanpassing zoals een 
toilet boven, een traplift of slapen/wassen beneden. Hierdoor ligt 
juist bij de corporaties een opgave. 

Er zijn geen grote verschillen tussen de drie fusiegemeenten.

Tabel 3.8: ‘Geschiktheid’ van huur- en koopvoorraad per dorp/stad 

in Gaasterlân-Sleat

Geschikt              % huur #         % koop #   
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bakhuizen        28%       31 53% 197    
---------------------------------------------------------------------------------------------
Balk        34%     223 63% 774 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Elahuizen       12%     <10 59%   89 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Harich       25%       <5 54%   87 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kolderwolde        0%         0   *   * 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mirns        0%         0 45%   19 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nijemirdum      32%    <10 51%   93 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Oudega       33%    <10 50%   45
---------------------------------------------------------------------------------------------
Oudemirdum      26%      27 56% 303
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rijs        0%        0 42%   28
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ruigahuizen        0%        0 34%   15
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sloten      22%      12 49% 144
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sondel      43%    <10 54%   91
---------------------------------------------------------------------------------------------
Wijckel      21%    <10 44%   99
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bron: Woz-bestand gemeente, methodiek Doorzonscan. Nota bene: de getallen zijn 

verwachtingsgetallen. Bij een rijtje van 20 woningen waarvan de kans dat zij ‘geschikt’ 

zijn 25% is, geldt als aantal: 5. In de praktijk zal het 0 of 20 zijn. Dorpen met *: te kleine 

aantallen voor een uitspraak. 

Gaasterlân-Sleat
In Gaasterlân-Sleat is nu ruim 30% van de corporatiewoningen 
‘geschikt’ voor senioren. En 56% van de particuliere voorraad.
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In Gaasterlân biedt Hof en Hiem aanvullend 50 aanleunwoningen 
aan, die onderdeel uitmaken van zorgcentrum Talma Hiem in Balk.

Lemsterland

   

In Lemsterland heeft Lyaemer Wonen volgens eigen opgave 
ongeveer 400 nultredenwoningen. De inschatting op basis van de 
‘Doorzonscan’ komt uit op 445 woningen, waarvan 385 in Lemmer, 
mogelijk 20 in Oosterzee, 20 in Echtenerbrug en enkele woningen  
in Bantega en Delfstrahuizen. De resultaten vallen in dezelfde 
bandbreedte.

Tabel 3.9: ‘Geschiktheid’ van huur- en koopvoorraad per dorp/stad 

in Lemsterland

Geschikt              % huur #         % koop #   
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bantega       59%       12 49%     91    
---------------------------------------------------------------------------------------------
Delfstrahuizen          *        * 54%     75 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Echten          *        * 35%     36 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Echtenerbrug       23%       20 63%   201 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Easterga         0%         0    *  *
---------------------------------------------------------------------------------------------
Follega         0%         0 46%     21
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemmer        29%     387 69% 2421
---------------------------------------------------------------------------------------------
Oosterzee        24%       20 49%   128
---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Bron: Woz-bestand gemeente, methodiek Doorzonscan. Nota bene: de getallen zijn 

verwachtingsgetallen. Bij een rijtje van 20 woningen waarvan de kans dat zij ‘geschikt’ 

zijn 25% is, geldt als aantal: 5. In de praktijk zal het 0 of 20 zijn. Dorpen met *: te kleine 

aantallen voor een uitspraak.

Geschikt              % huur #         % koop #   
---------------------------------------------------------------------------------------------
Akmarijp        0%         0 39%      14    
---------------------------------------------------------------------------------------------
Boornzwaag        0%         0 64%      23 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Broek        0%         0 62%      49 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Dijken        0%         0   *   * 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Doniaga        0%         0   *   * 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Goingarijp      57%     <10 74%      78 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Haskerdijken       39%     <10 59%      75 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Haskerhorne      24%     <10 58%      87
---------------------------------------------------------------------------------------------  
Idskenhuizen      42%       17 58%      85
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joure      28%     570 68% 2.463
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Langweer      37%       28 58%    213
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Legemeer        0%         0    *   *
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuwebrug        0%         0 43%      24
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nijehaske        0%         0 44%      10
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oldeouwer        0%         0 55%      12
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oudehaske      34%       44 67%    416
----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 3.10: ‘Geschiktheid’ van huur- en koopvoorraad per dorp/stad in Skarsterlân

De 65 aanleunwoningen ‘Suderigge’ in Lemmer maken geen deel 
uit van het bestand zelfstandige woningen. Zij zijn onderdeel van 
het verzorgingshuis Hof en Hiem. Verder zijn er nog 15 woningen 
van Talant (jongeren) in Lemmer.

Skarsterlân
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Bron: Woz-bestand gemeente, methodiek Doorzonscan. 

Nota bene: de getallen zijn verwachtingsgetallen. Bij een rijtje van 20 woningen waarvan 

de kans dat zij ‘geschikt’ zijn 25% is, geldt als aantal: 5. In de praktijk zal het 0 of 20 zijn. 

Dorpen met *: te kleine aantallen voor een uitspraak. 

Geschikt              % huur #         % koop #   
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ouwsterhaule       39%       10  62%   65    
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ouwster-Nijega         0%         0  50%   10 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rohel         0%         0  48%   20 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rotstergaast         0%         0  54%   29 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rotsterhaule       24%     <10  46%   83
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rottum       26%     <10  55% 119 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------    
Scharsterbrug       45%       28 51% 118 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sint Nicolaasga       37%     135  62% 575
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sintjohannesga       35%       30  66% 253
---------------------------------------------------------------------------------------------
Snikzwaag         0%         0    *   *
---------------------------------------------------------------------------------------------
Terband         0%         0    *   *
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terkaple       75%     <10  44%   37
---------------------------------------------------------------------------------------------
Teroele         0%         0    *    *
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tjerkgaast       75%     <10  49%   44
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vegelinsoord       52%     <10  58%   58
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor Skarsterlân zijn meer gegevens beschikbaar over vraag en 
aanbod aan zelfstandig wonen dan in de andere gemeenten. 

Conclusies daaruit:
– Op dit moment zijn er voldoende ‘geschikte woningen’ in 

Skarsterlân. 
– De plannen voor nieuwbouw zijn in de huur op termijn niet 

toereikend (tekort ongeveer 100 woningen), terwijl de aanpasbaar-
heid van de huurvoorraad minder groot is dan in de koopvoorraad. 
Hier ligt een taak voor de corporaties, waarbij te denken valt aan 
meer plannen voor nieuwbouw in grotere dorpen en aanpassing 
van woningen in dorpen waar de corporaties nog bezit hebben.

– In de koopsector worden weinig speciale ‘geschikte’ 
koopwoningen gebouwd; het programma bestaat grotendeels uit 
tweekappers, vrijstaande woningen en kavels. Dit zijn echter wel 
woningen waarbinnen aanpassing doorgaans goed mogelijk is, 
als de nood aan de man is. 

– De groep ouderen die in een kleine, oude woning (huur of koop)
wonen, ervaren mogelijk wel een probleem. De kans dat dit  
voorkomt is vooral groot in de dorpen:
- Haskerdijken, Idskenhuizen, Oudehaske, Rottum: hier is 

minimaal 30% van de huurvoorraad waarschijnlijk niet- 
geschikt én bewoond door een 65-plusser. Overigens geldt dit  
ook in alle andere dorpen met huurvoorraad voor 15 tot 25%  
van de woningen.

- Broek, Ouwster-nijega, Nijehaske, Nieuwebrug, Teroele: 
minimaal 15% van de koopvoorraad waarschijnlijk niet- 
geschikt én bewoond door een 65-plusser.

Vervolg van tabel 3.10

De flexibiliteit in met name 
de koopsector is zo groot 

dat de meeste mensen 
thuis oud kunnen worden
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Bron: CIZ (vraagcijfers), gemeente en Kiesbeter (aanbodcijfers)

Figuur 3.14: Vraag en aanbod intramurale plaatsen, gemeente Gaasterlân-Sleat
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3.3.3. Intramuraal wonen met zorg
De figuren hierna laten steeds zien hoe groot de behoefte aan  
onzelfstandig wonen is (zorgzwaartepakketten). 

Gaasterlân-Sleat
In Gaasterlân-Sleat is het aanbod aan intramurale plaatsen  
momenteel al onvoldoende om de ZZP’s 4 en hoger op te vangen. 
Mocht ZZP4 buiten intramurale zorg gaan vallen (mogelijk  
Rijksbeleid), dan is het aanbod voldoende, maar als gevolg van  
vergrijzing is dat van korte duur. De komende jaren ontstaat er 
druk, als gevolg van vergrijzing. 
Zorgvragers verhuizen door het tekort aan plaatsen 
(noodgedwongen) naar andere plaatsen zoals Heerenveen, 
Sneek en Emmeloord.

2020

Bron: CIZ (vraagcijfers), gemeente en Kiesbeter (aanbodcijfers)

Figuur 3.15: Vraag en aanbod intramurale plaatsen, gemeente Lemsterland
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Lemsterland
In Lemsterland is het aanbod aan intramurale plaatsen momenteel 
al onvoldoende om de ZZP’s 4 en hoger op te vangen. Ook als ZZP4 
buiten intramurale zorg gaat vallen (mogelijk Rijksbeleid), is het 
aanbod onvoldoende. Ondanks uitbreiding van het aanbod – onder 
andere kleinschalig in de kleine dorpen en aan de  
Chr. De Vriesstraat in Lemmer met 19 plaatsen – blijft er onvoldoen-
de capaciteit. Zorgvragers verhuizen door het tekort aan plaatsen 
(noodgedwongen) naar andere plaatsen zoals Heerenveen, Sneek, 
Emmeloord en Joure.
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Bron: CIZ (vraagcijfers), gemeente en Kiesbeter (aanbodcijfers)
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Figuur 3.16: Vraag en aanbod intramurale plaatsen, gemeente Skarsterlân
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Skarsterlân
In Skarsterlân is het aanbod aan intramurale plaatsen momenteel 
onvoldoende om de ZZP’s 4 en hoger op te vangen. Als ZZP4 buiten 
intramurale zorg gaat vallen (mogelijk Rijksbeleid), is het aanbod 
voldoende groot, mede dankzij uitbreiding van het aanbod met ca. 
60 plaatsen. 
Niet in alle dorpen is intramuraal aanbod aanwezig. Streven van de 
gemeente Skarsterlân is om overal te voorzien in geschikt wonen en 
in de 3 woonservicegebieden (Joure, Oudehaske en Sint Nicolaasga) 
verzorgd wonen en intramuraal wonen te concentreren. 

Aanvullend op deze aanbodgegevens zijn er met name in  
Sint Nicolaasga tientallen woningen voor opvang van mensen 
met een verstandelijke beperking. Deze groep is in bovenstaande 
vraagmeting niet meegenomen en daarom ook aan de aanbodkant 
weggelaten.

Gaasterlân-Sleat 
Lemsterland 
 Skarsterlân: 
aanbod aan 
intramurale 

plaatsen 
momenteel al 
onvoldoende
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3.4 Onderwijs

Een toenemend aantal gemeenten ziet haar inwonertal krimpen. 
Maar een nog groter aantal gemeenten ziet het aantal schoolgaande 
kinderen afnemen, zelfs als de totale bevolking nog wél groeit. 
Oorzaken zijn:
– een algehele afname van het aantal kinderen in Nederland 

(ontgroening);
– decennialange migratie van jonge huishoudens naar economisch

sterke regio’s. Hierdoor neemt de groep potentiële gezinnen af, dit 
heeft op langere termijn een zelfversterkend effect.

De noodzaak tot kritisch kijken naar onderwijsaanbod en -huis-
vesting ligt ook in andere trends, zoals verhoging van de onder-
wijskwaliteit, vergroting van de samenwerking tussen opvang en 

Figuur 3.17: Leerlingen primair onderwijs, prognose

 Schooljaar  Schooljaar Ontwikkeling
 2010-2011  2020-2021
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat    980    840 -14%
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemsterland 1.450 1.400   -4%
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skarsterlân 2.860 2.560* -10%
---------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal 5.290 4.800*   -9%

* Inclusief meetellen kinderen in nieuwbouw Joure. Bron: leerlingenprognoses 

gemeenten. Cijfers afgerond op tientallen. 

onderwijs, meer samenhang tussen peuterspeelzaalwerk, primair 
en secundair onderwijs en de aantrekkelijkheid voor jongere leer-
krachten. Kleine scholen blijken overigens gemiddeld genomen niet 
minder goed te zijn, maar wel kwetsbaar. De gemeente zal kritisch 
moeten kijken naar de kosten van de schoolgebouwen omdat de 
scholen niet langer uitbetaald krijgen per school maar per leer-
ling. De inkomsten zullen daardoor dalen, de kosten blijven dan in 
principe gelijk. 

Alle gemeenten kunnen een daling van het aantal leerlingen  
verwachten. In Lemsterland is die daling echter minimaal.  
Binnen gemeenten zien we duidelijke verschillen. Door de gemeen-
telijke fusie liggen de opheffingsnormen hoger dan voorheen  
(nu 44 leerlingen), waardoor ook scholen met een iets hoger aantal 
leerlingen in de gevarenzone kunnen komen.

3.4.1 Primair onderwijs
We schetsen hierna de cijfermatige ontwikkelingen:

Alle 
gemeenten 

kunnen 
een 

daling....

...van het 
aantal 

leerlingen 
verwachten 
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Figuur 3.18 Indeling scholen naar grootte, prognosejaar 2020

>100  44-100 <44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balk – De Bolster  Balk - It Hazzeleger  Nijemirdum – De Stapstien*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oudemirdum – De Walikker*  Balk - St Ludgerus  Sondel – Op ‘e Terp*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bakhuizen / Mirns – De Toekomst* Sloten – De Klinkert* Wijckel – De Regenboog*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - Oudega – De Skeakel*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - Elahuizen – Us Nye Gea*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* = Enige school in dorp / stad. Bron: leerlingenprognose gemeente

Figuur 3.19 Indeling scholen naar grootte, prognosejaar 2020

>100  44-100 <44
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemmer – De Arke Oosterzee  – de Wynbrekker -
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemmer – De Dam Oosterzee – Eben Haëzer -
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemmer – De Meerpaal E’brug – De Spoarsiker -
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemmer – St. Jozef E’brug – Twa yn Ien  -
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemmer - Tweespan Bantega – De Reinbôge* -
---------------------------------------------------------------------------------------------
* = Enige school in dorp / stad. Bron: leerlingenprognose gemeente

Gaasterlân-Sleat
Volgens de leerlingenprognose uit 2011 daalt het aantal leerlingen 
voor basisonderwijs van 980 in schooljaar 2010-2011 naar 840 in 
schooljaar 2020-2021, om daarna bij benadering stabiel te blijven. 

Ontwikkelingen op dorpsniveau, prognosejaar 2020:

– Op dit moment is er in Gaasterlân-Sleat slechts
één school met meer dan 100 leerlingen:  
De Bolster in Balk met ruim 200 leerlingen en 
daarmee meer dan 8 groepen. 

– De scholen in Wijckel, Elahuizen en Oudega
hebben in 2020 minder dan 30 leerlingen, die in 
Sondel en Nijemirdum minder dan 44. In deze 
dorpen is slechts één school aanwezig. Hier ligt 
een risico op het verdwijnen van de school, én de 
peuterspeelzaal én de Lyste Byb. 

– In Balk, Oudemirdum en Bakhuizen en Sloten 
is bedreiging van de levensvatbaarheid van de 
scholen niet aan de orde.

Lemsterland
Volgens de leerlingenprognose uit 2011 daalt het aantal leerlingen 
voor basisonderwijs met 4% van 1.450 in schooljaar 2010-2011 naar 
1.400 in schooljaar 2020-2021. Na 2020 gaat de daling pas sneller. 
Zie ontwikkelingen op dorpsniveau: figuur 3.19.

– Er zijn geen scholen die onder de opheffingsnorm belanden en
de meeste scholen houden hun huidige leerlingaantal op peil of 
groeien zelfs. 

– In 2020 zijn er naar verwachting 5 scholen met minder dan 100
leerlingen. Daarvan is de school in Bantega de enige kleine dorps-
school, waar samenwerking binnen het dorp dus niet mogelijk is. 42



Figuur 3.20 Indeling scholen naar grootte, prognosejaar 2020

>100  44-100  <44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joure – It Haskerfjild Joure – Zuiderveldschool ** Terkaple – It Twaspan *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joure – St. Mattheus Joure – Lyts Luchtenveldskoalle ** Vegelinsoord –Stobbestjelp*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joure – Westermarskoalle Rotsterhaule – De Schakel * Goïngarijp – It Sluske 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joure – Dr. E.A. Borgerschool ** Scharsterbrug – De Brege * -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joure – Dr. Wumkesskoalle Oudehaske – De Tarissing -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St. Nicolaasga – It Klimmerbled St. Nicolaasga – De Beuk -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St. Nicolaasga – De Paedwizer Haskerdijken – It Fiifde Stee * -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sintjohannesga – De Trieme Haskerhorne – De Lytse Mienskip * -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Langweer – ‘T Swannestee Ouwsterhaule – Tryegeaster Honk * -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oudehaske – It Haskerplak Rottum – De Ynset *  -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* = Enige school in dorp / stad. ** fusie aanstaande. Bron: leerlingenprognose gemeente

Skarsterlân
Volgens de leerlingenprognose uit 2011 daalt het aantal leerlingen 
voor basisonderwijs met 10% van 2.860 in schooljaar 2010-2011 naar 
2.560 in schooljaar 2020-2021. Ontwikkelingen op dorpsniveau:

– Nu al is één van de 23 scholen in de gemeente Skarsterlân kleiner
dan de opheffingsnorm, dat zijn er binnenkort twee en door vast-
stelling van een nieuwe norm van 44 leerlingen worden het er nog 
meer. In 2020 is meer dan de helft (13) van de scholen kleiner dan 
100 leerlingen. 

– De gemeente Skarsterlân heeft
in overleg met de schoolbestu-
ren een strategisch document 
opgesteld waarin staat waar 
scholen en organisaties voor 
opvang van kinderen samen-
werking moeten zoeken in de 
komende jaren. De ambitie is 
dat in elk dorp / regio een  
kindvoorziening (kwalitatief 
goed onderwijs, voorschool,  
kinderopvang, buitenschoolse 
opvang, dagarrangementen)  
zo nabij mogelijk is. In  
Terkaple, Goïngarijp en even-
tueel Terherne is gedeeltelijke 
of gehele samenwerking punt 
van bespreking, daarna is 
Langweer een punt van aan-
dacht. Onderwijskoepel Primus 
maakt een toekomstplan 
voor de kleine scholen (<100 
kinderen) in Hasker-dijken 
(geïsoleerd / tekort voor peuter-
speelzaal), Ouwsterhaule (met 
peuterspeelzaal), Haskerhorne, 
Rottum, Scharsterbrug (met 
peuterspeelzaal) en Langweer 
(met opvang). De gemeente 
Skarsterlân maakt een visie 
met daarin de investerings-
behoefte in het vastgoed in  
een dorp in relatie tot  
leerlingenprognose. 43



3.4.2 Voortgezet onderwijs
– In Lemmer is het Zuyderzeecollege gevestigd. Deze school heeft

ook vestigingen in Emmeloord. In Lemmer is geen bovenbouw 
havo en vwo; leerlingen moeten naar Emmeloord of Heerenveen. 
Er zijn geen signalen dat het onderwijs aanbod in Lemmer verder 
onder druk staat. 

– In Balk is de Christelijk Scholengemeenschap Gaasterland 
gevestigd. Door intensieve samenwerking tussen CSG  
Gaasterland en Bogerman College in Sneek kunnen leerlingen  
die voor havo en vwo kiezen lessen volgen in Balk.

– In Joure is het Bornego college gevestigd (met ook vestigingen
in Heerenveen) en OSG Sevenwolden. Er zijn geen signalen dat  
de vestiging in Joure onder druk staat. 

Voor deze scholen geldt dat zij deel uitmaken of een relatie heb-
ben met scholen in Emmeloord, Sneek of Heerenveen. Met name 
behoud van bovenbouw havo en vwo is in de toekomst kwetsbaar. 

3.4.3 Speciaal onderwijs
De Witakker in Rijs heeft een bovengemeentelijke functie voor  
leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische  
problematiek. Deze school werkt samen met De Reinbôge in  
Sneek en is onderdeel van de organisatie RENN4, met een tiental  
vestigingen in Noord-Nederland. De gemeente heeft recent  
afspraken gemaakt over voortzetting voor tenminste tien jaar  
en met die gedachte is geïnvesteerd in het vastgoed. Landelijke  
ontwikkelingen (regelgeving) zijn een onzekere factor. 

3.5 Sport, verenigingsleven en cultuur

Er zijn een aantal ontwikkelingen die effect hebben op het gebied 
van sport, het verenigingsleven en cultuur in de fusiegemeenten. 
Omdat de bevolkingsgroei afneemt, zal het budget hiervoor kleiner 
zijn dan voorheen, mede omdat de opbrengsten van het grond-
bedrijf daar ook door afneemt, wat zich weer vertaalt naar algemene 
middelen. In veel plaatsen is er sprake van vergrijzing en daalt het 
aantal kinderen en gezinnen, wat zorgt voor andere behoeftes.  
Dit zal vroeg of laat tot uiting komen in ledental en bezetting van 
accommodaties. Verder is er door individualisering meer vraag  
naar individuele sporten en verenigen mensen zich minder snel.  
Sommige dorpen hebben moeite om vrijwilligers en bestuursleden 
te vinden voor verenigingen. 

Bij onderwerpen als sport, verenigingsleven en cultuur zijn door-
gaans weinig cijfers voorhanden die een voorspelling kunnen doen 
over het gebruik van accommodaties. Per dorp zijn er verschillen. 
Sommige dorpen vergrijzen de komende jaren sterker dan andere, 
andere dorpen vergroenen ook weer, omdat er een aantrekkelijk 
woonaanbod voor gezinnen is (zie ook paragraaf 3.1). Hieronder is 
de ontwikkeling op het gebied van sport, het verenigingsleven en  
de cultuur per gemeente uiteengezet. 

3.5.1 Sportaccommodaties en sportverenigingen
Elk van de gemeentes kent tientallen sportorganisaties en diverse 
accommodaties. Er zijn geen precieze gegevens over de ontwik-
keling van het ledenbestand en de bezetting van accommodaties 
bekend, maar over het algemeen geldt er het volgende voor de 
gemeenten: 
– Afgaand op de prognoses voor Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat

is het aannemelijk dat deze gemeenten te maken krijgen met  
een afnemende bezetting, met name bij groepssporten. Met name 
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in Gaasterlân-Sleat is dit een kwetsbaar punt; in Nijemirdum,  
Oudega, Sloten en vooral Wijckel is de daling van het aantal 
schoolgaande kinderen relatief groot. In Skarsterlân krimpt  
deze groep vooral in Langweer, Oudehaske, Rotsterhaule,  
Rottum, Sintjohannesga en Terkaple. Op dit moment is alleen  
in Sloten de gymzaal onderbezet, in Skarsterlân is er bij de  
gymzalen geen onderbezetting, wel zien we een dalende trend in 
de uren die sportverenigingen huren. Gezien de demografische  
ontwikkeling is het zaak na te denken over de ontwikkelingen  
op langere termijn. 

– Lemsterland vormt een uitzondering. Hier zijn de sportzalen
van Lemmer (MFC) en Echten recent vernieuwd en dit leidt tot  
een toename van bezetting. Bovendien groeit in Lemsterland  
het aantal inwoners stevig, óók het aantal kinderen. 

3.5.2 Dorpshuizen en ontmoetingsplekken
Vaak vindt ontmoeting niet alleen in een dorpshuis plaats, maar 
aanvullend (of juist) spontaan in cafés, kerken en andere plekken in 
een dorp. Er zijn geen signalen dat er behoefte is aan een dorpshuis 
als die niet aanwezig is. Belangrijk is dat bewoners zelf gemeen-
schappelijke activiteiten organiseren; alleen dan biedt een dorps-
huis meerwaarde.
– Gaasterlân-Sleat: in de meeste plaatsen is een dorpshuis of een

café dat dienst doet als ontmoetingsplek. Dit vinden we echter 
niet in Kolderwolde, Mirns, Oudega, Rijs, Ruigahuizen. De bezet-
tingsgraad van dorpshuizen loopt hier iets terug. 

– Lemsterland: in alle dorpen is ruimte voor ontmoeting, in een
dorpshuis, café of andere locatie. Eesterga-Follega delen zo’n 
ruimte.

– Skarsterlân: In Akmarijp, Broek, Haskerdijken, Haskerhorne,
Nieuwbrug, Oldeouwer, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rottum, 
Sint Nicolaasga Snikzwaag, Terkaple, Tjerkgaast en  
Vegelinsoord zijn dorpshuizen te vinden. Daarmee is in de helft 
van alle dorpen zo’n voorziening aanwezig. In Oudehaske wordt 

een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) gerealiseerd. Uit de 
financiële jaarverslagen van dorpshuizen in Skarsterlân blijkt een 
langzame terugloop van activiteiten en daardoor minder huur- en 
barinkomsten. In Goingarijp verdwijnt door de mogelijke samen-
voeging van de school met een buurdorp ook de dorpshuisfunctie; 
dit vraagt in dat geval om een alternatieve oplossing. Door de  
vergrijzing hebben dorpshuizen te maken met een sluipende 
daling van de bezettingsgraad. Enkele dorpshuizen dreigden 
daardoor in de rode cijfers te belanden. Door middel van een 
Wmo-convenant stimuleert de gemeente dat dorpshuizen nieuwe 
dienstverlenings- en ontmoetingsactiviteiten voor ouderen oppak-
ken. In ruil daarvoor hoeven de dorpshuizen dan de gemeentelijke 
aanslag voor de gemeentelijke rechten niet te betalen.

3.5.3 Culturele voorzieningen
Ook voor culturele voorzieningen geldt dat er minder gebruikers 
zullen zijn wanneer het bewonersaantal afneemt. 
– In Lemsterland, dat blijft groeien, zijn geen signalen dat culturele

voorzieningen onder druk staan. Sport- en cultuurcentrum  
De Hege Fonnen kent een licht stijgend bezoekeraantal en geen 
van de drie dorpshuizen wordt in voortbestaan bedreigd, ondanks 
bezuinigingen in het gemeentelijk budget.

– In Gaasterlân-Sleat lopen ook de bezoekersaantallen voor 
voorstellingen iets terug. Door vergrijzing ontstaan hier wel 
nieuwe doelgroepen. In het algemeen is het lastig om vrijwilligers 
en bestuursleden te vinden voor verenigingen. 

– In Skarsterlân lopen de bezoekersaantallen voor culturele 
voorstellingen ook gestaag terug. Toneel- en zangverenigingen 
vergrijzen langzaam. De eerste toneelvereniging is inmiddels 
gestopt. 
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3.6 Winkelvoorzieningen

In het winkelaanbod is schaalvergroting al decennia aan de gang, 
waardoor het aanbod aan (kleine) winkels in de directe woon-
omgeving overal is verminderd. De komende jaren speelt internet-
winkelen een groeiende rol; dit leidt tot sluiting van winkels, maar 
internet is deels ook direct de oplossing. 
In relatie met leefbaarheid is het van betekenis de winkels voor de 
dagelijkse boodschappen te onderscheiden van andere winkels. 
Voor de dagelijkse boodschappen is nabijheid namelijk belangrijker 
dan voor niet-dagelijkse gebruiksartikelen. Als dorpen een  
kritische inwonersgrens passeren, zal een winkel bij een  
opvolgingskwestie of faillissement in veel gevallen definitief  
verdwijnen. Een supermarkt weet bovendien vaak ook klanten naar 
andere winkels te trekken. Sluiting van een supermarkt betekent 
daarom vaak ook sluiting van andere voorzieningen.

Gaasterlân-Sleat
– Balk heeft meerdere supermarkten, niet-dagelijkse winkels

waaronder drogisterij-artikelen, huishoudelijk (o.m. HEMA), 
mode en geldfuncties. Balk heeft een sterke, bovengemeentelijke 
positie. Recente signalen van ondernemers wijzen op een gezonde 
situatie in Balk.

– Andere plaatsen met een supermarkt en geldfunctie zijn 
Bakhuizen, Oudemirdum en Sloten. Bekend is dat de supermarkt 
in Oudemirdum bewoners opriep om in eigen dorp te winkelen; 
een signaal dat deze winkel kwetsbaar is. De winkel in Sloten 
leunt deels op toerisme.

Lemsterland
– Lemmer heeft een bovengemeentelijke centrumfunctie, meerdere

supermarkten, niet-dagelijkse winkels waaronder drogisterij-
artikelen, huishoudelijk (o.m. HEMA), mode en geldfuncties. 
Koopstromenonderzoek wijst op een hoog aantal vierkante meters 

per omgezette euro, ondanks het toeristisch karakter. De laatste 
jaren is het winkelaanbod in het centrum zichtbaar afgenomen en 
dit vraagt om een herdefiniëring van het winkelgebied. Overigens 
blijft er binnen Lemmer keuze uit meerdere alternatieven. 

– Echtenerbrug heeft een supermarkt. De supermarkt in Oosterzee
strijdt voor haar voortbestaan.

– In Delfstrahuizen is een modezaak en huishoudelijke winkel met
een bovendorpse functie. 

Skarsterlân
– Joure heeft vooral een gemeentelijke centrumfunctie, met 

meerdere supermarkten, niet-dagelijkse winkels waaronder  
drogisterijartikelen, huishoudelijk (o.m. HEMA), mode en  
geldfuncties. Koopstromenonderzoek uit 2007 laat zien dat het 
uitgebreide voorzieningenniveau in Joure gezond is.

– In Oudehaske, Langweer, Rotsterhaule / Sintjohannesga en 
Sint Nicolaasga zijn supermarkten. Van de supermarkten in de 
andere dorpen zijn geen signalen bekend dat deze draagvlak- 
problemen hebben, met uitzondering van Langweer, waar de  
supermarkt mogelijk alleen in het toeristenseizoen open blijft.

– Grootschalige winkels vinden we in Oudehaske, Sint Nicolaasga
(beide meubels) en Rohel (tuincentrum). 

 

De komende jaren 
speelt internetwinkelen 

een groeiende rol

46



N
ed

er
la

nd

Fr
ie

sl
an

d 
(P

V
)

G
aa

st
er

lâ
n-

Sl
ea

t

Le
m

st
er

la
nd

Sk
ar

st
er

lâ
n

H
ee

re
nv

ee
n

Sm
al

lin
ge

rl
an

d

Sn
ee

k

€ 22.000   -------------------------------------------------------------------------------

€ 21.500   -------------------------------------------------------------------------------

€ 21.000   -------------------------------------------------------------------------------

€ 20.500   -------------------------------------------------------------------------------

€ 20.000   -------------------------------------------------------------------------------

€ 19.500   -------------------------------------------------------------------------------

€ 19.000   -------------------------------------------------------------------------------

€ 18.500   -------------------------------------------------------------------------------

Figuur 3.21: Inkomensverdeling in de drie fusiegemeenten in vergelijking tot 

andere gebieden

Bron: CBS, 2006

Tabel 3.11: Oververtegenwoordiging van lage en hoge inkomens per dorp

(gemiddeld + >10%) Veel lage inkomens * Veel hoge inkomens
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skarsterlân  

---------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemsterland 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Bron: CBS, 2007

Dijken 
Doniaga 
Goïngarijp 
Rohel 
Rotstergaast 
Rotsterhaule 
Sint Nicolaasga 
Teroele 
Tjerkgaast

-

Echtenerbrug 
Delfstrahuizen

Akmarijp 
Boornzwaag 
Broek 
Goïngarijp 
Legemeer 
Nieuwemeer 
Oudehaske 
Rotsterhaule 
Snikzwaag 
Terkaple 
Vegelinsoord

Elahuizen 
Oudega 
Sloten

Eesterga & Follega

3.7 Economie, werk en inkomen

3.7.1 Werkgelegenheid en inkomensverdeling

Inkomensverdeling
De inkomens liggen in Friesland beneden het landelijk gemiddelde. 
Binnen de provincie ligt het gemiddelde inkomen in Lemsterland 
en Skarsterlân duidelijk boven het provinciaal gemiddelde. Ook het 
gemiddeld inkomen van Gaasterlân-Sleat is bovengemiddeld, zij 
het minder duidelijk. 

Per dorp zijn er duidelijk verschillen. Het tabel hierna geeft de  
opvallende dorpen weer:
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Tabel 3.12: Forensisme per dorp

 Veel forensen (gemiddeld + 1x standaardafwijking)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skarsterlân  Oudehaske, Nijehaske, Vegelinsoord, Haskerdijken,  
 Nieuwbrug, Sintjohannesga, Rottum 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gaasterlân-Sleat Elahuizen
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lemsterland Echten
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bron: CBS, 2006

Forensisme
In het algemeen wonen in de drie fusiegemeenten relatief veel  
forensen. Veel inwoners werken in nabijgelegen gemeenten  
(Heerenveen, Sneek) maar ook op grotere afstand (Leeuwarden, 
Drachten en Groningen) en vanuit Lemmer ook Flevoland en de 
Randstad. In gebieden met een agrarisch karakter is het percentage 
forensen logischerwijs laag. Binnen de gemeenten vallen de  
volgende dorpen op om hun hoge percentage forensen:

3.7.2 Toerisme en recreatie
We nemen het thema toerisme en recreatie zijdeling op in  
deze notitie. 

Enkele algemene trends op het gebied van toerisme en  
recreatie zijn: 
– Actieve senioren: een grote groep babyboomers met goede 

gezondheid en voldoende budget;
– Veeleisende consumenten;
– Authenticiteit, naast de virtuele trends ook een behoefte aan 

‘betrouwbaar, origineel, echt, natuurlijk, oorspronkelijk;
– Gezondheid: toenemende aandacht voor gewicht, gezondheid 

(en uiterlijk);

– Nieuwe media: veel contactmomenten en boodschappen 
richting consument;

– Flexibilisering: consumenten verwachten een aanbod op maat
voor hun situatie;

– Opkomst van de entertainmenteconomie: de ervaring is het 
product;

– Duurzaamheid: een verhoogde ‘duurzaamheidsattentie’ bij 
consumenten en de verwachting dat aanbieders daarop inspelen 
(bron: LAgroup, 2008)

Elke gemeente werkt met een visie op toerisme en recreatie als 
economische sector:
– Gaasterlân-Sleat constateert een behoefte aan meer hoogwaardige

recreatieve voorzieningen en arrangementen. Vooral in Balk  
liggen concrete kansen voor meer toerisme als het plan wordt 
uitgevoerd om een open vaarverbinding naar het Slotermeer  
te maken. 

– Lemsterland: aan de Ijsselmeerzijde / Lemmer is toerisme goed
ontwikkeld. Aan het Tjeukemeer ligt potentieel voor de dorpen 
Oosterzee, Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen. 

– Skarsterlân werkt onder meer aan: vernieuwing van bestaande
recreatievoorzieningen (zoals campings), welness, bijzondere  
verblijfsplekken aan het water en op het platteland, meer  
kindervoorzieningen, recreatieve routes langs het water, water  
in Joure, recreatieve paden door het landschap, natuuractiviteiten  
en promotie. 48



3.7.3 Mobiliteit
In niet-stedelijke gebieden zijn mensen voor het bereiken van een 
compleet pakket aan voorzieningen en diensten meer dan elders 
afhankelijk van de auto en openbaar vervoer. 

Auto
Autobereikbaarheid is in het algemeen geen probleem. Met name 
Skarsterlân en Lemsterland profiteren van de directe ligging aan 
A6 en A7. Gaasterlân-Sleat ligt niet direct een de snelweg, maar  
met name via de provinciale weg N359 zijn de meeste plaatsen  
goed verbonden. 

OV
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is over het algemeen 
redelijk fijnmazig. Er zijn reguliere buslijnen in vrijwel alle dorpen. 
Per gemeente zijn er enkele dorpen zonder vaste lijndienst:
– Gaasterlân-Sleat:
.  Alle dorpen hebben een frequente busdienst;
.  Balk heeft geen Q-linerhalte maar is wel een knooppunt van 

OV in de gemeente (lijn 41, 44, 45)
– Lemsterland: 
.  Lemmer is een knooppunt van OV met een Q-linerhalte;
.  Alleen in Bantega is geen vaste lijndienst, maar wel 

vrijwilligersvervoer (VLAM) en gymvervoer van leerlingen.

– Skarsterlân: 
.  Joure is een knooppunt van OV met een Q-linerhalte;
.  De dorpen Rohel, Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rottum 

hebben een busverbinding (Heerenveen-Lemmer), maar geen 
directe verbinding met Joure;

.  In Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer rijdt een belbus;

.  In de kleine kernen Broek, Dijken, Legemeer, Rotstergaast en
Teroele is geen bushalte. 

.  Er is vervoer van schoolkinderen naar wens; waar een behoefte
ontstaat, kan deze vorm van vervoer worden aangeboden.
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Per thema volgen hierbij naar aanleiding van de analyses een  
aantal conclusies. 

4.1 Bevolkings- en huishoudenontwikkeling

1. Bevolking: Gaasterlân-Sleat kantelt naar lichte krimp. Elders blijvende
bevolkingsgroei. 
Binnen De Friese Meren zien we flinke verschillen in groei van 
het inwonertal: Lemsterland groeide hard, Skarsterlân gemid-
deld en Gaasterlân-Sleat groeide nog slechts licht. De komende 
jaren verscherpt dit beeld volgens de provinciale prognose: 
Lemsterland blijft sterk groeien, ook in provinciaal perspectief, 
Gaasterlân-Sleat gaat licht krimpen, in Skarsterlân vlakt de  
groei af.

2. Alleen in Lemsterland nog groei van (bijna) alle leeftijdsklassen. 
In Gaasterlân-Sleat groeit alleen nog de groep senioren, in  
Skarsterlân groeit de groep 45-plussers, maar krimpt de groep 
25-45 jarigen sterk. In Lemsterland groeien bijna alle leeftijds-
groepen nog door.

3. Alleen in kleinere dorpen zichtbare krimp door kleine fluctuaties. 
In de meeste dorpen is geen noemenswaardige krimp te zien. 
Alleen in kleine dorpen komt dit voor, maar daar leiden kleine 
fluctuaties tot grote procentuele effecten. 

4. Kleine dorpen zonder voorzieningen: toch veel gezinnen. 
Juist kleine dorpen zonder functies als basisonderwijs hebben 
vaak toch een hoog aandeel gezinnen.

5. Balk en Lemmer géén ouderenclusters, Joure en Sint Nicolaasga wel. 
Het is opvallend dat de hoofdplaatsen in Gaasterlân-Sleat en 
Lemsterland geen oververtegenwoordiging van 75-plussers  
kennen. Een onderaanbod aan intramurale woonvormen lijkt 
hier debet aan.

4.2 Woningbehoefte en plannen

1. Overal groei, maar wel afvlakking. 
In Lemsterland en Skarsterlân groeit het aantal huishoudens,  
al vlakt die groei wel af. Gaasterlân-Sleat krimpt niet in huis-
houdens, maar na 2020 is de groei nog beperkt. 

2. Alleen in Lemsterland nog groei van het aantal gezinnen. 
In Gaasterlân-Sleat neemt het aantal gezinnen in absolute zin  
af, in Skarsterlân blijft het aantal ongeveer stabiel, alleen 
Lemsterland kent nog groei. Overal groeit de groep alleen- 
staanden en stellen zonder kinderen. Dit leidt tot vraag naar 
andere woningtypen.

3. Vertaald naar woningbehoefte: er is vraag naar het vervangen van 
woningen en goedkopere koop.
– Bij eengezinshuurwoningen is er vooral vraag naar het 

vervangen van huizen. Er hoeven geen huizen bijgebouwd  
te worden. Dit geldt in elk van de drie fusiegemeenten;

– Overal is vraag naar moderne huurappartementen, maar niet
in de aantallen die werden voorspeld; veel ouderen blijven  
langer thuis wonen;

Overal groei, maar 
wel afvlakking
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– Bij nieuwbouw zien we een (actuele) verschuiving van nieuwe
dure eengezinskoopwoningen naar goedkope eengezins- 
koopwoningen. 

– De markt voor koopappartementen is een nichemarkt 
geworden; er is wel vraag, maar die vragers zijn zeer kritisch.

– Algemeen: de nadruk verschuift van nieuwbouw naar het 
aanpassen van woningen. 

4. Behoefte versus plannen
– In de fusiegemeenten Skarsterlân en Lemsterland is een

overschot aan plannen ontstaan. Dit komt door een lagere  
woningbehoefte dan eerder voorspeld. Plannen met een looptijd 
tot 2016 bieden inmiddels tot 2020 voldoende ruimte. Plannen 
die oorspronkelijk kort na 2016 gepland waren, vormen een 
risico voor de gemeentelijke begroting en dat vraagt om een 
kritische herziening van de plannen. 

– Gaasterlân-Sleat heeft relatief weinig plannen en zal de 
komende jaren moeten zoeken naar een of meer kleine locaties 
die na 2020 in de (dan kleine resterende) behoefte voorzien.

– De afnemende groei is een provinciaal en zelfs landelijk 
verschijnsel. Meer bouwen leidt niet vanzelfsprekend tot meer 
huishoudens en inwoners omdat:

1.  het overgrote deel van de mensen graag in de eigen 
gemeente blijft wonen;

2. vrijwel alle gemeenten een wervingsstrategie volgen, 
met oog op aantrekken van inwoners van elders;

3. vrijwel alle omliggende gemeenten voldoende bouw-
plannen hebben, die qua aanbod concurrerend zijn.

Werving is beslist nuttig, maar vooral om eigen huishoudens 
met een nieuwbouwwens voor de gemeente te behouden en 
secundair om huishoudens van buiten de gemeente aan  
te trekken. 

– Vooruitzien gaat gepaard met onzekerheden. Het is daarom
verstandig om plannen voor locaties zo in te richten dat minder 
vraag naar woningen geen problemen oplevert. 

4.3 Wonen en zorg

1. Zorgnetwerk belangrijker dan zorgwoningen. 
Door kleinere zorgbudgetten is de noodzaak van mantelzorg in 
dorpen groter dan voorheen. Vereenzaming is bovendien een gro-
ter risico dan gebrek aan zorg. Hierdoor is niet zozeer de geschik-
te woningvoorraad maar juist de organisatie van zorg en welzijn 
de grootste opgave. Er is in kleine dorpen een bewustzijn nodig 
dat niet alle zorg even snel bij de woning geleverd kan worden.

2. Behoefte aan een sluitend pakket voor wonen – zorg – dienstverlening. 
De fusiegemeenten werken in 2012 / 2013 aan een visie op woon-
servicegebieden. In Skarsterlân ligt al een eerder plan voor drie 
van zulke gebieden. Het is voor kleinere dorpen belangrijk om 
afspraken te maken over een optimaal aanbod. Dit kan bijvoor-
beeld gaan over brengdiensten, vervoersdiensten, zorg op afroep 
of spreekuren in het dorp. 

3. Woningaanpassing belangrijker dan nieuwe zorgwoningen. 
Klassieke verzorgingshuizen verdwijnen; de groep mensen  
die daarvoor in aanmerkingen komt wordt steeds kleiner door  
regelgeving. Mensen blijven langer thuis wonen met een zorg-
vraag, en wanneer zij intramuraal gaan wonen is dat meteen 
in een verpleeghuiszorg. De meeste ouderen willen niet graag 
verhuizen, langer thuis wonen vraagt vooral om aanpassing  
van bestaande woningen en in mindere mate om nieuwbouw. 
Veel woningen lenen zich goed voor aanpassing.

4. Alleen in kleine dorpen weinig ‘geschikte voorraad’. 
In alle drie de fusiegemeenten is ongeveer 30% van de huur-
voorraad ‘geschikt’ (gemakkelijk aanpasbaar bij een intensieve 
zorgvraag) en ruim 60% van de koopvoorraad. 
– In Gaasterlân-Sleat zijn in de plaatsen buiten Balk naar 

verhouding minder geschikte koopwoningen. In Bakhuizen, 
Harich, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Sloten, Sondel  
en Wijckel is wel een substantiële voorraad geschikte huur-
woningen. In andere dorpen niet. 52



– Binnen Lemsterland heeft Lemmer als grootste kern ook 
de grootste geschikte voorraad. Ook in Lemsterland is de  
koopvoorraad in kleinere plaatsen minder vaak geschikt. In de 
dorpen Bantega, Delfstrahuizen/Echtenerbrug, en Oosterzee 
is een klein aanbod aan geschikte huurwoningen; in andere 
dorpen niet. 

– In Skarsterlân vormen de grotere plaatsen Joure, 
Sint-Nicolaasga en Oudehaske clusters van geschikte huurwo-
ningen. In de dorpen Goïngarijp, Haskerdijken, Haskerhorne, 
Idskenhuizen, Langweer, Oudehaske, Scharsterbrug en Sint-
johannesga is ook aanbod, zij het beperkt. Toch zien we ook in 
deze dorpen een relatief grote groep 65-plussers in een niet-
geschikte woning. Dit leidt op termijn (als het om 75-plussers 
gaat) tot een verhuisbehoefte. Skarsterlân wil drie woonservice-
zones realiseren; om dat te doen zijn meer geschikte woningen 
nodig in Joure, Oudehaske en Sint-Nicolaasga. 

Overigens blijven ouderen vaak in kleine dorpen, ondanks gebrek 
aan geschikt wonen en zorgvoorzieningen. Hier is vereenzaming 
een belangrijk zorgpunt.

5. Te weinig intramurale capaciteit. 
In Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân is het aanbod 
intramurale plaatsen te klein om alle zorgvragers met ZZP’s1 4 
en hoger op te vangen. We zien uitwijk naar Sneek, Heerenveen, 
Emmeloord. Omdat er in Skarsterlân een toestroom is vanuit 
andere gemeenten komt het ruime aanbod voor de groep ZZP4  
in deze gemeente goed uit. 

4.4 Onderwijs

1. Primair onderwijs: veel dorpen Gaasterlân-Sleat kwetsbaar, enkele
dorpen Skarsterlân ook. 
Het leerlingenaantal in Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân neemt 
merkbaar af (10-14% in 10 jaar), in Lemsterland is dit beperkt 
(-4%). Het budget dat voor schoolgebouwen te besteden is wordt 
nu bepaald per leerling in plaats van per school. Daarom is het 
voor gemeenten belangrijker dan voorheen om naar het bestand 
van schoolgebouwen te kijken; slecht gevulde scholen kosten  
veel geld. 
De gemeentelijke fusie leidt tot een hogere opheffingsnorm voor 
De Friese Meren van 44 leerlingen. Samengaan van scholen ligt 
gevoelig, zeker als scholen uit dorpen verdwijnen of als het om 
scholen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke 
stromingen gaat. Dit vraagt altijd om een zeer zorgvuldig proces.
– In Gaasterlân-Sleat hebben de scholen van Nijemirdum, Sondel,

Wijckel, Oudega en Elahuizen in 2020 naar verwachting minder 
dan 44 leerlingen. Dit zijn dorpen met slechts één school,  
waaraan ook de Lytse Byb en peuterspeelzaal gekoppeld is.

– In Lemsterland zijn geen scholen kleiner dan 44 leerlingen. 
In Bantega is één school, met 44 tot 100 leerlingen; hier is 
samenvoegen dus onmogelijk. De leerlingenprognose is hier 
echter stabiel. 

– In Skarsterlân komen scholen in Vegelinsoord, Ouwsterhaule
en Goïngarijp onder druk door het lage aantal leerlingen (<44 
in 2020). Terkaple en Rottum naderen die grens (49 en 53 leer-
lingen). Hier zijn gesprekken gaande over samenwerking. in 
Goïngarijp gaat het al expliciet over sluiting, per augustus 2012. 
De gemeente Skarsterlân heeft, samen met het onderwijsveld, 
vanwege deze krimp een toekomstplan voor dorpen met kleine-
re scholen opgesteld. Dit zogeheten Koersdocument zal, samen 
met het beleid voor Woonservicezones, moeten meehelpen bij 
het strategisch plannen / clusteren van o.a. kindvoorzieningen.

1 Zorgvragers worden tegenwoordig ingedeeld in ZZP’s; zorgzwaartepaketten. 

Een hoger ZZP betekent grof genomen intensievere zorgvraag. Mensen met 

ZZP 1 tot en met 3 worden geacht zelfstandig te wonen. Naar verwachting 

gaat dit ook gelden voor mensen met ZZP4. Dit zorgt voor een veel lagere 

toestroom naar klassieke verzorgingshuizen (t/m ZZP5) en een steeds grotere 

nadruk op verpleeghuizen (ZZP 6 en hoger). 53



2. Voortgezet onderwijs kwetsbaar door ‘dependancevorming’. 
In Lemmer, Joure en Balk is voortgezet onderwijs aanwezig, 
maar voor bovenbouw havo en vwo zijn kinderen aangewezen op 
Sneek, Heerenveen en Emmeloord. Die samenwerking brengt 
als risico mee dat de scholen van Lemmer, Joure en Balk slechts 
dependances worden. 

4.5 Sport, verenigingsleven en cultuur

1. Ontmoeting is blijvend belangrijk in dorpen. 
Ontmoeten kan in een officieel dorpshuis, maar ook in een café. 
De meerwaarde van het dorpshuis blijft bestaan als bewoners 
zelf activiteiten organiseren. 
– In Lemsterland is in elk dorp ruimte voor ontmoeting. 
– In Gaasterlân-Sleat is alleen in de dorpen Kolderwolde, Mirns,

Rijs en Ruigahuizen geen ontmoetingsplek. 
– Ook in Skarsterlân hebben de meeste dorpen ontmoetings-

ruimte, op de kleinste dorpen na. Goïngarijp dreigt met sluiting 
van de school ook de ontmoetingsfunctie te verliezen.

2. Minder mensen? Minder sporters. 
We hebben geen precieze informatie over de ontwikkeling van  
het aantal leden van sportverenigingen. Over het algemeen geldt 
dat de deelname van veld- en zaalsport daalt omdat er minder  
mensen zijn, en vooral minder jeugd. Met name in Gaasterlân-
Sleat is dit een kwetsbaar punt; in Nijemirdum, Oudega, Sloten 
en vooral Wijckel is de daling van het aantal schoolgaande kin-
deren relatief groot. In Skarsterlân krimpt deze groep vooral in 
Langweer, Oudehaske, Rotsterhaule, Rottum, Sintjohannesga en 
Terkaple. In Lemsterland zien we dit in geen van de dorpen.  
Hier is recent geïnvesteerd in sporthallen, wat leidt tot hogere 
bezetting. Verder verschuift de animo van groepssport naar  
individueel sporten. 

3. Minder gebruik van culturele voorzieningen in Gaasterlân-Sleat 
en Skarsterlân
In Gaasterlân-Sleat nemen bezoekersaantallen voor voorstel-
lingen af, voor verenigingen is het lastig om vrijwilligers en  
bestuursleden te vinden. In Skarsterlân is dat hetzelfde, toneel- 
en zangverenigingen vergrijzen langzaam. In Lemsterland staan 
de culturele voorzieningen niet onder druk. 

Goïngarijp dreigt 
met sluiting van de 

school ook de 
ontmoetingsfunctie 

te verliezen
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4.6 Winkelvoorzieningen

1. Hoofdkernen: wel leegstand (te verwachten), niet kwetsbaar. 
In de kernen Lemmer en Joure is enige leegstand zichtbaar en  
gezien de ontwikkelingen (zoals schaalvergroting en internet) 
is dat op termijn ook in Balk te verwachten. Toch zal er daar bij 
minder winkels nog steeds voldoende variatie van voorzieningen 
zijn. Er is een visie nodig om de grenzen van de centra te  
verkrappen, zodat winkels zich langzaam concentreren en  
versnippering van het winkelaanbod beperkt blijft.

2. Oudemirdum, Oosterzee en Langweer hebben kwetsbare voorzieningen.
Oudemirdum, Oosterzee en Langweer zijn de enige dorpen waar 
het basisaanbod voorzieningen (de supermarkt en geldfuncties) 
kwetsbaar is gebleken. 

4.7 Economie, werk en inkomen

1. Inkomen bovengemiddeld, veel forensen.
Het gemiddeld inkomen in de drie fusiegemeenten is boven- 
gemiddeld ten opzichte van het provinciaal gemiddelde.  
Er wonen relatief veel forensen, inwoners werken in nabijgelegen 
gemeenten (Heerenveen, Sneek) maar ook op grotere afstand, 
zoals Leeuwarden, Drachten, Groningen of zelfs de Randstad. 

2. Bereikbaarheid op orde. 
De bereikbaarheid per auto is nergens in de gemeente een  
probleem. Er zijn reguliere buslijnen in vrijwel alle dorpen.  
Het vervoer van de schoolkinderen is goed op orde.

3. De Friese Meren is meer een woon- dan een werkgebied. 
Veel inwoners werken in nabijgelegen grote kernen (Heerenveen, 
Sneek) maar ook op grotere afstand (Leeuwarden, Drachten,  
Groningen, vanuit Lemsterland ook Flevoland en de Randstad).
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Aanbevelingen



Dit rapport biedt veel informatie over de demografische verande-
ringen die in onze fusiegemeente De Friese Meren optreden.  
Omdat deze veranderingen significant én impactvol zijn geven  
wij de volgende aanbevelingen:

Organisatorisch
– Bij grote investeringen en bij het ontwikkelen van beleid in 

het algemeen dient de organisatie rekening te houden met de  
omschreven ontwikkelingen en aanbevelingen van dit rapport. 

Beleidsmatig
– Op korte termijn is het van belang dat de gemeente De Friese

Meren actief inzet op de ‘positionering van De Friese Meren als 
aantrekkelijke woongemeente’. Daarvoor geldt dat kwaliteit en  
onderscheidend vermogen een kernwoord in de woningmarkt is. 
Een actief acquisitiebeleid gericht op doelgroepen is daarbij nodig. 

– De ruime woningbouwplanning binnen De Friese Meren ten
opzichte van de verwachte woningbouwbehoefte op langere 
termijn moet meer dan tot nog toe “in balans” worden gebracht. 
Daartoe moet het uitgangspunt worden: plannen maken op basis 
van de bevolkingsprognoses, trends en relevante ontwikkeling in 
de woningmarkt die gelden voor De Friese Meren. Mede gezien de 
organisatorische, financiële, volkshuisvestings- en ruimtelijke 
belangen die daarbij een rol spelen vraagt dit om een zorgvuldig 
proces en afweging. Wij beseffen dat dit geen eenvoudige opgave 
is, maar achten het wel noodzakelijk voor de lange termijn. 

– Voor de periode 2013 - 2019 adviseren we om een uitgewerkt 
Uitvoeringsprogramma Woningbouw De Friese Meren met een 
schets van het ontwikkelperspectief op lange termijn voor te 
leggen aan de raden. Dit zal in aansluiting zijn op de “Inventari-
satie Woningbouw en Grondposities De Friese Meren” die op dit 
moment wordt uitgevoerd. Bij het nieuw op te stellen Uitvoerings-
programma Woningbouw De Friese Meren zullen de initiatieven 
op het gebied van woningbouw ook in ogenschouw genomen 

moeten worden, met name aan de gemeentegrenzen van  
De Friese Meren.

– Het zorgen voor een goed voorzieningenniveau op het gebied van
welzijn, diensten, sport en onderwijs voor de hele gemeente zal 
een bestuurlijke uitdaging vormen. Daartoe is het van belang dat 
er actief wordt gewerkt aan een geïntegreerd beleid voor woonser-
vicezones in de gemeente De Friese Meren. Inmiddels worden de 
eerste stappen gezet om te komen tot een dergelijke overkoepe-
lende visie. De demografische ontwikkelingen die in dit rapport 
beschreven zijn vormen daarvoor een belangrijke onderlegger.

Extern
– De effecten van de demografische ontwikkelingen zijn bij uitstek

een onderwerp dat vraagt om een gezamenlijk aanpak met de 
ketenpartners waarmee wij samenwerken. Hierbij valt te denken 
aan de Verenigingen voor Dorpsbelangen, zorgpartijen, woning-
corporaties, schoolbesturen, welzijnsinstellingen en bedrijfs-
leven. Hun kennis en kunde moet ten volle benut worden.

– Op dit moment wordt gewerkt aan een geïntegreerde aanpak voor
de Woonservicezones waarbij de fusiegemeente eerst haar eigen 
positie en kaders bepaalt. Het vormgeven van strategisch beleid 
zal in een proces van samenwerking met ketenpartners en  
bewoners van onze gemeente tot stand moeten komen. 

– Het is van evident belang de actuele ontwikkelingen rond 
demografische veranderingen in Nederland te blijven volgen.  
De fusiegemeente De Friese Meren zal daarom actief moeten  
participeren in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland 
(KKNN) en het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB).  
Binnen deze netwerken kan geleerd worden van anderen en  
kennis gedeeld worden.  
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Bijlage
Begrippen demografische verandering

Babyboomers
Dit is de generatie die direct na de Tweede Wereld-oorlog is gebo-
ren. In het naoorlogse Nederland was sprake van een geboortegolf 
tussen 1945 en 1955. De babyboomers schuiven op dit moment door 
naar de oudere leeftijdscategorieën.

Inbreiding/uitbreiding
Gerealiseerde nieuwbouwwoningen onderscheiden we aan de hand 
van de plaats waar ze zijn gebouwd: de Begrenzing Bebouw Gebied 
2000 (BBG 2000). 

Hierbij onderscheiden we vier locatietypen:
– in bebouw gebied 2000 (o.a. inbreidingslocaties)
– aan bebouw gebied 2000
– geclusterd buiten bebouwd gebied 2000 (o.a. uitleglocaties)
– verspreid buiten bebouwd gebied 2000

Intramurale zorg
Zorg die binnen de muren van een zorginstelling wordt geleverd. 
Het verblijf wordt gecombineerd met behandeling, activerende en 
ondersteunende begeleiding, verpleging of verzorging. 

Ontgroening
De demografische ontwikkeling waarbij het aandeel van jonge  
mensen in de totale bevolkingsopbouw afneemt.

Plancapaciteit
Het totale aantal woningen en hectaren waarmee per direct kan 
worden begonnen. Dit betekent dat er voor de bouwer geen  
belemmeringen meer zijn zoals door te lopen bestemmings-
planprocedures. 

Planuitval
Geplande woningbouwprojecten die worden uitgesteld of  
waarvan wordt afgezien. 

Transitie
Overgang van de ene naar de andere situatie. 

Urbanisatie
De trek van de bevolking van het 
platteland naar een meer stedelijke omgeving.

Vergrijzing
De toename van het aantal ouderen in de samenleving. 

Vervangingsniveau
Om de huidige bevolking dezelfde omvang te laten houden, moet 
een vrouw tijdens haar leven statistisch gezien 2,1 kinderen krijgen. 
Dit is het zogenaamde vervangingsniveau. In Nederland schom-
melt het kindertal al dertig jaar rond de 1,7. Dit leidt op termijn tot 
een dalende bevolking (andere factoren niet meegerekend).

Woonservicedorp
Een dorp gelegen binnen een woon-servicezone waarin alle  
voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn binnen 
handbereik zijn.

ZZP
Zorgvragers worden tegenwoordig ingedeeld in ZZP’s; zorgzwaar-
tepaketten. Een hoger ZZP betekent grof genomen intensievere 
zorgvraag. Mensen met ZZP 1 tot en met 3 worden geacht zelfstan-
dig te wonen. Naar verwachting gaat dit ook gelden voor mensen 
met ZZP4. Dit zorgt voor een veel lagere toestroom naar klassieke 
verzorgingshuizen (t/m ZZP5) en een steeds grotere nadruk op  
verpleeghuizen (ZZP 6 en hoger). 58



Ontwikkelingen Terherne

De kern Terherne (huidige gemeente Boarnsterhim) maakt na de 
fusie deel uit van de fusiegemeente De Friese Meren. Voor deze kern 
brachten we de trends en de huidige situatie in beeld. We vatten 
per thema kort samen wat specifiek voor Teherne geldt. Zie ook de 
factsheets per dorp.

– Terherne groeide tussen 2001 en 2010 met 10% tot 375 
huishoudens; dat is bovengemiddeld veel. Er wonen relatief veel 
45-75 jarigen met vaak een hoger inkomen.

– Er wonen meer huishoudens dan dat er zelfstandige woningen 
beschikbaar zijn; een deel van de huishoudens woont in een  
(formele) recreatiewoning, waarvan er honderden zijn in het dorp. 
De voorraad heeft gemiddeld een hoge waarde (ruim 250.000 euro).

– Het is niet bekend hoeveel woningen geschikt te maken zijn voor
mensen met een zorgvraag. Er zijn slechts enkele nultreden-
woningen. 

– Er zijn geen specifieke zorgvoorzieningen in het dorp en geen 
culturele voorzieningen (wel een dorpshuis en café). 

– Ondersteund door het toeristische karakter zijn in Terherne 
diverse winkels te vinden (supermarkt, drogisterij, huishoudelijk,  
mode, pinautomaat).

– Er is één basisschool die op langere termijn de opheffingsgrens
nadert (prognose van 80 naar 60 leerlingen in 2020).

Conclusie: door het sterke toeristische profiel heeft het dorp  
bovengemiddeld veel voorzieningen die niet in hun bestaan  
bedreigd worden. Er zijn weinig voorzieningen voor ouderen met 
een zorgvraag, een groep die de komende jaren wel in omvang zal 
groeien gezien de huidige leeftijdsopbouw. Het is raadzaam om te 
peilen of zorgbehoevende dorpsbewoners het kleine aanbod aan 
nultredenwoningen en de afwezigheid van zorgvoorzieningen als 
een probleem ervaren. 

In Terherne 
wonen 
relatief 

veel 45-75 
jarigen... 

...met vaak 
een hoger 
inkomen
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