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1. Aanleiding en doel

1.1  Aanleiding
Gaastmeer is een watersportdorp bij uitstek. Het is voor de ontwikkeling van het 
dorp belangrijk dat er mogelijkheden worden geboden om gebruik te maken van 
de kansen die de watersport biedt. Op dit moment bevindt zich in Gaastmeer 
een aantal bedrijven, die op de huidige locatie vanwege de doorgemaakte groei 
onvoldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen. In Gaastmeer zijn op dit 
moment geen vrije bouwkavels meer beschikbaar die hierin kunnen voorzien.
Om ruimte te bieden aan ontwikkelingen op het gebied van watersport en recre-
atie wil de gemeente Súdwest-Fryslân planologisch meewerken aan de ontwik-
keling van het recreatief bedrijventerrein De Terp door gebruik te maken van de 
bevoegdheid tot wijziging van het bestemmingsplan.

1.2 Situering
Het plangebied betreft de locatie De Terp tussen de Wieldyk en de Pieter 
Bouwesloot . De percelen waarop het plan betrekking heeft, hebben een geza-
menlijke oppervlakte van circa 1,9 hectare. Het plangebied heeft de volgende 
begrenzing:

• ten westen en noorden van het plangebied bevindt zich agrarisch gebied;
•  ten oosten en zuiden wordt het gebied begrensd door de jachthavens Pieter 

Bouwe, Peter Sijperda en de Pieter Bouwesloot . In onderstaande afbeel-
ding is de ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven.
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1. Aanleiding en doel

1.3 Doel
In het voorliggende beeldkwaliteitsdocument wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan een goede landschappelijke inpassing en wordt aangegeven op 
welke wijze de landschappelijke inpassing van het recreatief bedrijventerrein 
wordt gerealiseerd. Tevens geeft dit document welstandsrichtlijnen voor de 
bebouwing.  

Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld om:
• Aan te geven hoe de landschappelijke inpassing vorm wordt gegeven;
•  Een aantrekkelijk en duurzaam (woon)werk en recreatief milieu tot stand te 

brengen;
•  De toekomstige bouwers te inspireren en vooraf informatie te geven over 

de welstandscriteria;
•  De welstandscommissie een kader te bieden waar binnen de toetsing van 

bouwplannen plaats dient te vinden. 

1.4 Wettelijke status
Volgens de Woningwet dient welstandstoezicht gebaseerd te zijn op door de 

gemeenteraad vastgesteld beleid. Zonder vastgesteld welstandsbeleid mag 

er geen welstandstoets plaatsvinden. Dit beeldkwaliteitsdocument dient als 

bindend gemeentelijk beleid voor de toekomstige welstandsbeoordeling van 

bouw- en verbouwplannen en vormt een aanvulling op de vastgestelde wel-

standsnota. De instructies over de inrichting van de openbare ruimte dienen 

gelezen te worden als instructies van de gemeenteraad aan Burgemeester en 

Wethouders en ontwikkelaar met het oog op de inrichting en beheer van de 

openbare ruimte.

1.5 Procedure
Dit beeldkwaliteitsplan zal door de gemeenteraad worden vastgesteld. Voor-

afgaand aan deze vaststelling biedt het gemeentebestuur ingezetenen van 

de gemeente en belanghebbenden de gelegenheid tot inspraak volgens de 

gemeentelijke inspraakverordening. Tegen het besluit van de raad staat geen 

beroep open.

1.6 Leeswijzer
In dit document zijn eerst de stedenbouwkundige context en hoofduitgangs-

punten benoemd. Na de stedenbouwkundige aspecten is ingegaan op de 

landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein. Het laatste deel van het 

beeldkwaliteitsplan bestaat uit het benoemen van de  verschillende deelge-

bieden. De deelgebieden zijn voorzien van beelden en toetsingscriteria.
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2.1 De locatie van het plangebied
Gaastmeer is ontstaan aan het Friese meer De Fluessen en staat hierdoor rechtstreeks in 
verbinding met een aantal Friese meren, zoals het Heegermeer en het Grote Gaastmeer. 
Tegenwoordig zijn er twee woonkernen te onderscheiden, namelijk de ‘Greate Gaastmar’ 
en de ‘Lytse Gaastmar’. Voorheen bestond Gaastmeer uit drie delen: de Noardbuorren, de 
Middenbuorren en de Fiskersbuorren. De delen werden van elkaar gescheiden door poe-
len en waren voornamelijk vanaf het water bereikbaar. Er was wel een pad dat de dorpen 
verbond. Kenmerkend voor de structuur van de dorpen is de kleinschaligheid en de van 
oudsher op het water georiënteerde panden. 

In het eerste deel van de twintigste eeuw is de Wieldyk gerealiseerd waardoor de Kleine 
Gaastmeer en Gaastmeer ook door middel van een weg met elkaar verbonden werden. 
Tussen Kleine Gaastmeer en Gaastmeer kwamen van oudsher grote open ruimten voor; 
deze zijn in de afgelopen decennia in belangrijke mate gewijzigd door de realisering van 
het  bungalowpark Liuwedaem. Ook de bebouwing van Gaastmeer is uitgebreid naar de 
noordzijde van de Woudbuursterpoel. Ondanks dat de kleine clusters van bebouwing dich-
ter tegen elkaar aan komen te liggen, zijn de ruimtelijke eenheden van Kleine Gaastmeer 
en Gaastmeer nog wel herkenbaar. De bebouwing in Kleine Gaastmar grenst direct aan 
de Wieldyk, op dezelfde plek als waar van oudsher een pad heeft gelegen. De bebouwing 
is daar zowel op het water als de Wieldyk georiënteerd. 
De bebouwing in Gaastmeer richt zich enerzijds op de Munkedyk en anderzijds op het 
aanwezige water. Vanaf de Wieldyk betekent dit dat Gaastmeer zich als gesloten dorps-
rand profileert en niet op deze weg is georiënteerd. Het agrarische gebied tussen de 
Wieldijk en de bebouwing  versterkt de beleving van de dorpsrand. Hierdoor zijn de twee 
afzonderlijke eenheden, Kleine Gaastmeer en Gaastmeer, herkenbaar. 
 
Het plangebied ligt tussen de Wieldyk en de Pieter Bouwesloot . De percelen waarop het 
plan betrekking heeft, hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 1,9 hectare. Het 
plangebied is tegenwoordig in gebruik als grasland. Het terrein bestaat uit meerdere krui-
nige percelen die deels van elkaar gescheiden zijn door afwateringsgreppels. 

2. Stedebouwkundig plan

1973

1811-1832
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2.2 Stedenbouwkundige hoofdstructuur
Recreatief bedrijventerrein De Terp Gaastmeer is een 
kleinschalig en watergerelateerd, bedrijventerrein. 
Het bedrijventerrein ligt tussen Kleine Gaastmeer en 
Gaastmeer. Het recreatief bedrijventerrein zal ruimtelijk 
onderdeel uitgaan maken van Gaastmeer.  Het hand ha-
ven van agrarische gebied ten noorden en westen van 
het bedrijventerrein zorgt er voor dat er een ruimtelijk 
onderscheid tussen de twee kernen blijft bestaan. 
In aansluiting op de aangrenzende bebouwing zal dit 
bedrijventerrein zich op het binnen het plan te realiseren 
water oriënteren. Dit betekent dat het voornamelijk een 
naar binnengekeerd gebied zal zijn. De vormgeving van 
de buitenranden is daarbij van groot belang. Bovendien 
is het van belang dat de relaties met het omringende 
landschap worden geborgd. 

Er zijn in de basis twee zijden van het bedrijventerrein 
te onderscheiden waarbij de beeldkwaliteit een grote rol 
speelt. Het gaat hierbij om de beleving vanaf het water 
en om de beleving vanaf de Wieldyk. 

Aan de zijde van de Wieldyk zal het recreatief bedrijven-
terrein zich profileren als een gevarieerde dorpsrand, 
bestaand uit groen en bebouwing. Het bedrijventerrein 
sluit aan op bestaande bebouwing. Het behoud van 
agrarische gebied tussen de Wieldyk en het bedrijven-
terrein zorgt ervoor dat het nieuwe bedrijventerrein en 
de bestaande dorpsrand één nieuw dorpssil-
houet gaan vormen. 

De nieuwe rand zal worden onderbroken met 
enkele doorzichten, die met name het waterge-
bonden karakter van Gaastmeer benadrukken. 

Vanaf de Wieldyk wordt als het ware van buiten naar 
binnen gekeken en andersom wordt vanaf het nieuwe 
water het omringende open landschap ervaren. 

Bij de beleving vanaf het water gaat het om de beleving 
vanaf het bestaande (vaar)water, vanaf de op het water 
georiënteerde bebouwing van Liuwedaem en vanaf de 
bestaande jachthaven. Het bungalowpark Liuwedaem 
wordt door de provincie als voorbeeldproject wat betreft 
architectuur aangehaald in het kader van het Friese 
Merenproject: “Het vakantiecomplex is fraai ingepast 
aan de rand van het meer bij Gaastmeer, het betreft een 
ingetogen samenhangend geheel”. 

Het beeld van het bedrijventerrein sluit qua landschap-
pelijke inpassing aan op de sfeer van het vakantiecom-
plex door middel van: water, rietkragen en een gevari-
eerd beeld van bomen en bebouwing. De functie van 
het bedrijventerrein is echter anders dan de functie van 
het vakantiecomplex. De watersportgerelateerde bedrij-
vigheid sluit aan bij de beleving van water en mag in die 
vorm ook herkend worden vanaf het water.  Ook hier 
moet aandacht zijn voor de wissel-
werking tussen het bedrijventerrein 
en het omringende landschap.  

9.3 Aandacht voor architectuur 

Wat: Lieuwe Daam  één van de oudste parken met recreatiewoningen

Waar: Gaastmeer

Vakantiecomplex fraai ingepast aan

de rand van het meer bij Gaastmeer,

het betreft een ingetogen samenhan-

gend geheel.

Landschappelijke inpassing van vakantiecomplex
Foto: Bleeker en Nauta -  Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit - Atelier Fryslân
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9.3 Aandacht voor architectuur 

Wat: Lieuwe Daam  één van de oudste parken met recreatiewoningen

Waar: Gaastmeer

Vakantiecomplex fraai ingepast aan

de rand van het meer bij Gaastmeer,

het betreft een ingetogen samenhan-

gend geheel.

Landschappelijke inpassing van vakantiecomplex
Foto: Bleeker en Nauta -  Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit - Atelier Fryslân

Bron aandacht: voor architectuur- het friese merenproject
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Belangrijk onderdeel van het plan is de landschappelijke 
inpassing. In dit plan zijn vier thema’s gehanteerd die 
een landschappelijk raamwerk bieden voor de inpassing 
van de bedrijfsmatige bebouwing.

• Groenzones
• Zichtlijnen
• Water
• Randen

3.1 Groenzones
Het bedrijventerrein wordt omsloten door een groen-
zone. Deze groenzone kent per zijde een invulling die 
aansluit bij de belevingen zoals omschreven in de para-
graaf stedenbouwkundige hoofdstructuur. Dit betekent 
dat voor het bedrijventerrein een afwisselende beplan-
tingsrand krijgt. 

De rand varieert in dichtheid, hoogte en vorm: dichte 
gemengde struwelen, doorzichten en boombeplanting (of 
combinaties daarvan) wisselen elkaar af. De beplanting 
is gebiedseigen voor de veenondergrond waarop het 
plangebied zich bevindt (zie bijlage). 

De noordzijde is het meest van belang voor de beleving 
vanaf de Wieldyk. De uiteinden van deze zone bestaan 
uit dichte gemengde struwelen en bomen. Ter hoogte 
van het water is de groenzone veel transparanter met 
een afwisselende boombeplanting en enkele struiken. 

De zuidzijde is van belang voor de beleving vanaf het 
water, Liuwedaem en de bestaande jachthaven. De 
groenzones aan deze kant bestaan uit rietkragen, waar 
mogelijk een enkele struik in ontstaat. In het bestaande 
groen tussen de huidige jachthaven en het plangebied 

kan ook een enkel doorzicht gecreëerd worden, waar-
door een deel van het silhouet van Gaastmeer weer 
zichtbaar wordt.   

De westzijde speelt zowel een rol in de beleving vanaf 
de Wieldyk als vanaf het water. Daarnaast grenst de 
westzijde aan de resterende open ruimte tussen Gaast-
meer en Kleine Gaastmeer. Deze groenstrook kan qua 
beeld aansluiten bij de houtsingel ten westen van het 
plangebied. De groenzone kan voornamelijk bestaan uit  
bomen en een enkele struik, zodat een wisselwerking 
vanuit het terrein met het omringende landschap ont-
staat. Tegelijkertijd zorgen de afstand en de kijkrichting 
ervoor dat vanaf de Wieldyk een halftransparante groene 
wand ontstaat. Vanaf het water gezien geeft de rietkraag 
een extra filter en zal het beeld aansluiten bij het beeld 
van Liuwedaem. 

3. Landschappelijke en ecologische inpassing
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aanzicht vanaf het water

aanzicht vanaf de Wieldyk
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3.2 Zichtlijnen
Zowel het beeld van buitenaf als de beleving vanuit het plangebied zelf zijn van 
enorm belang. Door het creëren van zichtlijnen naar het open landschap en het 
water wordt het plangebied verankerd in de omgeving. In het plan zijn zowel 
zichtlijnen opgenomen in de noordzuidrichting als in de oostwestrichting. Deze 
zichtlijnen dienen open te blijven van bebouwing en dichte beplanting maar 
ook van bedrijvenopslag en parkeren. De inrichting van het recreatief bedrij-
venterrein dient een open en representatief karakter te hebben. Dit kan worden 
gecombineerd met representatieve entreesituatie voor de aan deze open ruimte 
grenzende bedrijven (hoeft niet ten koste te gaan van uitgeefbaarheid).

3.3 Water 
Water is van oudsher een verbindend element in Gaastmeer. Het recreatief 
bedrijventerrein De Terp is een watergerelateerd bedrijventerrein en zal ook 
voor een groot deel bestaan uit water. Dit water mag ook beleefbaar zijn. Hierbij 
is het van belang zorgvuldig om te gaan met de vormgeving van de oevers, stei-
gers en voorzieningen zoals water, elektra en verlichting. De verschijningsvorm 
van de inrichtingselementen moet niet te veel in het oog springen. Hiervoor 
wordt geadviseerd  gedempte kleuren te gebruiken. Dit is ook een middel om 
naast de vormgeving an sich afstemming en uniforme uitstraling te creëren.

3.4 Randen 
Bij randen valt te denken aan de randen van het bedrijventerrein, bermen, 
oevers en erfgrenzen. De randen zijn vaak gebieden die verrommelen. Dit werkt 
storend gezien vanuit het water en omliggende landschap en gaat ten koste 
van de landschappelijke inpassing. In het geval van de randen geldt dat er 
gekozen dient te worden voor eenvoudige principes. Veelal kan het toepassen 
van aaneengesloten grasstroken (in diverse beheervormen) zorgen voor een 
rustig beeld. Voor erfafscheidingen geldt dat onderlinge afstemming in hekwerk 
(zoveel mogelijk beperken) en hagen een rustig en verzorgd uiterlijk geeft. 

beeldbepalend aanzicht vanaf het water (zie aanzicht)

beeldbepalend aanzicht vanaf de Wieldyk (zie aanzicht)

zichtlijn - beleving van het water 

zichtlijn - beleving van het open landschap
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Bebouwing is één van de beeldbepalende elementen van de nieuwe ontwikke-
ling, en maakt onderdeel uit van de inpassing. In het plangebied zijn vierbouw 
vlakken te onderscheiden met een eigen rol in het ruimtelijke geheel. Daarom 
is onderscheid gemaakt in de bebouwingsrichtlijnen. Dit onderscheid is 
bepaald op basis van de zichtbaarheid van de toekomstige bebouwing en de 
aansluiting omliggende bebouwing. 

Het totale bebouwingsensemble moet een toevoeging zijn voor Gaastmeer en 
buiten de individuele vormgeving van de gebouwen een samenhangend ge-
heel met elkaar en met de omgeving vormen. Hierbij kan ter inspiratie gekeken 
worden naar een dorp als Klein Gaastmeer waar elk gebouw verschillend is 
en er toch een grote samenhang is. Dit komt onder andere door het natuurlijke 
ritme van hoofd- en bijgebouwen, kleur- en materiaalgebruik en eenvoudige 
herkenbare hoofdvormen. 

De hierna gegeven richtlijnen voor de kavels dienen te worden opgevolgd. 
Incidentele afwijkingen zijn toegestaan, mits gemotiveerd wordt dat met de 
afwijking het doel op gelijkwaardige of betere wijze wordt bereikt. Als eerst zijn 
de algemene criteria benoemd. Deze zijn van toepassing op alle bouwvlakken. 
Vervolgens zijn er een aantal criteria per bouwvlak opgenomen

Algemene Criteria:
• De representatieve gevels zijn georiënteerd op het water;
•  Gevels gericht op de Wieldyk  (noordgevels) kennen een eenvoudig 

vormgegeven aanzicht;
• De hoofdbebouwing is afgedekt met een kap;
• Kleur en vorm afstemmen op elkaar en op de omgeving;
• Minstens 25% van de materialen bestaat uit natuurlijke bouwmaterialen;
• Terughoudend en gedempt kleurgebruik;
•  Dakvlakken hebben donkere (zwart/antraciet/blauwgrijs) matte afwerking, 

dakpannen in de “authentieke” kleur oranje of zijn afgewerkt met een 
natuurlijk bouwmateriaal (bijvoorbeeld groene-daken);

•  Reclame-uitingen meeontwerpen aan of in de gevel verwerkt en niet boven 
de gootlijn;

•  Onaantrekkelijke ogende delen van de bedrijfsvoering (bijv. opslag en 
afvalinzameling  zoveel mogelijk aan het oog onttrekken door de positie van 
de bebouwing een de aankleding met beplanting;

•  Bij voorkeur kiezen voor groene afscheidingen in de vorm van hagen indien 
nodig gecombineerd met hekwerken.

4. Bebouwing
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Bouwvlak 1 
Het eerste bouwvlak grenst aan het resterende open landschap tussen Gaastmeer en Klein 
Gaastmeer en aan de bebouwing van Liuwe Daem. De schaal en materialiseren van de be-
bouwing moet hierop zijn afgestemd. De bebouwing is zowel georiënteerd op de weg en het 
landschap als op het water.  

• De bebouwing staat parallel of haaks op de weg of de Pieter Bouwesloot;
•  De representatieve gevels zijn georiënteerd op het water (oostgevel) en het landschap 

(westgevel)

Bouwvlak 2 en 3
Het  tweede en derde bouwvlak grenzen aan bestaande bebouwing en aan de open ruimte 
tussen bedrijventerrein Gaastmeer en de Wieldyk. De bebouwing ligt vrij centraal in de 
nieuwe dorpsrand en kan vanuit dat oogpunt aansluiten bij de hoogte van de bestaande 
bebouwing.

• De bebouwing staat parallel of haaks op de weg;
•  De representatieve gevels zijn georiënteerd op het water (westgevel) en het landschap 

(noordgevel).

Bouwvlak 4
Het vierde bouwvlak ligt van alle kanten achter andere bebouwing en is daarmee minder 
beeldbepalend.  De bebouwing vormt een ensemble met de omliggende bebouwing. De lig-
ging aan het water maakt dat deze bebouwing een scheepswerfachtig volume kan hebben.

•  De bebouwing staat parallel of haaks op het water of de bestaande bebouwing;
• De representatieve gevels zijn georiënteerd op het water .

1
2

3

4
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Element Zand Veen Klei Opmerkingen

Mantel van het erf of verspreide bomen op 
het erf ,(houtwal/houtsingel/bomen)

Ruwe berk, Zomereik, Gel-
derse roos,Hazelaar, Hulst, 
Lijsterbes, Krent, Meidoorn, 
Grauwe abeel, Zwarte 
populier, Roos, Vuilboom, 
Veldesdoorn, Zoete kers, 
Vogelkers

Zomereik, Zwarte els, 
Hazelaar, Meidoorn, Slee-
doorn, Veldesdoorn, Wilg 
(div. soorten), Zoete kers

Gewone es, Gelderse roos, 
Gewone esdoorn, Hazelaar, 
Lijsterbes, Meidoorn, Grauwe 
abeel, Zwarte populier, Roos, 
Veldesdoorn, Vogelkers
Wilg (div. soorten)

In de meer besloten landschappen 
is een mantel niet nodig. Op het erf 
dezelfde bomen als in de omgeving.
Vlier niet aanplanten i.v.m. natuurlijke 
verspreiding, els en berk zijn bomen 
die een te geringe massa  geven. 
Daarom is een tweede rij noodzakelijk 
of ze dienen als vulhout tussen essen 
of eiken. 

Solitaire boom
Beuk, Zomereik, Linde, Iep, 
Paardekastanje , Tamme 
kastanje

Beuk, Zomereik, Linde, Iep, 
Treurwilg, Es

Linde, Iep, Walnoot, Paarde-
kastanje 

Kastanjesoorten en in het bijzonder 
de Paardekastanje, terughoudendheid  
aanplant i.v.m. kastanjeziekte

Bomenrij

Zomereik
Grauwe Abeel
Zwarte populier
Iep

Zomereik
Iep

Gewone Es
Gewone Esdoorn
Grauwe Abeel
Zwarte populier
Iep

Sierheesters

Boerenjasmijn
Brem
Hortensia
Rode Ribes
Sering
Forsythia
Weigelia
Kardinaalsmuts

Boerenjasmijn
Hortensia
Rode Ribes
Sering

Boerenjasmijn
Hortensia
Rode Ribes
Sering

Haag

Haagbeuk
Meidoorn
Beuk
Liguster

Haagbeuk
Meidoorn
Beuk

Haagbeuk
Meidoorn

Bron: “Boeren planten bomen” Landschapsbeheer en “Boerenerven van de vier Noordelijke provincies” Het Oversticht, april 1994

Bijlage : Indicatie van soorten per bodemtype


