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In het zuidoosten van Damwâld ligt een karakteristiek stukje 
Friese Woudenlandschap waar tien- tot twintig woningen worden 
gerealiseerd: Prikkebosk. De gemeente heeft met omwonenden en 
vertegenwoordigers uit Damwâld nagedacht over een plan hiervoor. 
Dit heeft eind 2019 geleid tot een globale visie voor Prikkebosk. 
Deze visie houdt rekening met de woningbehoefte van het dorp, 
de wensen van omwonenden én de karakteristiek  gebied. 

Nu is het tijd  om de visie te gaan verwezenlijken. De gemeente 
nodigt omwonenden, mensen met goede ideeën en toekomstige 
bewoners van Prikkebosk uit om met concrete voorstellen te komen 
voor dit bijzondere woonplan.

In 2018 is een woningbehoefte-onderzoek uitgevoerd. Dit liet 
zien dat voor de komende jaren een lichte toename van de 
woningbehoefte wordt verwacht in Damwâld. Een vrijstaande 
woning blijft de grootste wens. De vraag naar typen woningen in 
Damwâld verschuift onder invloed van de vergrijzing wel wat naar 
gelijkvloerse woningen.

Prikkebosk is gewild bij de meeste doelgroepen. Op de locatie 
Prikkebosk is ruimte om buiten de basisbehoefte én voor andere 
doelgroepen te bouwen. Dit past ook bij het unieke karakter van het 
gebied.

WONEN IN PRIKKEBOSK

WONINGBEHOEFTE DAMWÂLD: PRIKKEBOSK
WORDT EEN BIJZONDER WOONGEBIED



Uit de gesprekken met vertegenwoordigers en omwonenden kwam 
vooral naar voren dat Prikkebosk plek moet bieden voor ‘iets 
bijzonders’, voor zowel de woningen als de inrichting. Een plan dat 
ten goede komt aan de ontwikkeling en het imago van Damwâld. 
De bestaande kwaliteiten van het gebied zijn het allerbelangrijkste. 
Dat betekent vooral het behouden en versterken van het landelijke 
karakter. 

De omgeving wordt dus niet aangepast ten behoeve van het wonen, 
maar de woningen worden ingepast in de bestaande structuur van 
het landschap. 

Het gebied houdt haar landelijke uitstraling door de singels, 
de kleinschaligheid, een landelijke architectuur en een afwisseling 
van wonen en agrarisch gebruik. Door het toepassen van 
eenvoudige verharding, weidehekken en lage beplanting wordt het 
karakter van het landschap zo min mogelijk aangetast. 

WENSEN OMGEVING EN UITGANGSPUNTEN:
IETS UNIEKS MET BEHOUD VAN KARAKTER



De aanwezige houtsingels zorgen voor een opdeling van het gebied 
in een soort ‘landschappelijke kamers’. De woningen worden in deze 
‘kamers’ geplaatst, op afstand van de bestaande woningen. 

Elke kamer kan haar eigen invulling krijgen. Het plan richt zich 
vooral op bijzondere woonvormen. Bijvoorbeeld een boerderijachtig 
gebouw met meerdere woningen of een groepje Tiny Houses 
rondom een centrale plek. Maar een kamer met een meer 
traditionele opzet, met vrijstaande woningen langs een weg, is 
ook mogelijk. Dit is mede de reden dat het aantal woningen per 
kamer nog niet precies vastligt: zodat de mogelijkheid open blijft 
om bijzondere woonvormen toe te staan, waarvan we nu nog niet 
precies weten hoe die eruit zien. 

Alle ideeën zijn welkom, zolang er aandacht is voor kwaliteit, 
duurzaamheid, biodiversiteit en ecologie. Ook is de kwaliteit en 
samenhang van de architectuur van belang. Er wordt ingezet op 
landelijke stijlen met een moderne uitstraling, zoals schuurwoningen 
of moderne toepassingen van riet en hout. Afstemming is vooral 
nodig binnen één kamer.

Nieuwe bewoners krijgen veel vrijheid om invulling te geven aan 
hun woonwens. Er ontstaat een aantrekkelijke woonomgeving.
Voor mensen uit het dorp of daarbuiten. 

HET WONEN



De ruimte tussen de bestaande en nieuwe woningen behoudt haar 
landelijke uitstraling. In het grootste deel van deze tussenzone 
wordt de agrarische functie behouden. Het accent verschuift 
van landbouw naar agrarisch natuur-/ecologisch beheer en 
het hobbymatig houden van dieren. Hiervoor worden kampen 
gemaakt. Die worden afgesloten van de andere delen met houten 
weidehekken. 

Deze kampen kunnen zowel door bestaande bewoners als de 
nieuwe bewoners worden gekocht. Omwonenden wordt de 
mogelijkheid geboden om direct achter hun bestaande tuinen 
stukjes land aan te kopen. Wel onder de voorwaarde dat de 
inrichting van de tuin past bij het landschap. Bijvoorbeeld door ook 
hier houten weidehekken te gebruiken.

Ook liggen er kansen om het wandelnetwerk uit te breiden door 
verbindingen te maken tussen de bestaande wegen en de nieuwe 
weg langs de nieuwe woningen. Bijvoorbeeld door paden te maken 
door de kampen. 

Mogelijk is er in de landelijke tussenzone ook nog ruimte voor 
andere ideeën, zoals het uitbreiden van de moestuintjes bij de 
Rommert de Breestrjitte of het toevoegen van bos en outdoor 
fitnessfaciliteiten. Mensen met concrete ideeën worden uitgenodigd 
om deze de komende tijd met de gemeente te delen. 

LANDELIJKE TUSSENZONE



Weidehekken vormen de overgang van priveterrein naar landschap.

Ecologisch agrarisch beheer met bijvoorbeeld kruidenrijke 
akkerranden.

Bijzondere woonvormen zijn mogelijk in een overeenkomende 
architectuurstijl. De twee noordelijke woonkavel-kamers lijken hier 
het meest geschikt voor.

Afwisseling tussen kampen en woonkavel-kamers zorgt voor een 
landelijke uitstraling en gevarieerde omgeving.

Een informele wandelroute kan gecreëerd worden door klaphekken 
te plaatsen aan de rand van weides en geen pad aan te leggen.

Lage heggen en lage beplanting voor erfafscheidingen.

Vrijstaande woningen op kavels van circa 1.000 tot 1.800 m2 is 
het uitgangspunt, maar andere vormen zijn mogelijk, zoals een 
Kangoeroewoning.

Door kavelontsluitingen te combineren hoeven er minder 
doorgangen door de singels te worden gemaakt.

VOORBEELD UITWERKING



Hoe Prikkebosk er precies uit gaat zien, staat nog niet vast.
De gemeente gaat hierover in gesprek met de omgeving, andere 
belanghebbenden en geïnteresseerden in de aankoop van een 
woning in Prikkebosk. 

Rondom de zomer van 2020 worden de concrete wensen in kaart 
gebracht. De haalbare initiatieven worden meegenomen in het 
plan. Op basis hiervan wordt een definitief stedenbouwkundig 
plan gemaakt. Dit plan wordt vertaald  in een bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan. Daar gaan we na de zomer mee aan de slag. 

Bent u omwonende? Wilt u in Prikkebosk komen wonen? Of heeft 
u een goed idee voor de tussenzone? Wilt u uw tuin uitbreiden? 
Of bent u op zoek naar een bijzondere plek waar u uw unieke 
woonwens kunt verwezenlijken? De gemeente nodigt u uit om mee 
te doen. 

HET VERVOLG
Voor het aanmelden van uw ideeen, kunt u terecht bij de gemeente:

e-mail  info@dantumadiel.frl
  onder velmelding van Prikkebosk

telefoon via het algemene nummer van de gemeente 
  (0519) 29 88 88

website:           www.dantumadiel.frl/prikkebosk

Contactpersoon gemeente: de heer P. van Noort

CONTACT


