
DNA Krewerd



Doel van de beschrijving van het DNA 

Het Experiment Krewerd bestaat uit drie onderdelen: versterking, dorpsvernieuwing en energietransitie. 
Bij het ontwikkelen van de dorpsvisie heeft de beschrijving van het DNA van Krewerd als basis gediend.

Bij de versterking van de huizen kan, naast maatregelen intern, ook het uiterlijk van de huizen (deels) 
veranderen. Wellicht zal voor een of twee huizen gehele nieuwbouw gelden. De bewoners worden begeleid 
door zelf gekozen architecten.

Daar waar vernieuwing aan de woningen het dorp beïnvloeden (dit zal voornamelijk de straatzijden zijn)
zullen deze plannen getoetst worden aan het DNA van Krewerd. De architecten zijn professioneel in staat 
voorstellen te doen die passen in het dorp. Zij zullen hun voorstellen motiveren aan de dorpsbouwmeester, 
die met hen in discussie gaat, waar nodig. Vergelijk het met de ’welstandscommissie’. Conserverend (dat wil 
zeggen, behouden wat er was, is niet het uitgangspunt. Vernieuwing mag, wordt zelfs aangemoedigd. 
Echter vernieuwing moet het dorp versterken maar vertrouwd laten. Daarop wordt beoordeeld.

De dorpsbouwmeester legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering van de Dorpscoöperatie 
Krewerd



Samenvatting DNA Krewerd

Onderstaand een opsomming van karakteristieken die onderdeel zijn van het ruimtelijke DNA van Krewerd. De ruimtelijke 
eenheid van Krewerd in het landschap is opvallend. De genuanceerde variatie binnen het dorp zie ik als ruimtelijke 
kenmerkend van Krewerd. Daarom is het rijtje van belangrijkste kenmerken niet heel kort, om de nuance ruimte te geven.

Krewerd en het landschap
• Krewerd is een ensemble van een dorp rond de wierde plus erven in het landschap
• De dorpskom krewerd is een groen “eiland” in een open landschap; enkele vrijliggende erven vormen kleine clusters in het 

open landschap
• Contrast in de beleving: vanaf de ontsluitingswegen is er ruim zicht op de dorpskom en de clusters, vanuit de dorpswegen 

is er slechts nu en dan zicht op het landschap (uitzondering is de Pastorieweg met open zicht op het landschap)
• Privé-uitzicht op het landschap: vanaf bijna alle achtertuinen zicht op het landschap, specifiek voor de Pastorieweg: 

eenzijdig lint met uitzicht op het landschap aan de straatzijde

Opbouw Dorpskom Krewerd:
• De dorpskom is een samenspel van een:

Historische kern (De wierde en omgeving)
Bebouwingslinten (Pastorieweg, Kerkpad, Holwierderweg)
Agrarische boerderij + erf (Boer Bart)
Krewerdermaar
Begraafplaats

• De wierde, de Mariakerk e.o., Bonnemaheerd met gracht, begraafplaats, voormalige Pastorie, haventje Krewerdermaar en 
boerderij boer Bart vormen de het meest kenmerkende ruimtelijke onderdelen en daarmee de samenvatting van het 
beeldmerk Krewerd. Samenspel enkele grotere gebouwen en meer kleinere gebouwen

• Kenmerkend is ook het groen, vooral de beplanting op het eigen erf, hagen, singels, boomgaarden, de gracht rond de 
Bonnemaheerd. De hogere beplanting is belangrijk voor luwte in het dorp. 

• Openbaar groen is aanvullend: bomen langs straten en paden.
• Karakteristiek is dat veel panden voorheen een specifieke functie hadden, zoals smederij, bakkerij, pastorie, school, 

boerderij. Dit is deels nog zichtbaar en vertelt een verhaal; dit verhaal is wezenlijk voor de beleving van het dorp.
• Ontmoetingsplekken zijn informeel: in de straten, het kruispunt, bij de kerk, voor Kredo, op de begraafplaats en vanuit de 

voortuinen



Plaatsing bebouwing:
• Dorpskern: combinatie van solitair geplaatste bebouwing (hoofdzakelijk in historische kern en specifieke functies zoals 

voormalig school, dorpshuis, smederij) en bebouwing enigzins in een rooilijn langs de linten
• De erven om het dorp: solitaire plaatsing van de bebouwing, wel aan de weg, niet achterop de kavel

Architectuurbeeld
• Kleinschalige bebouwing (1 bouwlaag met kap) + enkele grotere volumes (kerk en voormalige boerderijen)
• Hoofdzakelijke traditioneel vooroorlogs, enkele naoorlogse architectuurstijlen
• Veel woningen meerdere keren verbouwd, hierdoor meerdere tijdsbeelden in één woning
• De bebouwing heeft onderling samenhang én variatie: niets is helemaal hetzelfde, het betreft nuances van verschil
• Mix van architectuur zonder ornamenten tot zeer rijk geornamenteerd.
• Driekwart bebouwing : rode baksteen; veel nuances in kleur, maatvoering, steensoorten en voegen
• Kwart bebouwing andere kleuren en materialen: wit keimwerkt, gele baksteen, hout ( bruin, groen en zwart) 
• Veel variatie in kapvormen, schilddaken, zadeldaken, samengestelde daken
• Dakpannen overwegend grijs, ca een kwart rood (opvallend in dorpsbeeld)

Functionele karakteristieken
• dorp: wonen met diverse beroepen en hobby’s aan huis
• dorp: naast wonen speelt de boerderij van boer Bart, de Mariakerk en het dorpshuis een essentiële rol in het Krewerder

dorpsleven.
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Experiment 
Krewerd:
eigen aanpak + 
eigen koers bepalen

Experiment Krewerd        - Dorpsplan voor toekomstige leefkwaliteit

8 juli 2019 HKB Stedenbouwkundigen  

Sociaal ruimtelijk onderzoek: beleving en gebruik

Stedenbouw en landschap: visie en ontwerp

Marieke vd Heide Cultuurhistorie en architectuurhistorie
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Bottom up: 
bewoners samen 
met deskundige 
denkkracht



Consensus 
DNA Krewerd: 

Gedeelde waardering:

dorpsopbouw + 
landschap;

Variatie en samenhang: 
erven + bebouwing;

sociale structuur, 
historie en de verhalen

communicatieDoel / product:

Basis voor dorpsplan en 
individuele 
bebouwingsplannen

Experiment Krewerd    -

Dorpscoöperatie Krewerd:

Democratisch proces

Maquette van dorp in dorpshuis: 

iedere woning schaal 1:200 bestaande situatie 

> en op termijn inplaatsen veranderingen

Kennisdeling: 
Bewoners en deskundigen: 
bevindingen delen met andere dorpen



stap 1 
Inventarisatie & analyse DNA

Stap 2 
Programma van wensen / 
bouwstenen planvorming 

Consensus Krewerd: 

Integraal dorpsplan: 
 basisplan + scenario’s
 uitvoeringsparagraaf 

en prioritering
 beeldregieplan

DNA Krewerd: waardering van 
de verschillende aspecten:

Verbeterwensen bijv: 
ontmoetingsplekken, 
verkeersmaatregelen, 
wandelroutes e.d.

Stap 3  
Dorpsplan met scenario’s

Scenario-uitwerkingen:

 (tijdelijke)woonlocaties
 invulling eventuele 

vrijkomende locaties
 inpassing energie-

locaties 

Vertaling naar: 
verbeteringen ruimtelijke 
opzet dorp en omgeving

Veranderingen kavels  +  
Eventuele tijdelijke woonlocaties 
en ontwikkelingslocaties

Oogst Krewerd:
Programma van Wensen en 
bouwstenen

Afstemming met versterking / 
nieuwbouw en woningontwerpen

Energie: mogelijkheden en 
kansrijke locaties  

 Evaluatie huidige ruimtelijke 
opbouw van dorp en landschap 
+ het dagelijks gebruik

 Ontwikkelingsgeschiedenis
 De verhalen van het dorp
 Energie-kansen
 De ruimtelijke kwaliteiten in 

beeld brengen

16 april 2018 HKB Stedenbouwkundigen  

Experiment Krewerd - Voorstel Plan van Aanpak Dorpsplan:   bottum up met deskundige denkkracht













Bepaling DNA  - bebouwing én groen



Consensus 
DNA Krewerd: 

Gedeelde waardering:

dorpsopbouw + 
landschap;

Variatie en samenhang: 
erven + bebouwing;

sociale structuur, 
historie en de verhalen

Bepaling DNA  - bebouwing én groen



Ligging in het 
wierdelandschap

Analyse DNA  - structuur



Analyse DNA  - structuur



Analyse DNA  - structuur

Ruimtelijke kwaliteitenkaart

Bebouwing op erven in het open landschap

• Krewerd komvorming:

• solitair geplaatste bebouwing 

• bebouwing langs de wegen in de rooilijn 



Analyse DNA  - structuur

Woonsferen

• wonen op erven in het landschap

• Krewerd komvorming:

• wonen in de historische kern

• wonen in een lint

• vanaf veel erven en tuinen uitzicht op 
het landschap



Analyse DNA  - structuur

Functies dorpskern Krewerd

• Overwegend wonen

• Beroep aan huis & ruimte 
voor hobby's

• Boerderij boer Bart

• Maatschappelijke functies:  
Kredo, Mariakerk, 
begraafplaats, speelplaats, 
haventje, trapveld



Analyse DNA  - structuur

Krewerd komvorming:

• solitair geplaatste 
bebouwing 

• bebouwing langs de 
wegen in een rooilijn 



Analyse DNA  - ruimtelijke beleving

Opvallende elementen in 
Krewerd: 

• Boerderij boer Bart

• Zicht op Krewerdermaar

• Bonnemaheerd + gracht

• Mariakerk + kerkhof

• De weide aan het Kerkpad

• Kredo bij dorpsentree

• Veel groen vooral in de 
tuinen/erven

Plekken voor ontmoeting:

• De straten

• Rond het kruispunt 

• Bij de kerk

• Voor Kredo

• De begraafplaats 

• Voortuinen



Analyse DNA  - ontwikkeling

Historische ontwikkeling dorpskom in 
grote stappen:

• Op de wierde: heerden, Mariakerk en 
omliggende bebouwing

• Percelen langs het Kerkpad en 
Pastorieweg

• Uitbreiding percelen langs de 
Holwierdeweg



Analyse DNA  - bebouwing leeftijd



Analyse DNA  - bebouwing



Analyse DNA  - bebouwing

Schaal van de bebouwing

• Merendeel: 1 laag met kap en vrijstaand

• opvallend in dorpskom: naast mix verschillende 
groottes van bebouwing van 6m tot 15m breed, ook 
bebouwing +16m breed: (voormalige) boerderijen

• Opvallend in landschap: grote boerderijen én enkele 
burgerwoningen



Analyse DNA  - bebouwing

Gevelmateriaal en kleur 
dorpskom Krewerd

• merendeel rode baksteen 
gevels; geeft samenhang

• Veel variatie in bakstenen, 
metselverbanden en 
voegwerk: tijdsbeeld

• Overige kleuren: wit 
keimwerk; gele baksteen; 
hout: bruin, groen en 
zwart. Dit geeft afwisseling 
en variatie



Analyse DNA  - bebouwing

Dorpskom kapvormen en materialen:

• rijk palet aan kapvormen:

o Zadeldaken

o Schildaken (driezijdig/vierzijdig)

o Samengestelde kapvormen

o Bijgebouwen vaak lichthellende of 
platte daken

o Torenspits Mariakerk

• Kleuren afwisseling van grijze en 
rode pannendaken



Analyse DNA  - bebouwing

Ornamenten – detaillering van de gevels

• Mix van bebouwing zonder ornamenten 
tot zeer rijk geornamenteerd met 
bijzondere details, bijvoorbeeld in het 
metselwerk of daklijsten

• Ornamentering vaak relatie met de 
(voormalige) functie



Analyse DNA  - bebouwing

Monumenten en karakteristieke panden - aspecten: 

o Cultuurhistorie: bijv voormalige schoolgebouw, 

o Architectuurhistorie: bijv Pastorieweg 2: vernieuwingsstijl

o Ensemble: bijv. voorm. schipperswoning bij haven

o Authenticiteit: bijv baarhuisje

o Zeldzaamheid: bijv Pastorieweg 5: wederopbouw-
architectuur 

• Specifieke beoordeling verbouwingen: respect voor 
karakteristieken

• Bij nieuwbouw: bewijzen sloop noodzakelijk / eisen tav
karakteristieke vorm/plaatsing



Analyse DNA  - bebouwing

Analyse DNA bebouwing

• De grote rijkdom in historie 
van Krewerd is afleesbaar aan 
een groot deel van de 
bebouwing: met als basis de 
Mariakerk e.o., de heerden
en bebouwing met specifieke 
(voormalige) functies

• De schaal van de bebouwing 
is kleinschalig maar kent ook 
grotere bebouwing 
(voormalige) boerderijen

• De bebouwing heeft 
samenhang én variatie; niets 
is helemaal hetzelfde er zijn 
altijd nuances van verschil



Analyse DNA  - beplanting







Analyse DNA  - beplanting

• erven in het landschap: vaak rondom opgaande 
beplanting

• Arwerd: cluster van groene erven, afwisselend 
grasvelden en opgaande beplanting

• Krewerd een groen eiland

• Holwierdeweg: (voorheen)bomenlint 



Analyse DNA  - beplanting

Dorpskom Krewerd

• Weinig openbare beplanting: maar wel 
belangrijk: bomen langs gracht naar Kerk en 
verder langs kerkpad, Pastorieweg en (deels 
gekapte) bomen Holwierdeweg

• Weide Steenhuisterheerd geeft beleving en 
vormt een mooi ensemble met beplanting 
rond de kerk

• Particuliere erfbeplanting maakt van 
Krewerd een groen eiland:
hagen, singels, boomgaarden, 
sierbeplanting etc

• bomen rond trapveld

• De hogere beplanting belangrijk voor luwte 

• Specifieke beplanting rond de begraafplaats




