
 

 

 
 

Informatiebrochure 
bouw je eigen droomhuis aan de Elfstedenvaarroute! 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

20 unieke kavels aan het water vanaf 436 m2 
10 kavels voor 2-onder-1 kap en 10 kavels voor vrijstaande woningen 

 
  
 
 
 
 
 

juli 2017 
versie 2.4 

geniet van de ruimte, 
het uitzicht en het water 
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Welkom! 

 
Van harte welkom bij Aldtsjerk Foarút! Een uniek dorpsinitiatief waarmee inwoners de toekomst van het eigen dorp 
vorm willen geven. Centraal staat het uitbreidingsplan voor het dorp met wonen, werken, water, natuur en recreatie. 
Door realisatie van dit project ontstaan mogelijkheden voor nieuwbouw en worden de recreatieve mogelijkheden – 
door onder andere de aanleg van een waterpartij - van Aldtsjerk verder vergroot. Voor het realiseren van deze plannen 
is de Stichting Aldtsjerk Foarút opgericht. Samen met Gemeente Tytsjerksteradiel, Provincie Fryslân en Wetterskip 
Fryslân is de afgelopen jaren vanuit ieders expertise gewerkt om daar te komen waar we nu zijn. En nu bent u aan zet 
om dit unieke plan met ons verder vorm te geven! 
 
Deze brochure bevat informatie over de bouwkavels in Aldtsjerk, het te ontwikkelen gebied, de kavel- en 
prijzenverdeling en informatie over het dorp zelf. Tevens wordt kort ingegaan op de lopende vergunningenprocedures, 
waarvan de actuele stand van zaken steeds wordt weergegeven op de website van Aldtsjerk Foarút.  
 
Deze informatiebrochure m.b.t. aankoop van een kavel vindt u terug op de website.  
 
Bestuur van de Stichting Aldtsjerk Foarút: 
Voorzitter  Jolt Andela 
Secretaris  Jan Pieter Bood 
Penningmeester Hester de Vries 
Projectleider  Han Westerhof 
 
Contactgegevens Stichting Aldtsjerk Foarút : 
Email   info@aldstjerkfoarut.nl 
Website  www.aldstjerkfoarut.nl 
Telefoon  H. Westerhof 06-20324232 
 
Postadres  Stichting Aldtsjerk Foarút 

Freuleleane 13  
9064 KT  Aldtsjerk 
 

 

 
 

Inhoudsopgave 

mailto:info@aldstjerkfoarut.nl
http://www.aldstjerkfoarut.nl/
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Algemene informatie 

 
Aldtsjerk is het meest noordelijke dorp in de gemeente Tytsjerksteradiel en ligt tussen Leeuwarden en Dokkum. Het 
dorp heeft ongeveer 700 inwoners, is mooi gelegen aan De Moark en omgeven door weilanden, bossen en water. In 
Aldtsjerk is een openbare basisschool en het dorp heeft, mede door de naastgelegen dorpen, diverse voorzieningen op 
het gebied van winkelen, eten en drinken, cultuur, sport, onderwijs, recreatie en zorg. Met Leeuwarden en Dokkum 
binnen handbereik zijn bovendien alle stedelijke voorzieningen dichtbij.  
 

Aldtsjerk Foarút is een initiatief vanuit het dorp dat zich bezighoudt met onder andere de ontwikkeling en realisatie 
van een woon- en recreatiegebied aan de noordzijde van Aldtsjerk. Uniek is dat het ontwerp bedacht is door het dorp in 
samenwerking met TWA Architecten. Hierdoor is en blijft het dorps-DNA gewaarborgd.  
 
Het woongebied van ca. 2 ha omvat 20 bouwkavels, waarvan 10 bestemd zijn voor de bouw van een 2-onder-1 kap en 
10 voor vrijstaande woningen. In beginsel zijn de 2-onder-1 kap woningen alleen bedoeld voor starters. De definitie van 
dit begrip kunt u teruglezen op de website van Aldtsjerk Foarút. De kavels zijn gesitueerd op een prachtige locatie aan 
de Elfstedenvaarroute. Het recreatiegebied van ca. 10 ha bestaat uit de aanleg van een meer en de mogelijkheid voor 7 
recreatiewoningen. 
 
Tevens komen er mogelijk 3 kavels voor wonen en werken (categorie 1) beschikbaar. Deze kavels zijn gesitueerd langs 
de Van Sminiaweg en maken de verbinding met het dorp compleet. Zodra de 20 kavels in het nieuwe woongebied zijn 
verkocht, zullen deze 3 kavels worden aangeboden. Deze kavels zijn nu eerst buiten deze brochure gehouden. 
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Algemene informatie (vervolg) 

 
Over de kavelverkoop kunt u informatie opvragen bij onze projectleider de heer Westerhof of via 
info@aldtsjerkfoarut.nl. 
 

De juridische procedures zoals het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning milieu, de ontgrondingsvergunning en 
de waterwetvergunning liggen – naar verwachting - na de zomer van 2017 ter visie bij gemeente, provincie en 
Wetterskip. Hiermee zouden alle vergunningen eind 2017 verleend kunnen zijn waarna het bouwrijp maken gestart kan 
worden. Bij het bouwrijp maken, een periode van ongeveer 3 maanden, worden de kavels op hoogte gebracht, 
ondergrondse leidingen en infrastructuur aangelegd. Hierna kan de bouw van woningen starten (voorjaar 2018). Het 
realiseren van het gehele plan zal naar verwachting gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij het overigens wel de 
bedoeling is dat de woningbouw aaneengesloten zal plaatsvinden. 

 
Het beeldkwaliteitsplan is gemaakt om een uitstraling passend bij het dorp en de omgeving te waarborgen. Deze is 
ontwikkeld in samenwerking met inwoners van het dorp en TWA Architecten uit Birdaard. Het beeldkwaliteitsplan is de 
basis voor de toetsing van bouwaanvragen door de welstandscommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel. TWA 
Architecten is hierbij als extern adviseur betrokken. Voor het uitgewerkte beeldkwaliteitsplan met inspiratiebeelden 
verwijzen wij naar de website van Aldtsjerk Foarút of kan worden aangevraagd via info@aldtsjerkfoarut.nl. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

mailto:info@aldtsjerkfoarut.nl
mailto:info@aldtsjerkfoarut.nl


 

 

6 

Plangebied 
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Verkaveling 
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Kavelgrootte en prijzen 

 

Kavelnummer Totaal kavel in m2  Kavelprijs excl. BTW Kavelprijs incl. BTW 

        

1 1229 € 147.900 € 178.959 

2 479 € 36.039 € 43.607 

3 436 € 33.292 € 40.283 

4 440 € 33.620 € 40.680 

5 445 € 34.030 € 41.176 

6 450 € 34.440 € 41.672 

7 454 € 34.768 € 42.069 

8 458 € 35.096 € 42.466 

9 463 € 35.506 € 42.962 

10 467 € 35.834 € 43.359 

11 472 € 36.244 € 43.855 

12 716 € 102.500 € 124.025 

13 1222 € 160.200 € 193.842 

14 1284 € 166.400 € 201.344 

15 1082 € 146.200 € 176.902 

16 1055 € 143.500 € 173.635 

17 1028 € 140.800 € 170.368 

18 1000 € 138.000 € 166.980 

19 1017 € 139.700 € 169.037 

20 1371 € 175.100 € 211.871 

 

Nota bene: 
* Prijzen zijn gebaseerd op natuurlijke oeverafwerking, geen verharde kades. 

* Afgebeelde insteekhavens op verkavelingsplan zijn niet in de prijs begrepen. 

* De afmetingen van de kavels zijn onder voorbehoud; in werkelijkheid kunnen deze iets afwijken.  

* Genoemde kavelgroottes zijn inclusief eigen vaarwater (vermeld op verkavelingsplan) 

* Kavelduo geldt alleen voor starterskavels; genoemde letters zijn nodig voor inschrijvingsformulier. 

* Er geldt een BTW percentage van 21% 
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Wat maakt dit plan mooi? 

 
Landschap. 
Het plan ligt op de scheiding tussen het coulissenlandschap van de Wâlden en het open weidegebied met 
slotenstructuur. Dit was dan ook de basis van het ontwerp. Het past in de landschappelijke structuur van Aldtsjerk en 
omgeving. Het plan wordt gekenmerkt door groenstroken (coulissen), water (sloten en meer) en vooral ruimte door de 
grootte van de kavels.  
 

Water. 
Op één na (kavel nr. 1), liggen alle kavels aan open vaarwater. Bij deze kavels bestaat de mogelijkheid dat bewoners zelf 
een eigen aanlegplaats creëren. Dit is zeker de moeite waard omdat het plan aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute is 
gelegen. Door de aanleg van het recreatiemeer is er volop mogelijkheid om te genieten in, op en langs het water. 
Uiteraard worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. 
 

Duurzaamheid. 
Duurzaamheid is een belangrijke pijler van het plan. De Stichting Aldtsjerk Foarút stimuleert de bouw van 
energieneutrale, duurzame woningen door samen met de kopers te verdiepen in mogelijkheden op dit gebied. Wat zijn 
huidige toepassingen op het gebied van zonne-energie, isolatie, energiezuinige installaties en waterbesparing?  

 
Dorp. 
Aldtsjerk is een pittoresk dorp met veel karakteristieke en een aantal monumentale woningen. Het is gelegen aan het 
riviertje De Moark, dat verbinding maakt met de Dokkumer Ee bij Bartlehiem en de Bonkevaart bij Leeuwarden. De 
Moark maakt deel uit van de Elfstedentochtroute en Aldtsjerk is het laatste dorpje voor de finish van deze schaatstocht.  
Niet alleen per schaats, maar ook Elfstedentochten op het gebied van wandelen, roeien, oldtimers, motors, suppen 
enzovoort weten Aldtsjerk te vinden! Op Openbare School Sinnehonk wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. Naast 
een aan het water gelegen dorpscafé Moarkswâl beschikt Aldtsjerk over een dorpshuis Oerein midden in het dorp 
tegenover de eeuwenoude Pauluskerk. Op landgoed de Klinze, een prachtige oude state, kunt u wandelen in het door 
Roodbaard in 1822 aangelegde park en genieten in het Grand Café. Ook kunt u kunst bewonderen in Galerie Bloemrijk 
Vertrouwen. Vanuit het dorp kunt u via de Rododendronvallei, gemakkelijk de twee kleine natuurgebieden “Grikelân en 
Turkije” bereiken om te wandelen of paard te rijden op de aangelegde ruiter- of menpaden.  
Maar wat Aldtsjerk naast deze karakteristieken vooral speciaal maakt zijn de inwoners, de saamhorigheid tussen de 
mensen, het betrokken burgerschap. De inzet van inwoners, ieder op zijn eigen wijze brengt ons bijvoorbeeld al meer 
dan een eeuw de Feinteboun, de Feestcommissie, de ijsclub, het dorpsbelang waardoor de inwoners een groot gevoel 
van verbondenheid met elkaar en het dorp ervaren.  
 
 
 

 
 

Bij het maken van deze brochure is alle mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 


