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INLEIDING

Ilet Ëe beschermen dorpsgezlcht betreft de kom van het dorp
Metslawier, hoofdplaats van de voormalige gemeente
Oostdongeradeel en gelegen in het noordoostelijke kleigebled van
de provincie Friesland op een afstand van circa 6 kn ten noordoosten van Dokkum.
Het terpdorp Metslawier, ontstaan rond het begin van de jaartelling, ontwikkelde vanaf de late niddeleeuwen naast de oorspronkelijke agrarische bestaansbasis de functie van locaal verzorgend
en bestuurlÍjk centrum ln het uiterste noordoosten van Friesland.
Binnen de kenmerkende terpst.ructuur kwam een ruirntelijke opbouw
tot stand waarin de historische ontwikkeltng ook thans nog goed
herkenbaar is. Deze opbouw wordt in sterke mate bepaald door de
in wisselende dichtheid bebouwde dorpsterp rrclke wordt begrensd
door een grotendeels tweezijdig bebouwde ringweg.
rn samenhang met de hoge historische k!ÍaIiÈeit van de dorpsbebouwÍ-ng, waaronder zich een zestal beschernde monumenten bevindt,
alsmede de in ruime maÈe aanwezige beplanting levert dit een
beeld van zodanige cultuurhistorische waarde dat een aanwijzing
van Metslawier als beschernd dorpsgezicht gerechtvaardigd is.

ONTSTAAN EN
ONTI4IIKKELING

vóór de bedijkingen, welke in noordoostelijk Friesland vernoedelijk vanaf de tweede helft van de 10de eeuw plaatsvinden, bestaat
de kuststrook uiL een kweldergebled waarin het zeerdater via een
aantal zee-armen en kreken vrij kan doordringen. Door afzetting
van het meegevoerde zand- en kleimateriaal gedurende vele eeuwen
kont het bodenniveau van de kuststrook geleidelijk hoger te liggen. verschtllen in samenstelling van deze afzettingen, die onder
meer veroorzaakÈ worden door de ligging ten opzichËe van de
kreken en de afstand ËoË de kustr lelden daarbij tot het ontstaan

van een patroon van hoger gelegen ruggen in het landsehap, rÍaarop
de eerste bewoning plaatsvindt. De brede en hoog opgeslibde
strook kweldergrond langs de wadden- en voorrtralige Middelzeekust,
die vanaf Leeuwarden via stiens, Ferwerd en Holwerd tot aan Nes
loopt, vormt daarbij de oudste vestigingsbasis aan de kust van
het gewest OosÈergo vanaf de 7de eeuw voor Chr. In het meer
landinwaarts gelegen gebied van de Dongeradelen is, blijkens de
resultat.en van bodenonderzoek in een aantal terpen, pas kort voor
het begin van de jaartelling de opslibbing zover gevorderd dat
ook daar de eerste bewoning rnogelijk wordt.
Dit maakt het aannenelijk dat het dorp Metslawier is ontstaan in
de periode rond het begin van de jaartelling, waarbij de vestiging plaatsvond op het noordwestelljk eind van een hoger gelegen
kwelderrug, onÈstaan ln een voormalige kreekbedding. Deze rug
strekt zích. vanaf l'Íetslawier verder in zuidoostelijke richtlng
uit en vormt tevens de vestigingsplaats voor de dorpen Jouswier
en Ee.
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Door een periodieke stljglng van het gerniddelde nlveau
van de
zeespiegel gedurende de roneinse ttjd .r, de vroege
middeleeuwen
-À"""ra_
de zogeheten transgressle-fasen worden
uànnoo"*
zaakt de nederzetÈing door bewuste--ophoging de
velrÍg te stellen.
Als gevolg van deze ontwikkeling ontsi."r, aà voor
bied kerunerkende terpdorpen, die zictr ook nu nog het zeekleige_
duidelijk in het
landschap aftekenen. De óudste van deze terpdorpen,
ontstaan v6ór
de romeinse tijd, hebben veelal-nog de
straalsge_
wijze verkavelrng behouden. De btár orrt"t.i"
""."pi""terijke
niddeieeuwse doipsplaËregronden kennerken zich daarenËegen
aoo. ïà*-rï;';"d;;r"_
kige of blokvormige perceelslndeling.
Na de perlode van aanleg van zeewerende diJken,
de tweede
helft van de 10de tot aan de 13de eeuw, r."ïi u, vanaf
een
eind
regelnatlge ophoging van de Lerpen en de overstroming aan de
van de
laagstgelegen terreinen
zod.atbuiten de terpen mgelijk wordr en her gehele, gebied bebouwing
i" biij";rrJ-"-jirrrsch gebruik kan
worden genomen.
Bij deze ontwikkellng blijft de ontstaansgeschiedenis
baar stempel drukken op het landschap, nJtgeen zrcn een herkenweerspiegelÈ ln het grondgebrulk van á" t oi", geregentot op heden
ruggen als
bouwland, terwijr de lage-gebieden daartusJen
grasars
of hooiland dienen. voorts leiàen de toenemende reratÍes
tussen de dorpen tot het gebruik van rregverblndinge" are
een groot deel
neer de oude kwelderruggen volgen, terwijl loor
daarnaast
de vere
-"r"
voornalÍge kreken, herkenbaar aan het kronkelend"
u.roop,
vaarten en sl0ten een belangrijke vervoers- en
afwateringsfuneÈie
blljven vervullen.
rn de ongevlng van Metslawler wordt een voorbeerd daarvan
gevornd
door de Zuider Ee, die na de bedijklng
*r.r, nu1 gebied tot stand
-irj
komt via een doorgraving van de rug tussen
Metslawier
e'
ne
Reidswal. Hierdoor norden twee voornalige
met erkaar in
verbindlng gebracht en ontstaat er een vaartgeulen
tussen
Dokkr:n en de
uitnaterlngssluis Ezunazljl, rraar nagenoeg alre dorpen
in het gebied door niddel .r"n oprr.à.i"r, r". in verbinding
zljn gebracht.
Behalve de vanouds belangrijke
-geweest functie ts ook de ro1
als bestuurscentrum van invtoeaagrarische
van
Metslawier. De oudste-vernerdi"g^g"
"t;; ontwikkeling
..rrrr5zlng
hiertoe geef t
1s dle van Riowrd Jarichsma in iggo "".,gri"lrà"
van Dongeradeel.
Naar a1le waarschijnlijkheld woonde "r"
deze- op iËr"r
state, gele_
gen op de dorpsterp van MeÈslawier.. oe
rrgirng
1an
deze
op
de terp ln de onniddellÍjke ungevlng .rr.rr -J. Lrk
ni jst "i.r"
erop dat
dit huis reeds rr-o."g van belang_T99t zljn geweest.
In de daarop
volgende periode ligt de bestuuilijte naJrrt;.;
het
- nog ror in
de 15de eeuw ongedeerde, blj
fanílies
buiten
-Dongeradeel
MetslarÍier, doch in de rTde
eËuw wordÈ
ars
rechtsplaats en daarmee als hoofdpraats nËt-à..p-genoemd
r.rr-á"'grÍeteniJ
Oostdongeradeel. De centrale lrggr.ng van Metsrairer
ln het gebied
tussen de paezens en het Dokk'nàrdióp zar ui: à"
ontwikkerlng
van
deze functie zeker een rol hebben gespeeld.
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Over de oudste rutntelljke ontwikkeling van Metslawier ontbreken
betrouwbare gegevens. Het oudste kaartmateriaal dat enig lnzicht
geeft ln de vorm en omvang van het dorp is de grletenljkaart uit
1693 van Bernardus Schotanus à Sterringa, welke kaart in 1718 ln
herziene vorm door Frangols ltalna werd ultgegeven.
Op deze kaart is de langgerekte vorm van de dorpsÈerp binnen een
ringweg duldelijk te herkennen. Aan de noordwestztjde oaakt de
doorgaande weg van Dokkun naar Anjun deel uit van de ringweg,
evenals de weg naar Ee over de "Jouswierster tille" dat aan de
noordoostzijde doet. De Schotanuskaart geeft een dorpsbebouwing
aan die vooral geconcentreerd 11jkË te zijn langs de rLngweg bij
de genoende doorgaande wegen aan de noordzijde van het dorp.

Centraal op het noordwestelljke gedeelte van de terp 1s

de

middeleeuwse kerk ingetekend waarbij aangrenzende terpbebouwing,
welllcht vamrege de kleine kaartschaal, ltjkt te ontbreken.
HeË zuldelijk deel van terp en ringweg is aanmerkelljk minder
dicht bebouwd. Behalve de Jaarsma- of Unia State lijkt de bebouwing voornanelijk uít boerderijen Èe bestaan, waarvan er enkele
op enlge afstand buiten de ringweg zíJrr gelegen.
De opvaart vanuit. de Zuider Ee naar Metslawier is op de

Schotanuskaart duidelÍjk te herkennen, deze vaart ligt aan de
zuidkant van het dorp blj de boerderij "I{ibalda". Hoewel het zeer
waarschijnlijk is dat de opvaart een verbinding heeft gehad met
de stategracht op de Èerp, geeft het kaarÈbeeld hlerover geen

uits1uitse1.

Ook oet betrekking tot de functionele ontwikkeling van het dorp
geeft het kaartbeeld enige aanwijzLngen.
Het resultaaL van verplaatsing van boerderljen naar plaatsen
bulten de dorpsterp, nogelljk geworden door de bedijking en een
verbeterde waterhulshouding, komt duidelijk tot uiting op de
kaarË. Dat de vellígheid na de dijkaanleg echter nog lange tijd
betrekkelijk was blijkt ult de tekst van een gevelsteen aan de
kerk, welke vermeldt dat bij de Allerheillgenvloed van 1570 het
ríater tot in de kerk doordrong.

Vermoedelijke siluotie

eind l7e

eeuw
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De op de schotanuskaart neergegeven, meer aaneengesloten dorpsbebouwÍng aan de
,rlngweg wijsr op gebruik als ambàchrelijk beàrijf
of woning. rn diË
verband kan ook gelrezen worden op
."i.tief grote tuinen aan de noordzijde van het dorp, orrd.r
"iig"
Àeer bij
het huls "Bosman", dat in L674 wordt gebouwd voor de secretarls
Bosman ter vervangíng van een meer noordeliJk gelegen ouder pand
binnen een gracht en singel.
Gedurende de 18de en het begin van de 19de eeuw kent Metslawier
een stabiele ruiutelijke onÈwikkeling, waarbij zich geen Íngrijpende wijzigingen in het nederzetÈíngspatroon- voordoen.
Slechts
aan de zuidzijde van het dorp bij het einde van de opvaart, vindt
een gerlnge uitbreldlng plaats in de vorm van enige bebouwing aan
een reeds aanwezlg pad. voor het overige blijven de wijzigiog"r,
beperkt tot verdere verdichting van de bestaande structuur en
vervanglng van oudere bebouwing. Zo wordt Ln L776 de niddeleeuwse
kerk afgebroken en vervangen door een nieuw kerkgebouw op dezelfde plaats.

Het kadastrale minuteplan, daterend van omstreeks 1g30, geeft een
duidelijk beeld van de dan bestaande dorpsplattegrond, waarbij
vooral de dichte bebouwing rondom de kerk op.r.rt. Deze woonbebouwing is gesitueerd aan het pad rondom het kerktrof en aan enige
straalsgewijs ropende verblndlngspaden tussen de kerk en de rirrgweg. Iloewel dit patroon zou ktrnnen r*ijzen op een oude radiale
terpverkaveling moet worden geconstateerd dat àeze opbouw slechts
fragmentarlsch voorkomt en zich nlet in het gebiàa bulten de
ringweg voortzet.
Aan de noordkant van heÈ dorp, bij een verbreed en tweezijdlg bebouwd gedeelte van de ringweg, is een plein-aehtige sltuaii"-or,tstaan waar voornamere woningen en op het doorgaande verkeer gerichte functies zijn gevestlgd. Zo is in dit gedeelte
van À'"t
dorp, op een driehoekig perceer aan de binnenzlJde van de
.i"Àweg, een herberg gelegen.
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Ilet huls Bosman, rÍaarvan de omgrachte tuin ten noorden van het
dorp op het ninuteplan goed herkenbaar Ls, lijkt ertoe geleid te
hebben dat de rlngweg ter plaatse Íets in zuldelijke rlchting ls
verschoven waardoor een merkwaardige sllnger ln het wegbeloop is

ontstaan. Hier tegenover, met een ruim voorterreln t.en zulden van
de ringweg, ligt het grietenijhuis dat tevens a1s logement eÍr
herberg dlenst doet. Dit gebouw grenst neË ztjn achterzijde aan
het pad om het gedeeltelijk omgrachte terrein van Unia State, het
vroegere Jaarsna, dat ten zuidoosten van de kerk op de terp ls
gesitueerd. Het overtge oostelijke gedeelte van het dorp bestaat
nagenoeg geheel uit een ruin opgezette bebouwing van boerderljen
aan neerszijden van de rlngweg en uit een beperkte streekbebouwing langs de westzíjde van het pad naar de opvaart.

Vergelljking van het hlerboven beschreven kaartbeeld van de kadastrale minute neÈ de eerdergenoemde Schotanuskaart bevestigt dat
er zidr tijdens de tussenllggende periode geen ïrezenlljke veranderlngen in de dorpsstructuur hebben voltrokken. C,edurende de
verdere 19de en vroeg 20ste eeutr zet de ontwikkeling van
l.Íetslawier zlch op dezelfde voet voorÈ, waarblJ een geleidelljke
doch beperkte groet tot stand kont door enige nieuwe bebouwing
aan de rlngweg en aan de doorgaande lregen. In de decennia rond
het nidden van de 19de eeu!Í komt binnen heÈ dorp een aantal
nieuwe panden tot stand ter vervanging van oudere bebouwing. Zo
wordt in 1835 op het perceel ten westen van het grietenijhuls een
nieuwe pastorie gebouwd waarblj het langgerekte pand, dat heË
ninuteplan ter plaatse nog aangeeft, wordt afgebroken. De kophals-romp boerderij ten oosten van het grletenijhuis wordt ln
1839 vervangen door de stelphoeve Ol-dersma State. Oostelijk daarvan wordt rond 1850 een v1lla gebouwd Ëen behoeve van de burgemeester, terwijl 1n dezelfde perlode her reeds genoemde huis
Bosman wordt afgebroken om plaats te maken voor een aantal klei-

nere wonÍngen.
In 1876 wordt het oude grietenijhuis afgebroken en vervangen door
een nleuw gemeentehuis dat nog tot 1904 Èevens de funct.i.e van
herberg vervult.
Tijdens deze periode van bouwactiviteit vindt ook de verharding
van een aantal belangrijke rregen plaats. De doorgaande weg van
Dokkun naar Anjum 1s reeds v66r 1855 rnet puin of grind verhard,
evenals de weg van Metslawier naar Ee. De verblnding met Niawler,
die tot dan slechts uit een voetpad door de landerijen bestaat,
wordt ln I-876 als grindrreg aangelegd, ríaarmee Metslawier tn alle
richtingen over goede wegverbindingen beschlkt.

Tijdens de eerste helft van de 20ste eeun vindt enige groel
plaats door de bouw van woningen langs de doorgaande weg in de
richting Dokkun en langs de weg naar Niawier. De ligging van het
statlon in de spoorliJn Dokkum-Anjum, die tussen L9L2 en 1936
heeft gefunctioneerd, vormt mede de aanleiding voor deze
ruimtelijke ontwlkkeling die leidt tot een uitbreiding van het
bebouwde gebied van Metslawier aan de

ríestzljde.
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Binnen het oude dorp kont in deze periode enige bebouwing tot
stand aan de rlngweg, onder meer op terreinen die zljn vrijgekomen door de sloop van de voormalige unia state en een aangren-

zende boerderij.
Afzonderlijke vernelding verdienÈ nog dat aan de bultenzijde van
de ringweg, oostelijk van de dorpskom, in de jaren dertig een openbare lagere school wordt gebouwd, als enige binnen de gemeente
0ostdongeradeel .

rn de jaren na de Tweede wereldoorlog 1s er voor het eerst sprake
van enige structurele uitbreiding van het bebouwde dorpsgebied
buiten het bestaande wegenpatroon. Deze uitbreiding vindt in eerste instantie plaats aan de zuidwestkant, vanaf het einde van de
jaren zestig gevolgd door een nieuwe woonwijk ten nesten van het
dorp. Deze onÈwlkkeling van nieuwe woongebieden dreigt echter ten
koste te gaan van de oude dorpsbebouwing rondom de keri<, rdaar
leegsÈand en verkrottlng in toenemende mate het beeld beginnen te
bepalen. 0m dit proces te keren wordt tn 1968 een begin gemaakt
met een doelgerlcht herstel van de historische dorpskom. Dit
streven is aanvankelijk vooral gerlcht op het herstel van afzonderlijke panden, doch reeds spoedig wordt ook de inrichtlng van
de openbare ruimte bij het dorpsvernieuwingsproces betrokken.
Deze hernieuwde belangstelling voor de oude dorpskon leidt er
tevens toe dat La 1979 een achttal nieuwe woningweËwoningen aan
de ringweg bij het terrein van de voormalige unia sËate wordÈ gebouwd.

t983
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HUIDIG RUIMTELIJK
KARAKTER

In de hutdige rulntelijke opbouw van Metslawier is de hiervoor
beschreven ontwikkeling nog goed herkenbaar. De sErucÈuur bestaande uiÈ een lage terp mgrensd door de bijbehorende ringweg
vormt een belangrijk bindend elemenË in de dorpsopbouw, waarbinnen gebleden met verschlllende rulmtelijke karakteristieken in
relatle met de historlsche ontwikkellng zijn te onderscheiden.
De hoge beeldkwaliteit van de dorpsbebouwing, waaronder zíct. zes
beschernde monumenten in de zír, van de Monumentewet bevinden,
levert een belangrijke bijdrage aan het cultuurhlstortsche karakter van de dorpskom. Daarnaast heeft Metslawler - doordat de naoorlogse woongebi.eden aan de zuidwesËzijde van het dorp ztjn geconcentreerd - aan de noord- en oostzijde een st.erke relatie met
het aangrenzende landschap kunnen bewaren. Een kenrnerkend onderdeel hlervan 1s het contrast Ëussen het open landschap buiten en
de ruimtelijke beslotentreid binnen het dorp rrelke laatste in belangrijke mate mede bepaald wordË door de vele aanwezige beplanting. De dorpsbebouwing bestaat ovenregend uit é6n bouwlaag onder
een zadeldak, dat bij de panden aan de Tsjerkebuorren tussen topgevels is geplaatst. Aan de ringweg komen daarnaast ook schilddaken alsmede dakkapellen voor. De toegepaste bouwmaterialen zijn
vrijwel uitsl-ultend baksteen voor de gevels en gebakken pannen
als dakbedekking; slechts in uitzonderlljke gevallen is er sprake

van een gepleisterde gevel of een rieten kap. Als algemeen
bebouwingskenmerk is voorts de verticale gerichÈheid van de
gevelopeningen aan te nerken.
NADERE

OMSCHRIJVING

kleinschalige bebouwing op het westelijk deel van de terp, gesiÈueerd rondom de kerk, vormt het gebied van Metslawier rraar het
18de eeuwse karakter het sterkst aanwezLg is. Het eenvoudige, uit
L776 d,aterende kerkgebouw en het door hoge bomen en een haag un-

De

kerkhof nemen ln structureel en ruintelijk opzicht een
centrale plaats 1n bLnnen de dorpskom. Hieraan wordt in belangrijke mate bijgedragen doordat de kerktoren en de ornrlngende
boomkruinen hoog boven de lage dorpsbebouwing ultsteken en doordat alle paden die vanaf de ringweg de terp oplopen gerlcht zijn
op het kerkterrein.
zoomde

De 18de en 19de eeunse woonbebouwing, bestaande

uit êén bouwlaag

met een zadeldak Eussen topgevels, is gelegen aan deze verbindingspaden of aan het pad rondom het kerkhof. De nokrichtlng ls
daarbij evenwljdig aan het pad dat ter ontslulting dlenÈ, waardoor de toegangsdeur steeds ls opgenomen in de J-angsgevel" Geheel
in overeensteuming met het eenvoudige karakter van de woningen is
deze toegangsdeur niet afzonderlijk in het gevelbeeld benadrukt,
terwljl ook de dakvlakken niet door dakkapellen en dergelijke

worden doorbroken.
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De langsgevel die tevens de voorgevel van de wonlng vormt is van
het pad gescheiden door een doorgaans onverharde
privégrond' waarvan de breedte varieerÈ van L/2 metet aanstrook
het
p"à ,ordon het kerkhof tot 3 neter bij de paden ten zuiden van
de Èerk.
Deze laatstgenoemde tuintjes zíjn áoor nldder van een eenvoudig
houten hek of een haag van het ontsluitÍngspad gescheiden. ook
wanneer een achtererf aan het pad grenst r_s een dergelijke
af-

scheidlng toegepast.

ïn tegenstelíng - tot de langsgevels grenzen de kopgevels op de
hoeken van de bebouwing
dikwijls direót aan de klinÈerverharding
van heÈ pad, waardoor op dergelijke plaaËsen een tanelijk steenachtig beeld kan ontstaan. Dir is ondár meer het geval uij ae lebouwing ten noordríesten van de kerk, waar een aanial padei samenkonË op een plelntje waarop in r9g3 een nieuwe dorpspànp werd geplaatst. Ilet karakter van diÈ pleintje wordt in sterke nate bepaald door de klinkerverharding, de aÀngrenzende

terpbebouwing en
het begroeide kerkterreln. Aan de riestá3de van het
pleintje
onder rneer door het ontbreken van bebouwlng ter plaátse ,ràr, Ís,
enige jaren geleden afgebroken boerderii, het básloten ruimËe".r,
lijke karakter enigszlns verzwakt
IIet pad, dat vanaf de kerktoren in zuidwestelijke richtrng naar
de Master fan L_oanstrjltte 100pt, vormt een rulmte van
ur5zonder waardevol hisrorisch karakrer. Dir rrcrdr u"p""ia-á;o;-à"
"".,
nagenoeg aaneengesl0ten, kennerkende dorpsbebouwing aan ríeerszijden van het klinkerpad, de aangrenzende tuinstroken mzoomd
met houten hekjes en het merkbare hoogteverschÍl 0p de terphelling. Doordat de beide bebouwingswanden iets ulteen wrjken krijgt
de besloten ruimte extra diepte, werke wordt afgesroËen
door de
kerktoren net onringende booen aan de noordzljde en door een
een-

voudige sËenen berging aan de zuidzijde

rn tegenstelling tot het diehÈbebouwde westelijke deel, kennerkt
de oostelijke helft van de dorpsterp zich door een onbebouwd
centraal gebled mringd door losse bebouwingselenenÈen.
rn het gedeeltelijk omgrachte, onbebouwàe
is de vestigingsplaats van de voormarige unia state teterreln
herkennen. De d;;held van dit terrein, dat thans ars manege in gebruik is, wlrdt
nog benadrukt door het contrast rneÈ de r"r,gr"r,"unde bebouíing en
beplantlng aan de Tsjerkebuorren. voor het overige
wordË het
voormalige stateterrein begrensd door de achterzijdàn van percelen aan de Balthasar Bekkerstrjitte en de
Master fan LoanstrjÍtte.
Ag1 de noordzijde berrefr dit de grore srelpboerderij
oldersma state en enige geneenteli3ke gebàuwen, \{aarvan een te
ver 1n zuidelijke richting doorgeÈrokken brandweergarage
het
ruintelíjk beeld enigszins vertroebelt. Aan de oost- en zuidzíjde
van het voormalige staceterrein, Ín de blnnenbocht van de
MasÈer fan LoansËrjiËte, vormt een reeks in vo,-n aangepaste
nieuwbouwwonlngen de ruimtelijke begrenzing.
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net hier beschreven oostelljk deel van de dorpsterp is ontsl0ten
via een voetpad langs de bultenzíjde van de gracht, dat
zoweL
aanslulting geeft op de paden rondom de kerk als op ae.ingr.À.
De tweedellng dÍe de opbouw van de {dorpsterp kenmerkt,
openbaart
zich ook Ín de ruintelijke opbouw van de BaÈhasar Bekkerstrjitte
de weg aan de noordzljde van de dorpsterp. ttei
deel van
deze sÈraat vormt een ruinte dle stert Lgr"""awestelrjk
wordt
door
aaneengesloten, kleinere, panden, terwijl r""r lo"telijk
de
bebouwtng
uit grotere losse erementen bestaat en de weg voor een deel
grenst aan het open landschap.
Het punt waar de Balthasar Bekkerstrjitte uitkornt op de Roptawei
wordt gedomÍneerd door het cafê 'veiazrcnii--u"r, prat afgedekt
gebouw van twee bouwlagen uet een hoge
baksieengevel in een op_
val1ende, vroeg 20 eeuJse bouwtrant. uiÈ de grote
schuur dte aan
de achterzi jde is aangebouwd bli jkt dat tret cáté .r.r,o,rà"-;;;
g._
dreven in comblnaÈie met een boerenbedrijf.
Behalve op het tegenoverliggende bejaard"enhuis ziet
het café uit
op een kruÍspunt van een aantal ,ràg"rr, a"i ,r"n kenmerkt
door
een te onvangrijke
zwakke profilering en half_
-bestrating,
slachtige ruintelijke opbouw.
Het daarop aansluitende deer van de Balthasar Bekkerstrjltte
heeft daarentegen het karakter van een duidelijk begrensde
straaÈruimte, waartoe vooral de gebogen
en de beplante erven bljdragen. Aan de noordá5destraatwanden
bestaat
de
bebouwing,
geplaatst in een gebogen rooilijn op koite afslnd
van de
overwegend ult kreine lgde en 19de eeuwse woningen
in één"tr".!,
bouw_
laag met schild- of zadeldak. Iiet terugwijken van de
straatwand
bij de aanslultilg op de slngel veroorzaakt een verbreding
van de
straatruinte, welke nog versterkt wordt door een sterke vársprin_
glng in de voorgevelrooilijn aan de zuidzijde van
de straat. De
nadrukkelijke aanwezigheid van verhoogde trJttoirs
doet
afbreuk aan het dorpskarakter en araagt in sterke nate enlgszÍns
bij aan de
steenachtige indruk die de sÈraatrulmte naakt. Het plelnachtlge
ruimtelijke karakter wordt echter verzacht door de overal
aamre_
zíge voortuínen, die veelal door hagen worden
begrensd, en door
een rij lellinden
de wonlngen aan de noordzijde.
-voor
De bebouwing aan de
zuidzijde vàn de straat rigt op de flank van
de dorpsterp, waarbíj het hoogteverschil tot ,ritrrrg
kont in de
diepe voortuinen en in de paden díe naar de kerk
voeren.
rn deze
zuidelijke straatnand ,reerl een wltgepleisterde woni4g met
een
-eÀn
grote centraal geplaarste dakkapel
belangrtjke plaats i;.
Door zljn vooruitgeschoven positie geeft dit p*"rra
sterke be_
geleiding aan de gebogen straatruinte en
"un
.rà.rt
een
schakel in de rrrirntelijke opbouw zowel in de richtrngormisbare
van het
café "veldzlcht" als naar de neer terugliggende bebouwlng
ten
oosten ervan.
Het gedeelte van de Balthasar BekkerstrjiÈte direct ten oosten
van de aanslultllg.- rgt de slngel vormt !"., overgangsgebied
met
een eigen ruimtelijk karakter.
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Aan de noordzijde van de sÈraat veroorzaken enige kleine lgde
eeuwse woningen met ondiepe voortulnen en zwaat beplante achtererven een visuele beëindiging en insnoering van de straatruimte.
Aan de zuldzíjde wijkt de bebouwlng echter verder terug en ontstaat er een naar verhouding diepe voorruimte waarin een aantal
grote bomen enige ruintelijke geleding aanbrengt. Het karakter
van deze voorrulmte sluit aan op dat van de 19de eeuwse bebouwing
die bestaat uit de voornalige pastorie, een symmetrisctr woonhuis
van één bouwlaag onder een afgeknot schtlddak, en het ult Lg76
st,anmende gemeentehuis dat twee hoge, van gepleisterde gevelorna-

menten voorzl"ene bouwlagen telt. Belde panden vormden, samen ret
de ertussen gelegen lage brandweergarage tot eind l9g3 de huisvesÈing van het gemeentelijk apparaat van oostdongeradeel. De genoemde voorruimte wordÈ aan de oostzijde afgesloten door de gróte
stelphoeve Oldersna state, waarvan de voornaue, fraai gedetailleerde voorgevel ríeer op korËe afstand van de straat 11gt.
oostelljk van OldersÍna sÈate vormt de Balthasar Bekkersirjitte de
begrenzing van de dorpskcn en wordt het ruimtelijk karaktàr vooral bepaald door het aan de noordzijde geregen open landschap, daË
door een transparante bermbeplantlng van de straatruimte ls geschelden. Aan de zuldzijde bestaat de bebouwing uiË de gettoerde
sÈelphoeve met een aangebouwde nleuw woning en uit het "àoktershuis", een vrijstaande 19de eeulrse villa met witgepleisterde
gevels en een smalle, hoge niddenparttj.De hoge bomen in de tuln
van het doktershuis vormen, samen net de tegenover gelegen beplanting, en belangrijke begeleiding van de weg en een ondersteuning van heË ruirntelijk karakter van deze toegang Ëot de dorps-

kom.

De Master fan LoanstrjitÈe vormt

weg rondom de dorpsterp.

het zuidelijk gedeelte van de

ook hierbij ls een geleldelijke overgang te constateren tussen
het oostelijk deel, waar open bebouwing doorzichten naar het
landsehap nogelijk rnaakt, êo het westelijk deel dat volledig
binnen het dorpsmassief Ls opgenomen.

Aan de zuidoostzljde wordt heÈ karakter van de straatruimte voora1 bepaald door een groÈe kop-ronp boerderii, die op enige afstand van de straat op een eigen huist.erp is gelegen, en door de
aangrenzende lagere school, een gebouw uit de dertlger jaren van
deze eeuw waarvan de hoge goot en het grote, overkragende schilddak opvallen. De ligging van het schoolgebouw op korte afstand
van en dwars op de straat veroorzaakt samen met de tegenovergelegen bomen in de tuin van het doktershuis een insnoeritg van de

straatruímte, die de afzonderlijke voorruimte van de

genoemde

kop-romp boerderij extra benadrukt. van hieruit ontstaat een aantal waardevolle doorkijken op het open landschap, zowel ten noorden van de Balthasar Bekkerstrjitte als ten oosten en zuiden van
het dorp.
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ïegenover de boerderlj, aan de blnnenzÍjde van de Master fan
Loanstrjitte, llgt een aantal losstaande, kleine woningen in één
bouwlaag net zade]-' of. schilddak, die de afscherming vormen ten
opzichte van het open terreln op de dorpsterp, dat van hlerult
via een
verhaid pad over het achtererf van de sterpr,oevi
Oldersma State te berelken l_s.
De bebouwing langs de binnenziJde van de Master fan Loanstrjitte
zet zteh in westelijke rlchting voorË met een vtertal recenÈ gebouwde dubbele wonlngen, die in de dorpssËructuur zÍjn ingepast.
I{aar deze gesloten bebouwlngswand aan de Ííestzljde einàigt,
grenst het omgrachte terrein van de voormalige unta state direct
aan de straat, waardoor een waardevol uitzicht op de kerk en de
omringende bebouwing en beplanting rnogelijk wordt.
rn de buitenbocht van de Master fan Loanstrjltte zorgen enkele
lage, boerderijachtige gebouwen met rietgedekte schilddaken voor
een visuele afsluiting van de straatruimte vanuit noordelijke en
westelljke richtlng. IIet historisch karakter van deze ruimielijk
belangrijke bebouwing wordt verstoord door een tussenliggende
slecht geproportloneerde 1oods. via een ontsluitingspad in zuidelijke rlchtlng is ook hier een doorkÍJk naar het landschap oogêlljk, terwijl het blikveld overlgens sterk wordt begrensd door de

beplanÈe achtererven.
Aan de westzijde van het ontsluitlngspad l{gt het lgde eeunse
voorhuis van een boerderij, dat resteert na afbraak van de schuur
in 1906. Itet pand, dat met de hoge tuitgevel naar de sËraat gekeerd ligt, valt op door zijn langgerekte vorn en heÈ grot" .áotal. hoge vensters ln de langsgevel. De rrestelijk hlervan gelegen
laat 19de en vroeg 20ste eeurf,se bebouwing bestaat uit enigé aictrt
opeen gelegen, vrljstaande pa.nden, waaronder een kruidenierswlnkel, en is eveneens dwars op de straaÈ geplaatst waardoor
topgevels hler veelal het beel-d bepalen.
Met uitzondering van het wlnkelpand, waarvan het. voorterrein meË
betontegels ls gestraat, is de bebouwing door niddel van een
voortuln meÈ haag of hek van de straat, gescheiden.

dle vanaf de Mast.er fan LoanstrjÍtte vanouds toegang gaf
naar de haven aan de kop van de opvaart, draagt nog steeds de
naan Skipfeartsein hoewel de opvaart irmiddels is gedempt.
Het enigszins dalende beloop van deze straat geeft aan dat de
dorpsterp zlch ook ten zuiden van de Master fan Loanstrjitte nog
voortzet.
Bebouwing is uitslultend aan de westzijde van het sklpfeartseln
gelegen. Deze omvat enige dÍcht aaneengebouwde lage woningen
De weg,

direct aan de straat, meer zuidelijk

woonbebouwlng.

overgaand

in

een eenvormlge

De ruirntelljke relatie dle het noordelijk deel van het skipfeartsein nog had met de Master fan Loanstrjitte is meË de recente afbraak van een hlstorische boerderlj ln de bocht van de rrcg
nagenoeg verdwenen.
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LoanstrjitÈe ten westen van de aansluiting van het
Skipfeartsein draagt een \íat tweeslachtig rulntelijk karakter.
DiË wordt veroorzaakt doordaÈ de bebouwing aan de noordzijde
voornamelijk geóriënteerd is op de paden naar de kerk en dienovereenkomstig dwars is gesitueerd, terwijl de panden aan de
zuidzljde in de langsrichting aan de Master fan Loanstrjitte zijn
geplaatst. Deze opbouw vloeit evenwel rechtstreeks voort uit de
histortsche ontwikkeling van het dorp en levert daardoor een belangrljke bijdrage aan de herkenbaarheld ervan.
Ilet beschreven beeld is het duidelijkst zlchtbaar in het cenÈrale
deel van de Master fan LoanstrjiËte, gelegen dlrect ten rr€sten
van de aansluiting met het Skipfeartsein. De zuidelljke straatwand is hier opgebouwd uit lage, voornamelijk l9cle eeuríse woonhuizen en een kleine boerderij, waarbij de nokrichting van de
schilddaken steeds evenwijdig aan de straat loopt. Deze bebouwing
De Master fan

is in een enigszins verspringende en gebogen rooilijn geplaatst,
Í{aarbij de afstand tot de straat, in nestelijke richting gaande,
afneemt. Ten gevolge hiervan ontstaat een sterke vernauwing van
de straatruimte op de plaats waar de Eegenovergelegen bebouwlng
langs de Tsjerkebuorren nagenoeg doorloopt tot aan de verharding
van de Master van LoansErjitte. Deze vernauwing wordt bovendien
nog eens benadrukË door het direct aangrenzende open terrein van

de voornalige Unia State.
Het meest westelijke deel van de MasËer fan LoanstrjiÈte heeft
een aannerkelijk zwakkere ruintelljke opbouw. Aan de zuidzijde
bevindt zich enige rommelig gesitueerde woonbebouwing die voornanelijk aansluiting vindt bij de zuidwesËelijke uitbreidingswijk, terwijl ook de bebouwingswand aan de noordzijde weinig samentrang vertoont.
Ilieraan is vooral de teruggeschoven situering van het, rond 1979
gebouwde postkanÈoor debet, !Íaardoor geen duidelijke straatwand
wordt gevormd. Aan weerszijden van het postkantoor llggen vroeg
20ste eeulrse woonhuizen in één bouwlaag rnet kap, op korËe afstand
van de straat.
Ten zuiden van het eaf.ê "Veldzicht" sluit de Mast,er fan
Loanstrjitte aan op de RopËawei, waarbij een lage schuur op de
noordelljke sÈraathoek een belangrijke rol speelt 1n de ruimte-

lijke geleding.

Aan de noordzljde van het dorp ligt aan de Roptawei nog enige bebouwing uit de periode dat Metslawier uitgroeide langs deze doorgaande weg. Aan de oostzijde van de weg betreft dit een eenvoudig
18de eeuïrs woortruis, met een zadeldak Èussen topgevels, en een
19de eeuwse villa met gepleisterde gevelornamenten, gelegen in
een grote en rijk van bomen voorziene tuin. Dit geboonte vervult,
ook vanaf de Balthasar BekkerstrjiËte, een belangrijke rol in de
ruintelijke begrenzing van het dorpsgezicht. Aan de westzljde van
de Roptawei ten slotte ligt een vroeg 19de eeugse boerenwoning
die met, de tegenoverllggende bebouwing een duidelijke begrenzing
van de historische dorpskorn vormt.
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BEGRENZING VA}I

HET DORPSGEZICHT

De beschreven klilallteit.en van de historisch-ruinËel1jke structuur
en van de bebouwing van Met.slawler, alsrnede de herkenbaarheid van

de htstorische ontwikkellng ln het dorpsbeeld rechtvaardigen een
aanwijzlng als beschermd dorpsgezicht ex artikel 20 van de
Monumentenwet.

Tot het te beschermen dorpsgezicht behoren de samenhangende onderdelen van de ruintelijke slructuur, waaruit de hLstorische
ontwikkellng 1s af te lezen.
Dit betreft 1n de eerste plaats de bebouwde en onbebouwde ËerpsiÈuatie rondom de kerk, alsmede de ringvormige weg rondm de terp

met de daaraan gelegen bebouwing.
Voorts dienen hiertoe gerekend te worden enige percelen aan de
noordzijde van het dorp, waarin de uitbrelding gedurende de 18de
en 19de eeuw langs de doorgaande weg herkenbaar is gebleven.
rn verband met de zwakke ruirntelijke relatie meË het overige
dorpsgezicht is de bebouwing bij de voorrnalige opvaart ten zuiden
van het dorp wijwel geheel buiÈen de begrenzing gelaten.
De begrenzing van het te beschermen dorpsgezicht is weergegeven
op de bijgevoegde kaart nr. 29-I.
RECHTSGEVOLG
BESCI{ER},TING

Ter effectuering van de bescherming van het aan Ëe wtjzen dorpsgezicht moet, ingevolge artikel 37, vijfde lid van de Wer op de
Ruirntelijke ordening, een bestenmlngsplan worden ontwlkkeld of
herzien.
De toelichting op de aanwijzlng als bescherd dorpsgezicht kan

daarblj voor het

beschermingsbelang a1s uitgangspunt dienen.

Doel van de aanwijzing is de karakterlstieke, met de historische
ontwikkeling saneritrangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van
het gebied te onderkennen als een zwaarwegend belang bfj de
verdere onÈwikkelingen. De aanwijzing beoogt op díe wljze een
grondslag te bleden voor een ruintelíjke ontwikkellng die recht
doet aan de aanwezige kwaliËeiÈen, daarvan gebruik naakt en daarop voorEbouwt.

