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1 Vooraf 
 

In 1999 is de laatste dorpsvisie voor Drachtster Kompenije geschreven door 

Pleatslik belang. Verleden, heden en toekomst was de titel van de 

toekomstvisie/leefbaarheidsplan. De toenmalige missie, De Kompenije wurket 

oan syn takomst, had een doorzicht tot 2010. 

De toenmalige visie bevatte een uitgebreide beschrijving van het dorp, haar 

historie en kenmerken.  

Nu wordt er voor gekozen een beknopte kenschets te geven van de kernwaarden 

van het dorp, en de wensen daarin. We noemen dat het dorpsprofiel. Het 

voordeel van een dorpsprofiel is dat het minder tijdgebonden is dan een visie. Elk 

onderdeel van het profiel kan gemakkelijk bijgesteld of aangepast worden aan de 

ontwikkelingen en omstandigheden. 

In het dorpsprofiel zijn wel concrete wensen en projecten beschreven die actueel 

zijn, en invulling geven aan het gewenste dorpsprofiel. 

 

1.1 Missie 
 

In noflik doarp 

 

1.2 Werkwijze 
 

De basis van het dorpsprofiel wordt gevormd door de enquête die in 2009 onder 

de Kompenijsters is gehouden. Tevens zijn gegevens uit de Wijkatlas 

Smallingerland (2011) als basis gebruikt bij het opstellen van dit dorpsprofiel. 

 

  



 
4 

 

2 Het dorp Drachtster Kompenije 

2.1 Identiteit 
 

Drachtster Compagnie is een dorp, met een dorpsgemeenschap.  

Van oorsprong, vanuit de ontginningsgeschiedenis van het veen, bestaat 

Drachtster Compagnie uit een lintbebouwing langs vaarten. De structuur van dit 

veen-ontginningslandschap is zichtbaar in de bebouwing van het dorp. Eventueel 

nieuwe bebouwing sluit bij die structuur aan. 

Het landschap rond het dorp kenmerkt zich door elzensingels rond de agrarische 

percelen. Het landschap is daardoor besloten, smûk, en afwisselend. De 

omgeving is boomrijk. Dit vertaalt zich ook in de beplanting in de dorpskom. 

Het dorp telt veel verenigingen. Dit duidt op een sterk sociaal leven. De cohesie, 

de wijze waarop mensen onderling met elkaar verbonden zijn, is sterk.  
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2.2 Ruimtelijke structuur 

 

2.2.1 Groen in het dorp 

De boomrijke, groene omgeving zet zich door in de beplantingsstructuur van de 

dorpskom. Oude grote bomen worden gekoesterd, invalswegen zijn omzoomd 

door bomen. Langs de straten in het dorp is, daar waar er ruimte is, plaats voor 

groene elementen als perken, struikgroepen, bloeiende bermen, fleurig accenten.  

De werkgroep Kleur en Fleur werkt dit nader uit. 

 Wensen: 

 Nieuwe beplantingsstrook Tsjerkebuorren 

 Vernieuwen uitgegroeide perkjes in de dorpskom 

 Vlinderberm Heechfean 

 



 
6 

 

2.2.2 Dorp en landschap 

Het elzensingellandschap rond Drachtster Compagnie is uniek, zowel in 

Nederland als in Europa. De kwaliteit is de laatste decennia wat aangetast, maar 

nog steeds in een goede staat. Dit landschap koesteren we.  

Het onderhoud van de landschapselementen is particulier, de borging van de 

kwaliteit en de structuur ligt bij de overheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 Wensen:  

 In 2010 heeft PB aan de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit 

meegedaan. Het project Wyknammebuordsjes is zeer succesvol 

gebleken. Vanuit PB is de wens om de bordjes die aan de wyken staan 

te laten adopteren door aanwonenden van de wyken. Op deze wijze zal 

er worden gestreefd naar optimaal onderhoud van de bordjes en 

omgeving.  

 behoud en realisatie van een doorkijk van de wyken in de 

lengterichting te streven. Dit zal in overleg met betrokken 

landeigenaren gerealiseerd moeten worden. 

 Vervolg aan de Landschapswandeling Trije fan Kompenije 
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2.2.3 Dorpsallure 

Drachtster Compagnie wil niet meer zijn dan het is: een dorp. Zowel in structuur 

als in sociaal opzicht zijn de wensen daarop afgestemd.  

Maar de voorzieningen voor jongeren, ouderen en alles daar tussen in moeten 

wel in orde zijn: minimaal een basisschool, een dorpshuis, een winkel voor 

primaire levensbehoeften, ouderenvoorziening, openbare jeugdspeelplaats, een 

sportvoorziening en evenemententerrein, kinderopvang, een pinautomaat, AED, 

een begraafplaats, een café, een kerk, een peuterzaal, een bibliotheek, een 

ijsbaan, een veilige wegenstructuur en aansluiting op openbaar vervoer. Er is 

meer behoefte aan gelegenheid voor eigen culturele uitingen (toneel, culturele 

avonden) dan aan een centrale schouwburg in Drachten. 

 

 Wensen:  

 vermelding 

Drachtstercompagnie 

vanaf de Betonwei en op 

de ANWB borden aan de 

A7 
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2.2.4 Nieuwbouw 

De bevolkingsopbouw van Drachtster Compagnie is zodanig, dat alle 

leeftijdsgroepen evenwichtig vertegenwoordigd zijn. Kritieke punten om dat te 

bereiken zijn werk voor jong volwassenen, woonruimte voor starters op de 

woningmarkt en woonruimte (met voorzieningen) voor ouderen. Veel 

huurwoningen in Drachtster Compagnie zijn niet levensloop bestendig, wat wil 

zeggen dat ze niet zijn ingericht voor de woonbehoeften in verschillende 

levensfasen.  

Nieuwbouw is beperkt gewenst, om de gewenste bevolkingsopbouw te kunnen 

bewerkstelligen. Starterwoningen en woningen met voorzieningen voor ouderen 

hebben prioriteit. Verder is het nodig via renovatie meer levensloopbestendige 

woningen in het dorp te krijgen. 

 Wensen: 

 Ombouwen verouderde huurwoningen tot levensloopbestendige 

woningen 

 Nieuwbouw van starterswoningen 
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2.2.5 Energie en duurzaamheid 

De omvang van het dorp maakt het mogelijk om als totale gemeenschap 

duurzaamheid als centraal begrip in te voeren. Een eerste stap is 

energiebesparing: bij nieuwbouw en renovatie worden de principes van 

duurzaam bouwen toegepast. Openbare verlichting is alleen daar op de 

momenten dat het nodig is. Verder zijn er ambities op het gebied van 

energieopwekking uit duurzame bronnen: zonne-energie (lichtcellen), 

windenergie (particuliere windmolentjes, geen grote molens) en biomassa 

(vooral hout uit onderhoud van de singels). 

 

 Wensen:  

 beginnen met duurzame openbare 

verlichting (LED) in plan Zuid en 

van daaruit als een olievlek over 

het dorp werken 

 reflectie beter benutten als 

veiligheids- en 

zichtbaarheidsmaatregel 

 

 verbeteren verlichting sportvelden: minder lichtuitstoot, 

energiezuiniger 

 werken aan Fair Trade 

 werken aan duurzaamheid (Cradle to cradle) 

 Opzetten lokale energiecoöperatie  
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2.2.6 Historisch besef 

De geschiedenis van Drachtster Compagnie is 

daarmee verbonden aan veenontginning en 

landbouw. Om onze geschiedenis levend te 

houden, is bebording aangebracht bij de 

wijken al onderdeel van een recreatieve route. 

De bordjes vermelden jaartal van ontstaan en 

naam van de wijk, meestal genoemd naar 

ontginners. Een openbaar kunstwerk in de 

dorpskom herinnert aan de veenontginning. 

 

Drachtster Compagnie kent een oudheidkamer, waarin historische werktuigen 

worden uitgestald. De oudheidkamer is gecombineerd met een theetuin, die 

wordt beheerd door de naastgelegen zorgboerderij, waarmee het tevens 

onderdeel is van een recreatieve route. 

 

 Wensen:  

 scholen actief informeren en 

betrekken in het levend houdend van 

onze geschiedenis. 

 Daartoe lesmateriaal ontwikkelen en 

benutten  

 Turftheater op het voormalig 

woonwagenterrein 
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2.3 Sociale structuur 

 

2.3.1 Bevolking 

Het inwonertal van Drachtster Compagnie schommelt rond de 1200, 1300. Het 

dorp kent ten opzichte van de rest van de gemeente een gemiddelde 

leeftijdsopbouw. Er wonen relatief veel paren met kinderen, relatief weinig 

alleenstaand. Er vestigen zich relatief weinig nieuwe inwoners, er zijn weinig 

inwoners met allochtone oorsprong, de gemiddelde woonduur is lang. Er is 

zogezegd weinig verloop. Daarmee kan een stabiele sociale structuur worden 

gevestigd, maar heeft dat ook consequenties voor woningbestand en 

voorzieningen. 

 

 Wensen: 

 Minimaal stabilisatie van de bevolkingsomvang 

 Handhaven van het “noflike” karakter van het dorp 
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2.3.2 Wonen 

Het dorp bevat relatief veel oude woningen, er vindt zeer weinig nieuwbouw 

plaats. In vergelijking tot de rest van de gemeente kent het dorp veel vrijstaande 

woningen. De gemiddelde waardering is 7,9 voor de woningen, hetgeen inhoudt 

dat de kwaliteit als goed wordt ervaren. Dit komt ook tot uitdrukking in de 

hogere WOZ waarden ten opzichte van het gemiddelde in de gemeente.  

Ook in het woningenbestand is weinig “verloop”. Zoals eerder geschetst betekent 

dit weinig specifieke woningen voor doelgroepen jongeren (starters) en ouderen 

(eventueel met voorzieningen). Dit geringe verloop belemmert ook de 

aanpassing van woningen aan de huidige woonwensen, zoals 

levensloopbestendig wonen, en duurzaamheid. 

 Wensen: 

 Toegesneden voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen realiseren 

 Bij voorkeur te koppelen aan een multifunctioneel dorpshuis 
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2.3.3 Werken 

Persoonlijk inkomen ligt gemiddeld relatief laag. Het aantal personen in de 

bijstand ligt eveneens relatief laag, maar is de afgelopen periode gestegen. Het 

aantal niet werkenden ligt op gemiddeld niveau. Het aantal personen actief in 

vrijwilligerswerk ligt hoger dan gemiddeld.  

De werkgelegenheid in het dorp is niet groot. Voor banen in de buurt is men 

aangewezen op Drachten, Surhuisterveen. Hoger opgeleiden zijn voor werk vaak 

aangewezen op verder weg gelegen oorden. Juist de categorie hoger opgeleide 

jeugd trekt weg uit het dorp. 

 Wensen: 

 Goede verbindingen van en naar het dorp: auto, fiets en OV 

 Actieve invulling van de aanloopgebieden, om de lokale 

werkgelegenheid te bevorderen 
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2.3.4 Leefbaarheid 

De waardering voor de leefbaarheid van de buurt is gemiddeld, in cijfer 

gewaardeerd met een 7,6. De waardering voor de woonomgeving ligt eveneens 

gemiddeld, zo rond de 7. Mensen vinden het prettig wonen in het dorp. Dat zien 

we ook terug in de lage doorstroming. 

De sociale cohesie is in Drachtster Compagnie groter dan gemiddeld in de 

gemeente. Betrokkenheid en gehechtheid zijn hoog (88%). Dit ervaren we als 

een groot goed, een goede basis voor een actieve en betrokken 

dorpsgemeenschap. Het aantal incidenten, in wat voor vorm dan ook, zijn lager 

dan gemiddeld. Dit kan een effect van bovenstaande zijn. 

Er is sprake van een sociaal vangnet. Actieve burgers en 

samenwerkingsstructuren zorgen voor aandacht voor zwakkeren in de 

dorpsgemeenschap. Dit is erg belangrijk, en is niet te vervangen door de WMO 

structuren van de gemeentelijke overheid. Het vervult juist een brugfunctie. 

 Wensen:  

 Evenementen voor het dorp, bijvoorbeeld 

Wielerronde/hardloopwedstrijd 

 Stimuleren initiatieven voor evenementen 
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2.3.5 Veiligheid 

Er zijn minder onveilige plekken dan in de rest van de gemeente. Dit leidt tot een 

hoger gevoel van veiligheid. Diefstal uit auto’s, uit woningen en van fietsen komt 

nauwelijks voor. 

Wel is er een aantal onveilige verkeerssituaties. Deels komt dit voort uit 

onoverzichtelijke situaties, deels uit onduidelijke bewegwijzering. De werkgroep 

verkeer is actief met deze problematiek bezig. 

Als grootst problemen worden verkeer in de dorpskom en de toevoerwegen en 

het onderhoud bestrating ervaren. 

 

 Wensen:  

 aanpassing “knik” in de 

Smidswei bij het sportterrein 

 Parkeren is soms belastend 

voor de doorstroming van de 

Alde Wei, Smidswei en 

Tsjerkebuorren. Automobilisten 

attenderen op de 

parkeermogelijkheid bij de 

sportzaal  

 Aanleg fietspad van De 

Knobben naar A7 Noord zodat 

vooral de schooljeugd veilig 

naar Drachten kan fietsen. 

 Aanleg graskeien in de 

gevaarlijke berm van de Feart 

zodat wederom de 

verkeerssituatie voor fietsers 

veiliger wordt 

 Vaker bermen snoeien door de gemeente Smallingerland zodat 

kruisingen en uitritten overzichtelijker worden 

 Heggen en struiken snoeien door particulieren  

 Aanleg fietspad Smidswei en meer verlichting 

 Verkeerssituatie Aldewei-Smidswei verbeteren 

 Tsjerkebuorren-Smidswei-Fallaat: afsnijden bochten voorkomen via 

verkeersvoorzieningen 

 Vrij liggende fietsverbinding via De Knobben 

 

 

 


