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D r o g e h a m / D r o e g e h a m  

Drogeham is ontstaan als een soort brinkdorp. Deze brinkachtige ruimte was gele-

gen tussen het Tsjerkepaed en de Ike Buorren. Het oorspronkelijke dorpscentrum 

rondom de kerk ‘verhuisde’ naar de doorgaande weg. Deze kreeg dan ook de naam 

De Buorren. Langs deze weg heeft Drogeham zich in de loop der tijd ontwikkeld 

als lintdorp. Langs de Lytse Wei waren van oudsher al veel boerderijen gevestigd. 

In de loop der tijd is de bebouwing langs deze weg verdicht. In de loop der jaren is 

het dorp in zuidelijke richting uitgebreid. Inmiddels zijn de mogelijkheden voor 

verdere uitbouw in deze richting uitgeput. Belangrijk voor de leefbaarheid van het 

dorp is de gerealiseerde rondweg om het dorp. Hierdoor is de functie van De Buor-

ren als doorgaande weg verdwenen. 

 

 

 

In Drogeham is het plangebied De Ikkers aan de zuidwestkant van het dorp afge-

rond. De structuurvisie kent voor het dorp twee plekken waar woningbouw moge-

lijk kan plaatsvinden. 

 

De eerste potentiële woningbouwlocatie betreft een invulplek ten gevolge van de 

eventuele verplaatsing van het garagebedrijf aan de Ike Buorren. Daarmee wordt 

naast een ruimtelijke verbetering ook een milieuhygiënische verbetering beoogd. 

Een kans bij deze plek is het combineren van het wonen met de voorzieningen-/ 

ontmoetingsmogelijkheden van het naastgelegen horecabedrijf ‘De Ham’. 

 

De tweede locatie betreft een eventuele ontwikkeling van de gronden aan de 

noordzijde van De Sânnen. De locatie bevindt zich op relatief korte afstand van 

het centrum en biedt kansen voor een ontwikkeling in de sfeer van woningbouw. 

 

Wanneer sprake is van uitplaatsing van het garagebedrijf aan de Ike Buorren, zoals 

eerder genoemd, zal deze verplaatsing plaatsvinden naar de westelijke ontsluiting 

van het dorp op de N369. Deze locatie leent zich goed voor een dergelijk bedrijf 

en biedt tevens ruimte voor enkele andere lokale bedrijven. 

STUDIEGEBIED WONEN 

STUDIEGEBIED BEDRIJVEN 



Legenda

wonen

studiegebied wonen

studiegebied zorgwonen

bedrijven geprojecteerd

studiegebied bedrijven

uitbreidingsrichting 
begraafplaats

provinciaal plan in studie

uitbreidingsrichting wonen

voorzieningen en wonen

bedrijven

uitbreidingsrichting bedrijven

herinrichten weg

opwaarderen weg 

opwaardering voorzieningen

rondweg 

mogelijke rondweg 

studiegebied voorzieningen 
en wonen 

ontwikkeling stationsgebied

studiegebied groen/ 
recreatieve voorzieningen

te realiseren/te versterken 
verbinding

wonen geprojecteerd
(?: in onderzoek)




