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In het kader van de voorbereiding van de structuurvisie zijn er 
in november 2008 vier dorpsvisites gehouden. Avonden waarin 
de bevolking (burgers, belanghebbenden en allerhande maat-
schappelijke organisaties) zich in een vroeg stadium van de 
structuurvisie, nog vóór er definitieve keuzes gemaakt zijn, kon-
den uitspreken over de toekomst van hun gemeente. Het wer-
den levendige en inspirerende avonden, waaruit in ieder geval 
één ding bleek: de bewoners van Ooststellingwerf hebben hart 
voor hun gemeente en zijn begaan met hun woonplaats. Uit de 
reacties van de burgers kwam ook de wens naar voren om de 
vele goede dingen in hun gemeente te behouden. Maar dit be-
tekent niet dat er helemaal geen mogelijkheden voor ontwikke-
ling zijn.

in dit hoofdstuk worden de vier dorpsvisites besproken. Het is geen 
woordelijk verslag met alles wat er gezegd is. wel is geprobeerd 
de algemene sfeer van de avonden vast te leggen, tezamen met 
de belangrijkste hoofdlijnen die zichtbaar waren. deze hoofdlijnen 
worden steeds per stelling behandeld. deze stellingen zijn op de 
avonden per onderwerp steeds besproken aan verschillende ge-
sprekstafels. meerdere gemeenteraadsleden vertolkten, zeer be-
kwaam, steeds de rol van gespreksleider aan de gesprekstafels. 
Hierbij ging het niet om een politiek debat maar om het horen van 
de verschillende meningen en het bijdragen aan de toekomst van 
de gemeente.

Stelling 1: In de buitengebieden van Ooststellingwerf is land-
bouw richtinggevend. De agrarische bedrijven worden steeds 
groter. Nieuwe natuur, nieuw landschap en recreatie zijn sterk 
in opkomst. Voor de leefbaarheid van de buitengebieden en de 
buurtschappen van belang om te blijven vernieuwen. Welke 
mogelijkheden ziet u voor de buitengebieden en de landschap-
pen?

opvallend is dat er onder de meeste aanwezigen een duidelijke 
consensus bestaat over dat de landbouw leidend moet zijn in het 
buitengebied. men vindt dat er ruimte moet zijn voor ondernemers. 
gezien de ontwikkelingen in de internationale markt moet er ruimte 
zijn voor verdere schaalvergroting van de agrarische sector. wat 
betreft natuur en landschap wordt aangevoerd dat ook hiervoor 
de landbouw een belangrijke drager is. de agrarische sector is im-
mers ook belangrijk als natuurbeheerder. gesteld wordt ook dat 
men voorzichtig moet zijn met nieuwe natuur: er lopen al heel veel 
projecten die veel ruimte kosten: zoals de n381, de natuurcom-
pensatie en projecten van de dienst landelijk gebied (dlg).de 
meeste aanwezigen staan in principe niet negatief tegenover de 
ontwikkeling van nevenactiviteiten in het buitengebied. gesteld 
wordt wel dat men nauwkeurig moet kijken naar het hergebruik van 
vrijkomende gebouwen in het buitengebied, zodanig dat dit niet 
belemmerend werkt voor omliggende agrarische bedrijven. ook 
is men bang voor verrommeling bij hergebruik van vrijkomende 
agrarische bebouwing. tenslotte is opvallend dat men vindt dat het 
ontplooien van nieuwe activiteiten in het buitengebied nog teveel 
wordt beperkt door te strakke regels, bijvoorbeeld voor het inrich-
ten van een kaas-winkeltje bij het boerenbedrijf. men ziet graag dat 
hiervoor meer ruimte wordt gegeven en dat de gemeente voor dit 
soort activiteiten ook beter moet faciliteren.

dorpsvisite 1: oosterwolde, 3 november 2008
Langs de Compagnonsvaart en Frieslandroute, Donkerbroek - Oosterwolde – Appelscha

deze eerste dorpsvisite vindt plaats in hotel-restaurant de Zon in oosterwolde. ongeveer 40 men-
sen hebben zich rond half acht verzameld in de bovenzaal van het hotel. een toch wat teleurstellende 
opkomst. wat verder opvalt, is dat veel van de aanwezigen een organisatie, of belangengroepering 
vertegenwoordigen. onder de aanwezigen zijn hiernaast de wethouder, 6 raadsleden en diverse amb-
tenaren van de gemeente. de avond wordt geopend door Heidy bolwijn, die bij alle vier de avonden 
de rol van voorzitter zal vervullen. martin dubbeling gaat hierna in op de structuurvisie. Hij vertelt over 
het essay, dat reeds geschreven is, de fietstocht door ooststellingwerf die heeft plaatsgevonden (‘de 
ronde van ooststellingwerf’) en de discussies die al hebben plaatsgevonden. ook het gemeentelijke 
accommodatiebeleid komt, gezien de duidelijke relatie met de structuurvisie, hierbij kort aan de orde. 
Hierna wordt, aan verschillende gesprekstafels, dieper ingegaan op de verschillende stellingen waarover 
vanavond gediscussieerd moet worden. een aantal van de stellingen die aan de orde komen, is specifiek 
gericht op de gehele gemeente. Hiernaast richten enkele stellingen zich specifiek op de centrale zone 
van ooststellingwerf, waar deze dorpsvisite vooral op is gericht. de centrale zone bestaat uit de dorpen: 
oosterwolde, Appelscha en donkerbroek, de belangrijkste infrastructuur (n381 en opsterlânske Kom-
panjonsfeart) en kan worden beschouwd als het gebied waar van oudsher de meeste dynamiek heeft 
plaatsgevonden. Hierna worden de aanwezigen in groepen gesplitst en kan er worden gediscussieerd 
over de verschillende stellingen. over de hele avond kan worden gesteld dat deze positief verloopt. de 
sfeer is over het algemeen goed, en veel mensen hebben de gelegenheid hun zegje te doen. belangrijk-
ste conclusie van de avond is misschien wel dat er grote consensus is over dat het centrum van ooster-
wolde en de boerestreek bij Appelscha moeten worden aangepakt. met name over dit laatste wordt veel 
gepraat. ten slotte bleed dat veel mensen zeer begaan zijn met de aanstaande herstructurering van de 
n381 en de tracékeuze.

Teneur van de avond: “Het herstructureren van het centrum van Oosterwolde en de Boerestreek staat 
voorop!”
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Stelling 2:  De bevolking van Ooststellingwerf verandert, krimpt, 
ontgroent, en vergrijst. Het zal lastig worden om alle voorzienin-
gen in de dorpen in stand te houden. De dertien dorpen moeten 
nauwer samenwerken om de voorzieningen te delen. Wat is uw 
mening hierover?

over het algemeen zijn de aanwezigen er huiverig voor om in de 
verschillende dorpen voorzieningen op te geven. bijna als een soort 
hartenkreet wordt gevraagd als gemeente toch te proberen zo lang 
mogelijk de voorzieningen in de dorpen in stand houden en je als 
gemeente niet meteen bij neer te leggen dat voorzieningen moeten 
verdwijnen. in de discussies is echter ook een tegengeluid merk-
baar: men stelt dat het wel reëel moet zijn om voorzieningen te 
handhaven in elk individueel dorp. misschien kom je er toch niet 
onderuit bepaalde voorzieningen te concentreren in de grotere ker-
nen. ook wordt het idee genoemd voorzieningen meer te clusteren 
in de vorm van multifunctionele centra (mfC’s). Als mogelijk strui-
kelblok wordt genoemd dat samenwerking tussen de dorpen mis-
schien wordt belemmerd doordat alle dorpen aan hun eigen identi-
teit proberen vast te houden. ook wordt aangedragen dat er moet 
worden gekeken naar het pakket voorzieningen. in de toekomst is 
er behoefte aan andere voorzieningen als de vergrijzing doorzet. 
opvallend is ten slotte dat veel aanwezigen zich niet zonder meer 
willen neerleggen bij het gepresenteerde ‘krimp-scenario’ (krimp, 
ontgroening en vergrijzing van de bevolking). moet je hier wel zon-
der meer van uitgaan? Kan het tij niet worden gekeerd? moet je 
niet als gemeente proberen actief nieuwe bewoners aan te trekken? 
bijvoorbeeld pensionado’s en forensen. Hiervoor zou de gemeente 
meer woningen moeten gaan bouwen in het duurdere segment van 
de woningmarkt.

Stelling 3: Ooststellingwerf bouwt tussen 2010 en 2020 veel 
minder woningen dan voorheen. Nieuwbouw wordt niet meer 
gelijkmatig over de dorpen verdeeld, maar voornamelijk voor 
bijzondere projecten(bijvoorbeeld zorg en herstructurering) in-
gezet. Hoe denkt u hierover?

wat betreft herstructureren is men het er in het algemeen over eens 
dat dit belangrijk is. Kansen voor herstructurering moeten worden 
aangegrepen. onder veel aanwezigen is het besef aanwezig dat de 
woningbouwcontingenten voor de gemeente slechts beperkt zijn. 
sommigen zeggen dat daarom misschien toch een groter aandeel 
van de contingenten naar de grotere kernen moet worden gereali-
seerd, waaronder oosterwolde. Anderen zijn het hier niet mee eens 
en willen vooral dat er ook voldoende ruimte voor woningbouw 
overblijft in de verschillende dorpen en dat juist niet zoveel in oos-
terwolde moet worden bijgebouwd. Het bouwen in de dorpen is 
belangrijk om de leefbaarheid in stand te houden. Hiernaast moe-
ten er voldoende betaalbare woningen voor jongeren zijn, anders 
trekken die weg. Jongeren willen ook alleen maar leven in dorpen 
waar scholen en verenigingen zijn!

Stelling 4: Donkerbroek gaat er met de nieuwe N381 op voor-
uit. Het is een duidelijke verbetering voor de leefbaarheid van 
Donkerbroek en de herkenbaarheid van de Opsterlânske Kom-
panjonsfeart. Welke kansen heeft een nieuwe N381 voor Don-
kerbroek?

over het algemeen zijn de aanwezigen het eens met de stelling. 
de n381 biedt duidelijke kansen voor donkerbroek. wanneer de 
n381 op de goede wijze wordt aangelegd, dan kan ook de rust in 
het dorp worden verbeterd. belangrijk is dat sluipverkeer door het 
dorp dan wordt tegengegaan. Veel mensen willen ingaan op de 
discussie over de tracékeuze van de n381. deze tracékeuze wordt 
echter gemaakt door de provincie fryslân en niet in de structuur-
visie. om die reden wordt over dit onderwerp niet verder doorge-
praat. wat betreft de herkenbaarheid van de opsterlânske Kom-
panjonsfeart ziet men in dat de herkenbaarheid hiervan van belang 
is. er zijn echter veel mensen die geen bijzondere betekenis zien in 
de Vaart, zij kunnen zich niet echt herkennen in het opgeroepen 
beeld van het ‘kadootje uit het verleden’.

Stelling 5: Oosterwolde is de centrale kern van de gemeente 
voor wonen, werken, zorg, winkelen en middelbaar onderwijs. 
De toekomst ligt in het maken van een leefbare en vitale kern en 
in het vernieuwen het centrum van Oosterwolde. Wat moet er 
aan het centrum van Oosterwolde veranderen?

over het algemeen is men het grondig eens met de stelling dat het 
centrum van oosterwolde moet worden aangepast. men wil dat 
de kwaliteit van het centrum en het winkelgebied worden versterkt 
en dat het er gezelliger wordt gemaakt. de toegankelijkheid over 
onder andere de toegangswegen kan ook beter. deze wegen moe-
ten meer uitnodigend worden. Het parkeren is hiernaast weer een 
pluspunt. Hier worden geen knelpunten gezien. over de vraag of 
oosterwolde moet worden uitgebouwd als regiokern, verschillen de 
aanwezigen van mening. sommigen willen dit wel, anderen bren-
gen hier tegenin dat oosterwolde hiervoor eigenlijk niet geschikt 
is. gezien de nabijheid van de omliggende grotere plaatsen, zoals 
wolvega, drachten en Heerenveen, zal oosterwolde wel nooit die 
regiofunctie krijgen.
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Stelling 6: De N381 wordt vernieuwd en veiliger. Oosterwolde 
en Venekoten worden beter bereikbaar. De nieuwe N381 biedt 
kansen voor de toekomst. Oosterwolde kan nog meer dan voor-
heen een regionale functie vervullen. Wat betekent de N381 
voor Oosterwolde?

de aanwezigen zijn ervan doordrongen dat de n381 een zeer 
belangrijke route is voor de gemeente. iemand noemt de n381 
‘de aorta’ van het gebied. de aanstaande herstructurering van de 
n381 is heel belangrijk en hiervan hangt heel veel af. Veel mensen 
willen over de tracékeuze en de wijze waarop de weg zal worden 
ingericht iets zeggen. Aangezien dit echter niet zal worden geregeld 
in de structuurvisie, wordt op dit onderwerp in deze discussie verder 
niet ingegaan. Voor oosterwolde vindt men het over het algemeen 
wenselijk dat de entree naar het industrieterrein Venekoten wordt 
verbeterd. Het gaat dan onder meer om een betere verkeerskun-
dige aansluiting. Hiernaast ziet men kansen om hier nieuwe zicht-
locaties voor bedrijven te realiseren. na de herstructurering van 
de n381 zal de bereikbaarheid van oosterwolde als geheel ver-
beteren. Van het gunstiger vestigingsklimaat voor bedrijven moet 
gebruik gemaakt worden. ten slotte wordt opgemerkt dat er ook 
voldoende aandacht moet zijn voor de verbinding naar wolvega 
(de n351). deze verbinding is voor de gemeente ooststellingwerf 
ook heel belangrijk.

Stelling 7: Appelscha moet aangenamer, actiever en avontuurlijker worden. Dit betekent dat de 
Boerestreek op de schop moet. De inrichting moet groener, dorpser en aantrekkelijker. Op de Boe-
restreek moet weer gewoond worden. De Boerestreek wordt weer een Drentse brink. Wat zijn uw 
ideeën over de Boerestreek?

over het algemeen is men doordrongen van de noodzaak om de boerestreek aan te pakken. de ver-
paupering van de boerestreek wordt door iedereen herkend en wordt gezien als een groot verlies voor 
Appelscha. over de wijze waarop de boerestreek moet worden aangepakt, is er geen duidelijke over-
eenstemming. over de vraag of er behoefte is aan een grote trekker op de boerestreek, verschilt men 
bijvoorbeeld van mening. sommige mensen vinden het een goede zaak dat het pretpark (duinen Zathe) 
weg is en dat dit kansen biedt om het aanzicht van de boerestreek te verbeteren, door hier juist meer te 
richten op kleinschalige activiteiten en rust. Anderen vinden het juist jammer dat er geen grote trekker 
meer direct aan de boerestreek is, en willen hier graag iets voor terug, in hun optiek moet de boeres-
treek juist weer dynamischer worden. ook wat betreft de vraag of er weer moet worden gewoond op de 
boerestreek zijn verschillende ideeën te horen. gesteld wordt dat deze hier niet passen, anderen zijn juist 
enthousiast over het idee, maar benadrukken wel dat de woonfunctie de recreatie en het toerisme niet 
moet hinderen. over het idee om de boerestreek te herinrichten als een soort ‘drentse brink’, zijn veel 
aanwezigen niet meteen erg enthousiast. men vraagt zich af of dit wel zo attractief is voor de recreant. 
Uitgangspunt moet wel zijn dan er ook iets interessants aan die recreant wordt geboden. om dit te be-
werkstelligen, moet de recreatieve voorzieningenstructuur op de boerestreek worden verbeterd, ook voor 
het goedkope segment. door sommigen wordt aangedragen dat er behoefte is aan een slecht weer-
accommodatie. Anderen willen van de boerestreek een echt ‘horecaplein’ maken. ook worden tal van 
andere ideeën geopperd, zoals een boomtoppenklimtocht, een pompoenmarkt of een expositieruimte. 
ook wordt geopperd op de boerestreek een educatieve doe-boerderij te realiseren en die te verbinden 
met andere boerderijen in de omgeving. dit kan ook misschien met andere thema’s. op die wijze kan 
de boerestreek het startpunt vormen voor de recreant en dienen als kapstok voor recreatie en toerisme 
in de gemeente. een laatste interessant idee dat wordt genoemd, is om op de boerestreek te investeren 
in de ‘wellness’-sector, die in nederland sterk in opkomst is. wat betreft de verbinding tussen Appelscha 
en de boerestreek is men er over eens dat deze sterk moet worden verbeterd. momenteel is de oriëntatie 
geheel zoek! omwonenden kunnen goed merken dat de recreant hier niet goed weet, welke kant hij op 
moet. een goede verbinding maken wordt wel moeilijk, omdat er niet meteen een geschikte plek voor is. 
Hiernaast vindt men dat de verbinding van de boerestreek met de westeres en de n381 moeizaam is. 
een mogelijkheid voor het realiseren van een nieuwe omleiding is echter wel aanwezig. 

Stelling 8: Appelscha krijgt een nieuw compact winkelcentrum 
aan Opsterlânske Kompanjonsfeart. Hiermee verandert het 
aanzien en het karakter van het dorp aanzienlijk. Wat zijn uw 
ideeën over de Opsterlânske Kompanjonsfeart in Appelscha?

over het algemeen is het geluid te horen dat men niet wil dat er 
zoveel verandert aan het huidige karakter van Appelscha als ne-
derzetting langs de Vaart. Aan de ontstaansgeschiedenis van Ap-
pelscha moet niet worden getornd. om dezelfde reden vinden veel 
aanwezigen dat je niet zoveel moet veranderen aan de opsterlâns-
ke Kompanjonsfeart. dit is immers ook cultuurhistorisch erfgoed. 
wel worden ideeën geopperd om op verschillende plaatsen aan de 
noordzijde van de Vaart insteekhaventjes te realiseren. ook wordt 
geopperd de waterverbindingen met ravenswoud te herstellen. wat 
betreft het centrum van Appelscha is men het er over eens dat die 
momenteel niet echt aanwezig is. een concentratie van voorzienin-
gen vindt men wenselijk, alhoewel ook iemand aandraagt dat er 
juist een supermarkt meteen aan de boerestreek moet worden ge-
realiseerd.
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dorpsvisite 2: AppelschA,10 november 2008
Tussen het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen, Appelscha-Ravenswoud-Fochteloo-Ooster-
wolde

de tweede dorpsvisite vindt plaats in de Hanenburcht in Appelscha. er zijn circa 70 tot 80 mensen aan-
wezig, waarmee kan worden gesproken van een zeer goede opkomst. Als Heidy bolwijn peilt uit welk 
dorp de aanwezigen aanwezig zijn, dan blijkt dat er vooral veel inwoners uit Appelscha op deze avond 
zijn afgekomen, alhoewel ook alle andere dorpen vertegenwoordigd zijn. Uit de avond blijkt wederom 
hoe betrokken de aanwezigen zijn met hun gemeente. de sfeer tijdens de gesprekken is over het alge-
meen goed, en de gesprekken worden wederom prima geleid door één van de raadsleden. tijdens deze 
avond ligt de nadruk sterk op Appelscha en met name de boerestreek. iedereen is het er over eens dat 
er hier iets moet gebeuren, al verschillen de meningen over hoe dit dan moet plaatsvinden. in de omge-
ving van Appelscha, waaronder het gebied rondom het fochteloërveen en ravenswoud, ziet men vooral 
ruimte voor kleinschalige en extensieve vormen van recreatie, omdat hier de rust en het woongenot niet 
moeten worden aangetast.

Teneur van de avond: “De Boerestreek moet op de schop, maar ook rond het Fochteloërveen en Ravens-
woud liggen veel mogelijkheden”

Stelling 2: De bevolking van Ooststellingwerf verandert, krimpt ,ontgroent en vergrijst. Het zal lastig 
worden om alle voorzieningen in de kleinere dorpen, bijvoorbeeld in Ravenswoud en Fochteloo in 
stand te houden. De dertien dorpen moeten nauwer samenwerken om de voorzieningen te delen. 
Wat is uw mening hierover?

over het algemeen vindt men het behoud van de voorzieningen in de dorpen heel belangrijk voor de so-
ciale cohesie van het dorp. Het verdwijnen van een dorpshuis of een andere voorziening in ravenswoud 
of fochteloo zal een aanslag betekenen op het dorp. “waar moet je elkaar dan ontmoeten?” ook het 
behoud van de school in elk dorp is heel belangrijk, als een school verdwijnt, dan bloedt het dorp dood, 
is de vrees. mocht het zover komen, dan wil men in ieder geval dat er goede fietsverbindingen worden 
aangelegd naar het dichtstbijzijnde dorp waar nog wel een school is. Als oplossing voor het behoud van 
de voorzieningen wordt onder meer genoemd om de voorzieningen meer multifunctioneel te gebruiken. 
Zo kunnen de dorpshuizen ook als faciliteit voor recreanten worden benut. de sportvelden kunnen, ook 
als bijvoorbeeld de sportvereniging verdwijnt, multifunctioneel worden benut, bijvoorbeeld met een jeu 
de boules baan, volleybalnet, picknickplek en bankjes (ontmoetingsfunctie). ook wordt door aanwezigen 
gesteld dat de gemeente moet proberen de problemen voor te zijn. essentieel voor het behoud van de 
voorzieningen in de dorpen is dat er ten eerste voldoende woningen worden gebouwd en ten tweede 
dat er voldoende werkgelegenheid wordt geschapen. wat betreft het eerste moet het vooral gaan om 
betaalbare woningen voor starters, maar ook om de bouw van woon-zorgcomplexen voor ouderen. met 
name Appelscha is erg geschikt voor de realisatie van zo’n woon-zorgcomplex. ook is het belangrijk 
dat er voldoende doorstroming is in de woningmarkt. Als de krimp uiteindelijk toch zou doorzetten en 
het draagvlak voor sommige voorzieningen wegvalt, dan is men zeker bereid om samen te werken met 
andere dorpen. wat betreft het tweede punt, de werkgelegenheid, denkt men aan het binnen halen van 
hoger gekwalificeerde banen. er wordt in het bijzonder gedacht aan het creëren van werkgelegenheid in 
de sectoren zorg en recreatie. in Appelscha zijn te weinig voorzieningen voor 12-18 jarigen. Het huidige 
jeugdhonk functioneert niet goed. dit moet verbeterd worden. Verder is het heel belangrijk dat de sport-
faciliteiten in Appelscha behouden blijven.

Stelling 1: In de buitengebieden van Ooststellingwerf is land-
bouw richtinggevend. De agrarische bedrijven worden steeds 
groter. Nieuwe natuur, nieuw landschap en recreatie zijn sterk 
in opkomst. Voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de buiten-
gebieden en de buurtschappen is het van belang om te blijven 
vernieuwen. Welke mogelijkheden ziet u voor de buitengebie-
den en de buurtschappen?

men is het er over het algemeen over eens dat er in het buitengebied 
voldoende ruimte zijn voor nieuwe functies en activiteiten, maar dat 
dit niet ten koste van de boeren moet gaan. er moeten geen nieuwe 
functies in het buitengebied worden gerealiseerd die bijten met de 
agrarische sector. de schaalvergroting van de landbouw moet bin-
nen de gemeente mogelijk blijven. wat betreft nieuwe functies en 
activiteiten in het buitengebied denkt men vooral aan kleinschalige 
functies in bestaande gebouwen. Het idee wordt geopperd om in de 
boerderijen woonclusters te realiseren met meerdere wooneenhe-
den, specifiek bestemd voor starters. ook wordt erover gepraat dat 
er voldoende mogelijkheden moeten zijn om agrarische bedrijven 
open te stellen voor publiek, als de agrariër dit zelf wil. Hiernaast 
vindt men het belangrijk dat er in het buitengebied meer interactie 
wordt mogelijk gemaakt tussen de recreatie en de natuurgebie-
den. meer natuur hoeft er niet meteen te worden aangelegd, er is 
namelijk al best veel, zoals bijvoorbeeld het fochteloërveen en het 
drents-friese wold. ook is belangrijk dat de open gebieden in de 
gemeente ook open blijven.wat betreft de kanoroutes die men wil 
gaan ontwikkelen, wordt de vraag gesteld of dit wel zo goed werkt. 
Het open maken van de wijken, kan ook tot gevolg hebben dat het 
huidige karakter van deze wijken verloren gaat. Juist ook voor de 
recreatie is het belangrijk dat de wijken herkenbaar blijven.
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Stelling 3: Ooststellingwerf bouwt tussen 2010 en 2020 veel 
minder woningen dan voorheen. Nieuwbouw wordt niet meer 
gelijkmatig over de dorpen verdeeld, maar voornamelijk voor 
bijzondere projecten (bijvoorbeeld zorg en herstructurering) in-
gezet. Hoe denkt u hierover?

over het algemeen vindt men dat niet al de woningbouwcontingen-
ten moeten gaan naar oosterwolde en Appelscha. Zo gaat door 
de herstructurering van Venekoten-noord al een groot deel van het 
woningbouwprogramma naar oosterwolde. men vindt dat ook, of 
misschien wel juist, in de dorpen nieuwe woningen moeten worden 
gerealiseerd. de woningen moeten met name worden gerealiseerd 
voor de doelgroepen senioren en starters. Hiernaast is het belang-
rijk dat de doorstroming verbetert. woningen bouwen is ook voor 
de leefbaarheid heel belangrijk: Zo zegt iemand: “ik wil niet in een 
dorp met alleen maar ouderen wonen!” ook de kwaliteit van de 
nieuwe woningen is belangrijk. men hecht veel waarde aan her-
structurering: speciale projecten, die de ruimtelijke kwaliteit kunnen 
verbeteren. Hiervoor moeten speciale contingenten beschikbaar 
zijn. in het buitengebied kunnen vrijkomende agrarische bedrijven 
worden gebruikt voor nieuwe woonvormen, mits de landbouw niet 
wordt gehinderd. men vindt het belangrijk dat de gemeente in de 
woningbouw- en herstructureringsprojecten de regie neemt. over 
het algemeen voelt men er weinig voor dit alleen maar over te la-
ten aan individuele projectontwikkelaars. men wil dus een actieve, 
aanjagersrol van de gemeente, die hiernaast ook voldoende fa-
ciliteert. ten slotte komt bij deze stelling ook de ‘krimp’-discussie 
aan de orde. “is het al wel zo zeker dat de bevolking gaat krimpen, 
ontgroenen en vergrijzen?” Veel mensen willen dat er niet zonder 
meer uitgegaan wordt van krimp. Als de krimp uiteindelijk toch zou 
doorzetten, dan is men het er over eens dat de kwaliteit van de 
woningvoorraad belangrijker is dan de kwantiteit.

Stelling 4: Oosterwolde is de centrale kern van de gemeente 
voor wonen, werken, zorg, winkelen en middelbaar onderwijs. 
De toekomst ligt in het maken van een leefbare en vitale kern 
en in het vernieuwen van het centrum van Oosterwolde. Ziet u 
Oosterwolde ook als het hart van de gemeente? Wat moet er 
aan Oosterwolde veranderen?

men vindt het centrum van oosterwolde momenteel niet echt aan-
sprekend: termen als “tochtgat” vallen. Veel mensen gaan er al-
leen naar toe voor de nodige boodschappen, of als ze toevallig 
bij het gemeentehuis of postkantoor moeten zijn. om het centrum 
te verbeteren zijn er meer winkels in het duurdere segment nodig. 
eventueel kan de vestiging van een Albert Heijn positief uitpakken. 
ook vinden veel mensen het verkeer door de winkelstraat storend. 
Hiernaast ontbreken bijvoorbeeld gezellige terrassen. ook voorzie-
ningen voor 12-18 jarigen ontbreken nog geheel. dat het parkeren 
momenteel gratis is, vindt men een goede zaak, dit moet zo blijven. 
opvallend is hiernaast dat men ter discussie stelt of oosterwolde wel 
de centrale functie moet vervullen voor ooststellingwerf. Zo wordt 
onder meer aangedragen dat het winkelaanbod in de gemeente 
wordt opgesplitst: Appelscha als centrum voor recreatie vormt dan 
het centrum voor het luxe segment en voor het basissegment (de 
dagelijkse boodschappen) kan men goed terecht in oosterwolde. 
overigens vindt lang niet iedereen dit een goed idee.

Stelling 5: De dorpen Fochteloo en Ravenswoud zijn prachtige 
en unieke dorpen in schitterende landschappen. Het versterken 
van de cultuurhistorische identiteit maakt deze dorpen sterker 
en veerkrachtiger. Welke mogelijkheden ziet u voor deze dor-
pen?

over het algemeen kan men deze stelling onderschrijven. moge-
lijkheden liggen er onder meer in de aanleg van een kanoroute bij 
ravenswoud. Hierbij is het wel van belang dat de toerist ook er-
gens terecht moet kunnen voor een drankje. Hiervoor moet ruimte 
worden geboden door de gemeente. ook moeten de recreatieve 
ontwikkelingen niet ten koste gaan van het woongenot van de be-
woners. Hiernaast wordt er gevraagd om het herstel van oude pa-
den en een beter onderhoud van bestaande paden.

Stelling 6: De recreatieve voorzieningen zijn geconcentreerd aan de zuidkant van Appelscha, aan de 
kant van het Drents-Friese Wold. Met de ontwikkelingen van nieuwe natuur en nieuwe toeristische 
infrastructuur rond het Fochteloërveen is er alle aanleiding om meer mogelijkheden te scheppen 
voor recreatieve voorzieningen rondom Fochteloo en Ravenswoud. Bent u het hier mee eens?

wat betreft de recreatie in het gebied tussen Appelscha en het fochteloërveen ziet men vooral mo-
gelijkheden op twee vlakken. ten eerste kunnen er kanoverbindingen komen tussen de opsterlânske 
Kompanjonsfeart  en het wijkencomplex bij ravenswoud. over deze kanoroute zijn enthousiaste ge-
luiden te horen, iemand noemt de kanoroute bij ravenswoud zelfs de “mooiste van west europa”. ten 
tweede gaat het om het verder uitbouwen van de fiets- en wandelroutes door de kleinere kernen. Het 
is belangrijk om deze dorpen te betrekken bij de recreatieve netwerk. Aan deze routes kunnen thema’s 
gekoppeld worden die te maken hebben met cultuurhistorie, natuur, etc. ingebracht wordt dat bij het 
realiseren van de nieuwe fiets- en kanoverbindingen het wel noodzakelijk is dat recreanten onderweg de 
gelegenheid hebben ergens een drankje te drinken. “Je kan nog geen kop koffie krijgen!”, zegt iemand. 
Anderen zeggen dat er juist geen gelegenheid moet worden geboden voor horeca richting ravenswoud 
en fochteloërveen. dit verstoort de rust en bovendien kan de horeca veel beter op de boerestreek 
worden geconcentreerd. er wordt een spanningsveld geconstateerd: dynamiek en recreatie versus rust 
en woongenot. Veel mensen vinden dat ook de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie moeten worden 
vergroot, alhoewel niet in de vorm van een hotel. Hiernaast wordt er gesproken over het realiseren van 
meer voorzieningen bij ravenswoud en het fochteloërveen voor de recreanten, bijvoorbeeld een klein 
bezoekerscentrum. Veel mensen vinden dat het fochteloërveen veel beter toegankelijk moet worden 
voor de toeristen. de recreatiemogelijkheden moeten hier veel beter worden benut. bij al deze ontwik-
kelingen geldt als uitgangspunt dat de recreatieve voorzieningen rond fochteloërveen/ravenswoud en 
Appelscha/boerestreek elkaar moeten versterken.
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Stelling 7: Appelscha moet aangenamer, actiever en avontuurlijker worden. Dit betekent dat de 
Boerestreek op de schop moet. De inrichting moet groener, dorpser en aantrekkelijker. Op de Boe-
restreek moet weer gewoond worden. De Boerestreek wordt weer een Drentse brink. Wat zijn uw 
ideeën over de Boerestreek?

men is het er over eens dat er flinke ingrepen worden gedaan in de boerestreek. iemand zegt zelfs dat 
wat hem betreft de bulldozer er overheen mag en dat alles weer moet worden gemaakt zoals het vroeger 
was. dit gaat overigens voor de meeste aanwezigen veel te ver. over het algemeen vindt men in ieder 
geval wel dat er momenteel relatief teveel aanbod in het lage segment aanwezig is. “Je kunt wel een zak 
patat halen, maar lekker uit eten gaan kan niet”. sommige mensen vragen zich wel af of er veel ruimte 
is voor het uitbreiden van het duurdere segment. is hier wel vraag naar? boeken de recreanten die meer 
te besteden hebben niet gewoon toch een vliegvakantie naar bali? Hier wordt aan toegevoegd dat de 
kracht van de boerestreek misschien juist wel is dat het een tegenhanger is van het zeer succesvolle 
bezoekerscentrum van staatsbosbeheer in het drents-friese wold. Voor natuur en rust kan men hier al 
terecht, de boerestreek moet er dan juist zijn voor het ‘goedkope’ entertainment. Het idee om het wonen 
op de boerestreek wordt over het algemeen lauw ontvangen. men ziet meer in het versterken van de 
boerestreek als recreatief knooppunt en hierin past wonen niet goed. ook het idee om de boerestreek 
om te vormen conform het model van de drentse brink, zorgt niet meteen voor enthousiaste reacties. de 
boerestreek is nooit een brink geweest, en zal dat ook niet worden. meer wordt gezien in het idee om de 
boerderijen van vroeger terug te laten komen. Veel aanwezigen dragen aan dat het toch de ondernemers 
op de boerestreek zijn die het uiteindelijk moeten doen. Het moet van onderop komen. daarom gaat het 
er vooral om dat voor hen een goed ondernemersklimaat geschapen wordt. er moet ruimte worden ge-
boden voor de ondernemers, de gemeente heeft een rol hen hierin te faciliteren. om de boerestreek te 
versterken worden tal van ideeën genoemd, onder andere een uitkijktoren, hondenrenbaan, een toeris-
tisch treintje, openluchttheater, kinderboerderij, jeugdherberg in oude boerderij of een schaapskooi met 
schaapskudde. ook wordt geopperd dat de relatie van Appelscha met het bos moet worden versterkt. 
dit kan onder meer door wat meer zichtlijnen te maken, of door een speelbos te realiseren. er ontstaat 
een discussie over of op de boerestreek grootschalige voorzieningen moeten worden uitgesloten. som-
migen vinden dat je dit juist niet moet doen, omdat je dan alles dicht gooit: waarom zou je bang zijn voor 
de vestiging van grootschalige activiteiten? Hier wordt tegenin gebracht dat grootschalige voorzieningen 
niet passen binnen het karakter van de boerestreek. er moet juist worden gemikt op het uitbouwen van 
de sterke punten: de rust en de ruimte. ook wordt geopperd een ruimtelijke splitsing aan te brengen. 
Hierin zouden grootschalige voorzieningen moeten worden geconcentreerd op de westeres en kan de 
boerestreek vooral een kleinschalig karakter krijgen. ook wat betreft het verkeersaspect zijn de inzichten 
verschillend. om de boerestreek een kleinschalig en rustiger karakter te geven, zou je misschien het ver-
keer over de boerestreek moeten terugdringen (bijvoorbeeld door het instellen van eenrichtingsverkeer, 
of misschien wel door het helemaal af te sluiten). Aan de andere kant is misschien juist wel de charme 
van de boerestreek dat er zoveel verkeer en passanten doorheen gaan. Veel toeristen vinden het immers 
leuk te kijken naar wat er allemaal voorbij komt. ten slotte blijkt dat sommigen bang zijn dat er met de 
resultaten van deze avond niets zal gebeuren. ook vindt men het jammer dat er nog weinig in de struc-
tuurvisie te vinden is uit de dorpsvisies. plaatselijke belangen en spA05 laten weten dat zijn van plan zelf 
een visie over Appelscha op te stellen, om die daarna te overhandigen aan de gemeente.

Stelling 8: Appelscha krijgt een nieuw compact winkelcentrum 
aan Opsterlânske Kompanjonsfeart. Hiermee verandert het 
aanzien en het karakter van het dorp aanzienlijk. Wat zijn uw 
ideeën over de Opsterlânske Kompanjonsfeart in Appelscha?

Voor wat betreft het centrum Appelscha wordt gesteld dat dit kan 
worden verbeterd, momenteel wordt dit gebied niet optimaal benut. 
opvallend is dat veel mensen ook zeggen dat ze het heel belangrijk 
vinden dat de huidige herstructurering van het winkelcentrum nu 
echt een keer klaar is, anders blijven de klanten straks definitief 
weg. ook wordt veel waarde gehecht aan een goede verbinding 
tussen de opsterlânske Kompanjonsfeart en de boerestreek. op 
welke manier deze kan worden gerealiseerd, moet nader worden 
onderzocht. in Appelscha ziet men veel kansen voor waterrecre-
atie, verbonden aan de opsterlânske Kompanjonsfeart. Zo kunnen 
er aan de Vaart haventjes worden gerealiseerd. een combinatie 
van waterrecreatie en natuurrecreatie kan het gebied rondom Ap-
pelscha een impuls geven. de opsterlânske Kompanjonsfeart zal 
in de toekomst een hoofdverbinding kunnen gaan vormen tussen 
friesland, groningen en drenthe en later zelfs richting duitsland. 
recreatievaart wordt steeds een grotere recreatievorm en met één 
of meer haventjes kan Appelscha zich wellicht ook op watergebied 
op de kaart zetten. Verschillende aanwezigen wijzen erop dat er 
ook al plannen liggen waarbij de opsterlânske Kompanjonsfeart 
wordt opgenomen in het recreatienetwerk (friese merenproject 
tweede fase).

9. Slotvraag: Hoe ziet u de toekomst van deze gemeente en het 
gebied tussen het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen in 
het bijzonder? Welke creatieve en vernieuwende ideeën wilt u 
voor de structuurvisie inbrengen?

over het algemeen valt het geluid te horen dat men in de gemeen-
te ooststellingwerf geen spectaculaire ontwikkelingen voorziet, en 
ook niet wil. er moet vooral worden ingestoken op de ontwikke-
ling van rustige (verblijfs-)recreatie, zonder dat dit het woonklimaat 
voor de bewoners zelf aantast. belangrijk hierbij is dat de recreatie-
ondernemers door de gemeente goed worden gefaciliteerd. in de 
verschillende discussie zijn wel veel verschillende ideeën genoemd. 
eén idee is het bouwen van een bezoekerscentrum in fochteloër-
veen of bij ravenswoud, gecombineerd met een veel betere open-
stelling van het fochteloërveen zelf. Het centrum van oosterwolde 
moet worden opgewaardeerd voor bewoner en recreant, maar hier 
wordt meteen bij aangetekend dat men wil dat ook Appelscha een 
goed winkelcentrum heeft. een ander idee dat wordt genoemd is 
dat men de zorgsector in Appelscha nog veel meer kan uitbreiden 
als men wat breder kijkt, bijvoorbeeld in de vorm van een zorghotel 
of zorgtoerisme. Verder wordt erop gewezen dat men in Appelscha 
bezig is met een welness-, fitness-, gezondheids-, en ouderencen-
trum. dit soort ontwikkelingen acht men heel kansrijk. wat betreft 
de recreatieve routes vindt men dat deze in algemene zin kunnen 
worden verbeterd en uitgebreid. gedacht wordt hierbij ook aan 
goede aanrijroutes richting de buitendorpen. een aantrekkelijk idee 
is ook om te onderzoeken of het pieterpad kan worden verplaatst, 
om hier een mooiere en meer aantrekkelijke route van te maken. 
ten slotte wordt het idee geopperd om een wandelpad tussen Ap-
pelscha en makkinga (langs langedijke) aan te leggen op basis van 
de zogenaamde “ley-lijnen” (energielijnen).
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dorpsvisite 3: oldeberkoop, 12 november 2008
Tussen De Tsjonger en De Lende, Oldeberkoop-Nijeberkoop-
Makkinga-Elsloo-Langedijke-Oosterwolde

ook deze avond, die plaats vindt in oldeberkoop, is er weer een 
goede opkomst met zeker 60 tot 70 aanwezigen. in de zaal is het 
vol en warm. Uit het verloop van de avond blijkt duidelijk dat men 
hart heeft voor de gemeente en zich betrokken voelt. dit blijkt onder 
meer ook uit de dorpsvisies, die de mensen vanuit de dorpen zelf 
opgesteld hebben. tijdens de dorpsvisite wordt de wens uitgespro-
ken dat de dorpsvisies op een goede wijze worden opgenomen 
in de structuurvisie. tijdens de avond worden veel goede ideeën 
gegeven. de bewoners willen de huidige waardevolle kwaliteiten, 
zoals de voorzieningen in de dorpen, behouden en zich niet zon-
dermeer neerleggen bij het ‘krimp-scenario’. men wil krimp tegen-
gaan door vooral in de dorpen voldoende ruimte te geven voor 
woningbouw. opvallend is ook dat men oosterwolde niet echt be-
schouwt als centrumkern. om die reden wil men ook dat vooral bij 
de dorpen (de kracht van de gemeente) voldoende ruimte is voor 
woningbouw.

Teneur: “Voorzieningen in de dorpen behouden, voldoende ruimte 
voor woningbouw en niet zonder meer uitgaan van het ‘krimp’-sce-
nario”.

Stelling 1: In de buitengebieden van Ooststellingwerf is land-
bouw richtinggevend. De agrarische bedrijven worden steeds 
groter. Nieuwe natuur, nieuw landschap en recreatie zijn sterk 
in opkomst. Voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de buiten-
gebieden en de buurtschappen is het van belang om te blijven 
vernieuwen. Welke mogelijkheden ziet u voor de buitengebie-
den en de buurtschappen?

over het algemeen staat men positief tegenover het gebruiken van 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. deze worden de laatste 
tijd steeds groter, hetgeen mogelijkheden biedt voor het inplaat-
sen van nieuwe functies zoals bed & breakfast, zorg, kinderopvang, 
ambachten, camping/hotel enz. in de omgeving van ooststelling-
werf zijn meerdere goede voorbeelden bekend. wel is het hierbij 
belangrijk dat moet worden voorkomen veel van hetzelfde in het 
buitengebied te creëren. dit is overigens niet alleen een taak van de 
gemeente, maar ook van de ondernemers zelf. Van de gemeente 
wordt verwacht dat het hergebruik van vrijkomende agrarische be-
drijfsgebouwen actiever stimuleert. ook moet er voldoende ruimte 
worden geboden voor nieuwe functies. Het moet de ondernemers 
wel mogelijk worden gemaakt tot een goede exploitatie te komen. 
ook moet de gemeente voldoende toekomstmogelijkheden cre-
eren, ook als het huidige bestemmingsplan buitengebied deze in 
eerste instantie uitsluiten. wat betreft de natuurontwikkeling vinden 
de aanwezigen over het algemeen dat er reeds voldoende natuur-
gebieden in de gemeente aanwezig zijn. er is geen behoefte aan 
nieuwe natuur, het is juist van belang dat bestaande natuur goed 
wordt beheerd. ook moeten de natuurgebieden goed toegankelijk 
zijn. Hiernaast kunnen de mogelijkheden voor het opwekken van 
energie vanuit biomassa beter benut worden (lyndensteyn in beet-
sterzwaag is daar een goed voorbeeld van).

Stelling 2: De bevolking van Ooststellingwerf verandert, krimpt, ontgroent, en vergrijst. Het zal lastig 
worden om alle voorzieningen in de kleinere dorpen, bijvoorbeeld in Nijeberkoop en Langedijke, in 
stand te houden. De dertien dorpen moeten nauwer samenwerken om de voorzieningen te delen.
Wat is uw mening hierover?

bij deze stelling stellen veel aanwezigen vraagtekens bij de constatering dat de bevolking krimpt, ont-
groent en vergrijst. moet hier wel zonder meer van uit worden gegaan? “Je moet niet teveel achter de 
demografische ontwikkelingen aanlopen”, wordt gesteld, “Je kunt ook de keuze maken dit proberen voor 
te blijven”. Hiervoor is het noodzakelijk dat er voldoende woningen worden gebouwd in de dorpen, zodat 
er voldoende draagkracht blijft voor de voorzieningen. Het gaat dan niet alleen om voorzieningen als 
de school, maar ook de supermarkt. er wordt op gewezen dat er ook vraag is naar woningen. in mak-
kinga wil men graag 3 à 4 woningen per jaar bouwen, zodat de jongeren in het dorp kunnen blijven. in 
oldeberkoop zouden bij wijze van spreken wel 100 woningen bij kunnen worden gebouwd, dit is een 
gewild dorp om te wonen. bij het bouwen van woningen zijn vooral de jongeren en ouderen van be-
lang. ook zijn alleenstaanden een aandachtgroep. de ouderen willen tot het laatste leven in hun dorp. 
om die reden is behoefte aan voldoende zorgwoningen (liefst centraal in het dorp) en bijvoorbeeld 
kleine verpleegunits. ook worden ideeën genoemd als een spreekuur van huisarts of zorgverlener in alle 
dorpen. wat betreft de voorzieningen vindt men het behoud van school, dorpshuis en sportterrein erg 
belangrijk. “Als je die niet behoudt, dan trek je de stekker uit het dorp”. Het wordt als een gemeentelijke 
taak gezien deze voorzieningen te handhaven. eventuele andere voorzieningen moeten voornamelijk 
door de bewoners zelf in stand worden gehouden. men is enthousiast over het idee een multifunctioneel 
centrum te realiseren. men is niet meteen enthousiast met het idee om wat dit punt betreft meer tussen de 
dorpen samen te werken. samenwerken is ook niet altijd goed mogelijk, bijvoorbeeld door de onderlinge 
rivaliteit en de afstand tussen de dorpen. in dit kader vindt men voorzieningen als het openbaar vervoer 
(buurtbus) voor de bereikbaarheid ook belangrijk.

Stelling 3: Ooststellingwerf bouwt tussen 2010 en 2020 veel minder woningen dan voorheen. 
Nieuwbouw wordt niet meer gelijkmatig over de dorpen verdeeld, maar voornamelijk voor bijzon-
dere projecten (bijvoorbeeld zorg en herstructurering) ingezet.
Hoe denkt u hierover?

de meeste aanwezigen zijn positief over het idee om nieuwbouw in te zetten voor bijzondere projecten. 
men denkt bijvoorbeeld aan het benutten van vrijkomende boerderijen voor woningen, bijvoorbeeld 
specifiek in de zorgsector voor senioren. bij de woningbouw is het hiernaast van belang dat men de 
nieuwbouw meer afstemt op de vraag. in ieder geval moet men zich meer richten op het bouwen voor 
jongeren of starters met betaalbare woningen. Veel aanwezigen vinden het niet vanzelfsprekend dat 
oosterwolde bij de toedeling van woningbouw wordt gezien als hoofdkern waar het grootste deel van de 
contingenten naar toe gaan. men vindt oosterwolde niet echt de hoofdkern van de gemeente: juist de 
afzonderlijke dorpen zijn de kracht van de gemeente ooststellingwerf. Juist omdat oosterwolde niet de 
centrumkern is, moet er juist in de dorpen gebouwd worden. Hier is immers ook de meeste vraag.
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Stelling 4: Oosterwolde is de centrale kern van de gemeente voor wonen, werken, zorg, winkelen en 
middelbaar onderwijs. De toekomst ligt in het maken van een leefbare en vitale kern en in het ver-
nieuwen van het centrum van Oosterwolde. Ziet u Oosterwolde ook als het hart van de gemeente ? 
Wat moet er aan het centrum van Oosterwolde veranderen?

Veel mensen zien oosterwolde niet als het hart van de gemeente. Het mag de grootste kern zijn qua 
inwoners, en het gemeentehuis mag er staan, maar zo wordt dit door veel mensen niet ervaren. weinig 
mensen zijn op oosterwolde gericht voor wat betreft bijvoorbeeld het winkelen. Hiervoor gaat men naar 
andere kernen in de omgeving, zoals wolvega, steenwijk, gorredijk of Heerenveen. oosterwolde is met 
name een forenzendorp. er wonen veel mensen die buiten de gemeente werken. de aanwezigen zijn 
het er over eens dat er veel aan het centrum moet verbeteren: “er moet een heleboel veranderen of het 
blijft niks.” momenteel gaat men alleen naar oosterwolde voor de noodzakelijke boodschappen. om 
dit te verbeteren moet er meer samenhang in het centrum worden aangebracht en moeten winkels en 
voorzieningen worden gebundeld. ook moet het centrum aantrekkelijker en gezelliger worden gemaakt. 
Hiernaast moeten ontbrekende functies, zoals horeca (disco) worden toegevoegd. Veel mensen stellen 
zich wel de vraag in hoeverre er ontwikkelingsmogelijkheden voor oosterwolde zijn. de concurrentie met 
de omringende steden kan het toch niet winnen. “moeten we een verloren strijd aangaan?” Hiernaast is 
het nog niet eens zeker of oosterwolde wel de centrumkern blijft, als de mogelijke fusie met de gemeente 
weststellingwerf doorgaat, ligt alles misschien straks weer anders.

Stelling 5: De dorpen Langedijke, Makkinga en Elsloo zijn prachtige en unieke dorpen in schitte-
rende landschappen. Het versterken van de cultuurhistorische identiteit maakt deze dorpen sterker 
en veerkrachtiger. Welke mogelijkheden ziet u voor deze dorpen?

Van de dorpen waar het vanavond over gaat, is het bij oldeberkoop en makkinga belangrijker om de 
cultuurhistorische waarde in stand te houden, dan bij de dorpen langedijke en elsloo. om de cultuurhis-
torische waarde te versterken wordt veel gekeken naar de tsjonger. in makkinga kan de verbinding met 
de tsjonger worden hersteld: het begaanbaar maken van de wijk richting de tsjonger en het maken van 
een haventje. langs de gehele de tsjonger kunnen de oevers minder steil worden gemaakt, zodat deze 
toegankelijk worden voor kanoërs. er wordt gedacht aan het creëren van een aantal ‘tewaterplaatsen’. 
over elsloo wordt gesteld dat hoewel elsloo een jong dorp is en voor de bewoners niet zo veel historische 
identiteiten bevat, de toeristen dit anders zien. in dit dorp liggen dus goede kansen (bijvoorbeeld het 
omvormen van de oude zuivelfabriek tot een hotel). ook wordt gesproken over het aantrekkelijker maken 
van het gebied voor de recreant. men vindt dat er best meer ruimte mag zijn voor recreatiefuncties, zoals 
recreatiewoningen. Het beleid voor campings mag best wat ruimer (bijvoorbeeld wat betreft het toege-
stane aantal staanplaatsen). Andere ideeën die werden geopperd: het lanceren van een website voor 
recreatieregio, of het aanleggen paardenroute, ruiterpaden, gps-routes en camperplaatsen.

Stelling 6: Nijeberkoop is een langgerekt wegdorp in een schit-
terend landschap. In de directe omgeving van Nijeberkoop lig-
gen andere dorpen en verschillende buurtschappen. Het verbe-
teren van de onderlinge bereikbaarheid tussen de dorpen en 
de buurtschappen en door het beter toegankelijk maken van de 
landschappen biedt kansen voor de leefbaarheid en recreatie. 
Welke mogelijkheden ziet u nog meer?

over het algemeen is men het er over eens dat het verbinden van 
de onderlinge bereikbaarheid tussen de verschillende dorpen heel 
belangrijk is. men vindt het heel belangrijk dat de openbaar ver-
voer verbindingen beter worden. er wordt zelfs geopperd om de 
tram dan maar terug te brengen. tegelijkertijd beseft men wel dat 
het openbaar vervoer een kwestie van vraag en aanbod is. men 
ziet in dat er momenteel heel weinig gebruik wordt gemaakt van het 
openbaar vervoer, zoals de buurtbus. Als er dan te weinig draagvlak 
is voor openbaar vervoer is het wellicht een idee om de ouderen 
bijvoorbeeld extra “taxi-kilometers” te geven. belangrijk is het ook 
om te beseffen dat de mensen over het algemeen heel zelfredzaam 
zijn. Zo regelen de ouders uit nijeberkoop, waar geen school is, 
gezamenlijk het vervoer van hun kinderen naar oldeberkoop en 
makkinga.

Stelling 7: Oldeberkoop is een van de oudste en mooiste dorpen 
van de regio. Een kwaliteitsverbetering van de haven van Ol-
deberkoop met woningen en recreatieve voorzieningen zou de 
cultuurhistorische identiteit van Oldeberkoop nadrukkelijk kun-
nen versterken. Welke mogelijkheden ziet u voor Oldeberkoop ? 
Denkt u dat de herontwikkeling van de haven van Oldeberkoop 
een belangrijk onderwerp moet zijn in de structuurvisie?

men is over het algemeen erg enthousiast over het idee om de 
haven van oldeberkoop te herontwikkelen. er wordt zelfs geop-
perd het water nog een stuk verder door te trekken het dorp in. 
rondom de haven ziet men vooral mogelijkheden voor de ontwik-
keling van verschillende recreatiefuncties. specifiek wordt gedacht 
aan het aanleggen van camperplaatsen, maar ook aan het uitbrei-
den van cultuurgebonden recreatie. er liggen goede mogelijkheden 
voor de realisatie van woonfuncties aan de haven. Voor winkels is 
geen ruimte, deze moeten geconcentreerd blijven in het centrum 
van oldeberkoop.

Stelling 8: Slotvraag: Hoe ziet u de toekomst van deze gemeente 
en het gebied tussen De Tsjonger en De Lende in het bijzonder 
? Welke creatieve en vernieuwende ideeën wilt u voor de struc-
tuurvisie inbrengen?

de waterwegen, die nu te weinig worden gebruikt, zijn kansrijk voor 
de ontwikkeling van recreatie. de waterwegen binnen de gemeente 
kunnen open worden gemaakt en onderling worden verbonden. 
momenteel zijn de waterwegen te beperkt te gebruiken doordat er 
veel sluizen en bruggen en dergelijke liggen. de periode waarin 
men op de waterwegen kan varen, is te beperkt. de tsjonger en 
de lende kunnen beter bereikbaar gemaakt worden voor kanoërs. 
Het gaat dan bijvoorbeeld ook om het aanleggen van trailerhel-
lingen. tevens ziet men kansen voor het uitbreiden van kleinscha-
lige recreatie op het platteland. gedacht wordt aan onder meer 
het uitbreiden van het wandel- en fietsroutes. bij makkinga liggen 
mogelijkheden. ook kan gebruik worden gemaakt van het mooie 
landschap door bijvoorbeeld het organiseren van wandeltochten, 
met hieraan gekoppeld bed & breakfast- faciliteiten. de gemeente 
kan wat dit betreft met initiatieven komen. bij het hergebruiken van 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen ziet men goede moge-
lijkheden voor wonen en recreatie. Vrijkomende boerderijen wor-
den gezien als een mogelijkheid voor het creëren van woon/werk 
units. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente goede kaders stelt 
en dat er wat betreft dit punt geen ad-hoc beleid wordt gevoerd. dit 
kan terugkomen in de structuurvisie. ten slotte wordt ingebracht dat 
er al veel beleid is, waar ook al veel goede ideeën in staan. Zo is er 
een toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan (trop) opgesteld voor 
de zone rondom oldeberkoop. dit plan kan worden meegenomen 
in de visievorming.
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dorpsvisite 4: hAulerwijk, 17 november 2008
De kanaal- en wegdorpen tussen Haulerwijk en Oosterwolde
Haulerwijk-Waskemeer-Haule-Donkerbroek-Oosterwolde

op deze avond, die wordt gehouden in Haulerwijk, zijn ongeveer 50 a 60 bezoekers aanwezig. de 
meeste aanwezigen komen uit Haulerwijk zelf en uit donkerbroek. Veel van de bezoekers zijn betrokken 
in het maatschappelijke leven in de gemeente. er zijn ook meerdere ondernemers in de zaal. de avond 
verloopt wederom in een positieve sfeer. de gesprekstafels worden, zoals ook op de eerste drie avonden, 
kundig geleid door de raadsleden. de sfeer en inbreng in de gesprekken zijn goed en op deze avond ko-
men ook conflicterende meningen in beeld. opvallend is dat veel aanwezigen vinden dat oosterwolde 
niet echt de centrumkern is. de inwoners van Haulerwijk vinden hun dorp ook heel belangrijk, ook als het 
gaat om bedrijvigheid: hierin vervult Haulerwijk zelfs een centrale rol in de gemeente, volgens sommi-
gen. Veel aanwezigen vinden dat er voldoende ruime moet zijn voor de ontwikkeling van de bedrijven in 
Haulerwijk. ook goede verkeersverbindingen zijn hierbij belangrijk. de ophanden zijn herstructurering 
van de n381 houdt in dit kader de gemoederen bezig.

Teneur: “Oosterwolde moet niet worden gezien als centrumkern van de gemeente, ook aan de dorpen 
moeten voldoende mogelijkheden worden gegeven voor woningbouw en bedrijvigheid.”

Stelling 1: In de buitengebieden van Ooststellingwerf is land-
bouw richtinggevend. De agrarische bedrijven worden steeds 
groter. Nieuwe natuur, nieuw landschap en recreatie zijn sterk 
in opkomst. Voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de buiten-
gebieden en de buurtschappen is het van belang om te blijven 
vernieuwen. Welke mogelijkheden ziet u voor de buitengebie-
den en de buurtschappen?

over het algemeen kan men zich wel vinden in de stelling. Het 
buitengebied vindt men waardevol en men moet zuinig zijn met het 
karakteristieke landschap. naast de landbouw kunnen er ook an-
dere functies worden ingepast in het buitengebied. gedacht wordt 
aan het hergebruiken van leeg komende boerderijen, onder meer 
voor wooneenheden of bijvoorbeeld voor woon-werk combinaties. 
Kleine bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld in de iCt-sector, moeten 
ruimte krijgen zich te ontwikkelen in het buitengebied. Hiernaast 
is er ruimte voor het toerisme. in de noordflank van de gemeente 
ooststellingwerf liggen vooral mogelijkheden in het aansluiten op 
de bestaande recreatiestructuur bij bakkeveen, norg en Veenhui-
zen. Het is dan echter wel van belang om de doorgaande routes 
binnen de gemeentegrenzen ook te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld 
het fietspad vanuit donkerbroek worden doorgetrokken richting ge-
meente noordenveld en zo een doorgaande fietsroute vormen. wel 
zijn er zorgen om de bereikbaarheid in het buitengebied. Het open-
baar vervoer moet worden verbeterd. 

Stelling 2: De bevolking van Ooststellingwerf verandert, krimpt, ontgroent, en vergrijst. Het zal las-
tig worden om alle voorzieningen in de kleinere dorpen, bijvoorbeeld in Haule en Waskemeer, in 
stand te houden. De dertien dorpen moeten nauwer samenwerken om de voorzieningen te delen. 
Wat is uw mening hierover?

men vindt het over het algemeen belangrijk om voldoende woningen in de dorpen bij te kunnen bouwen. 
Hiermee kunnen ook de voorzieningen worden behouden. Vooral het bouwen voor jongeren (starters-
woningen) is hierbij belangrijk. de dorpen moeten om de 3 à 4 jaar in ieder geval een paar woningen 
kunnen bouwen om te kunnen voldoen aan de vraag. bestaande woningen zijn vaak niet te betalen voor 
starters. misschien moet gedacht worden aan splitsing van deze woningen. wat betreft de voorzieningen 
vindt men dat in alle dorpen de basisvoorzieningen (basisschool, dorpshuis en sportveldje) behouden 
moeten blijven. dit is van levensbelang voor de dorpen. Het idee wordt geopperd om de voorzieningen 
(zoals huisarts, fysiotherapeut, bieb, etc.) veel flexibeler te maken en deze als het ware naar de dor-
pen toe te brengen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de beschikbare accommodaties van de 
dorpen, zoals de dorpshuizen. de grotere dorpen stellen zich solidair op naar de kleinere dorpen wat 
betreft de leefbaarheid. men mag van elkaars voorzieningen gebruik maken. specifiek wordt ingegaan 
op de voorzieningen in Haulerwijk. Het zwembad wordt goed beheerd en ook door de andere dorpen 
gebruikt. de sporthal moet wel beter, dit zou ook een ontmoetingsplek moeten zijn. men ziet veel kansen 
in het bundelen van voorzieningen in centrum van het dorp tot een multifunctioneel Centrum c.q. brede 
school. Het zal ook vaak noodzakelijk blijken om functies zoveel mogelijk te clusteren in bestaande 
accommodaties. ook kan gedacht worden aan samenwerking tussen de verschillende functies en orga-
nisaties (bijvoorbeeld op het gebied van inkoop en vervoer). goede openbaar vervoersvoorzieningen 
zijn ook belangrijk. Het openbaar vervoer kan beter. omdat oosterwolde vanuit de buitendorpen zo 
slecht bereikbaar is, worden ouderen zo wel gedwongen om naar oosterwolde te verhuizen terwijl deze 
mensen vaak liever in hun eigen dorp willen blijven wonen.
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Stelling 4: Donkerbroek gaat er met de nieuwe N381 op voor-
uit. Het is een duidelijke verbetering voor de leefbaarheid van 
Donkerbroek en de herkenbaarheid van de Opsterlânske Kom-
panjonsfeart. Welke kansen heeft de nieuwe N381 voor Don-
kerbroek?

men vindt het moeilijk een oordeel te vormen over de n381, omdat 
de inhoud van de plannen vooralsnog nog niet zeker is. de n381 
houdt de gemoederen wel bezig en veel mensen willen inspraak 
hebben in de te maken keuzes. in ieder geval moet er volgens veel 
aanwezigen echt wat gebeuren: “stilstand is achteruitgang”. er 
wordt in de discussies ingegaan op verschillende aspecten van de 
herstructurering van de n381, zoals de vraag of de weg geheel 
vierbaans wordt en wat de precieze tracering is. Voor donkerbroek 
is het belangrijk dat sluipverkeer door het dorp voorkomen wordt. 
wat betreft de herkenbaarheid van de opsterlânske Kompanjons-
feart, wordt gesteld dat deze vaart verder toeristisch ontwikkeld 
kan worden. bijvoorbeeld door het zorgen voor meer toeristische 
informatie aan de vaart, het maken van een haventje bij de op-
sterlânske Kompanjonsfeart en het opnemen van de vaart in het 
fietsknooppunten-netwerk. Het fietspadennetwerk kan in ieder ge-
val verder ontwikkeld worden, waarbij met name kansen worden 
gezien in het maken van meer verbindingen met bestaande paden 
bij bakkeveen en Veenhuizen. Verder kan de ijsbaan omgevormd 
worden tot een multifunctioneel terrein en het parkeerterrein bij ’t 
witte Huis worden omgevormd tot een echt marktplein.

Stelling 5: Oosterwolde is de centrale kern van de gemeente 
voor wonen, werken, zorg, winkelen en middelbaar onderwijs. 
De toekomst ligt in het maken van een leefbare en vitale kern 
en in het vernieuwen van het centrum van Oosterwolde. Ziet u 
Oosterwolde ook als het hart van de gemeente ? Wat moet er 
aan het centrum van Oosterwolde veranderen?

over het algemeen zien de aanwezigen oosterwolde zeker niet als 
het vanzelfsprekende hart van de gemeente. oosterwolde mag dan 
wel geografisch centraal gelegen zijn binnen de gemeente, maar 
veel mensen bezoeken niet vanzelfsprekend oosterwolde voor de 
boodschappen of om te winkelen. Ze zijn zelfs vaak veel meer ge-
richt op andere kernen in de omgeving, zoals leek, roden, Assen, 
drachten en groningen. deze kernen zijn veel belangrijker voor 
de inwoners van onder meer Haulerwijk, als oosterwolde. omdat 
oosterwolde voor veel mensen niet zo belangrijk is, geven meer-
dere mensen aan dat wat hun betreft het centrum niet verbeterd 
hoeft te worden. diverse aanwezigen benadrukken dat ze niet willen 
dat de ontwikkeling van het centrum van oosterwolde niet ten koste 
moet gaan van de ontwikkeling van in het bijzonder Haulerwijk. 
maar veel aanwezigen vinden dat het juist wel belangrijk is om het 
centrum te versterken. momenteel wordt het centrum van ooster-
wolde als niet gezellig en rommelig ervaren. er zal daarom flink 
geïnvesteerd moeten worden om dit te verbeteren.

Stelling 3: Ooststellingwerf bouwt tussen 2010 en 2020 veel 
minder woningen dan voorheen. Nieuwbouw wordt niet meer 
gelijkmatig over de dorpen verdeeld, maar voornamelijk voor 
bijzondere projecten (bijvoorbeeld zorg en herstructurering) in-
gezet. Hoe denkt u hierover?

in principe staat men positief tegenover de stelling. Herstructure-
ring van de dorpen is belangrijk en kansen moeten worden aan-
gegrepen. de kwaliteit van de woningen is belangrijker dan het 
aantal woningen. tegelijkertijd wordt gesteld dat ook leegstand en 
verpaupering soms ook hun charme kunnen hebben. Aan de tafel 
worden diverse kansrijke inbreidingslocaties naar voren gebracht. 
wat hiernaast veelal te horen valt in de discussie is dat men niet wil 
dat de woningbouw geconcentreerd wordt in de grotere kernen. de 
woningbouw moet verspreid worden over de dorpen, zodat hier de 
bestaande voorzieningen in stand kunnen worden gehouden. men 
is niet voor het concentreren van de woningbouwcontingenten in 
oosterwolde omdat deze plaats door veel mensen niet gezien wordt 
als de hoofdkern van de gemeente. sommige aanwezigen vinden 
de uitgangspunten van de structuurvisie te somber door vooraf al 
uit te gaan van het bouwen van minder woningen dan voorheen. 
door een meer positieve grondhouding en meer ambitie is er mis-
schien veel meer mogelijk. ooststellingwerf biedt voldoende kan-
sen (zoals de ruimte en de rust) om de demografische tendensen 
te keren. Zo kan de gemeente profiteren van het opschuiven van 
de bevolkingsdruk uit het westen (randstad) naar oosten. iemand 
zegt zelfs: “we hebben goud in handen!” de woningbouw moet 
vooral zijn gericht op starters. Hiermee houdt je mogelijk jonge-
ren vast voordat ze wegtrekken uit de gemeente. ook de senioren 
zijn echter een belangrijke aandachtsgroep. Hier moet voldoende 
voor gebouwd worden. wellicht zijn er bijvoorbeeld kleinschalige 
zorgconcepten mogelijk in Haulerwijk. ook de werkgelegenheid 
komt aan de orde. Veel aanwezigen vinden dat er voldoende werk-
gelegenheid moet blijven in de dorpen (met name Haulerwijk) om 
mensen gebonden te houden aan een dorp en daarmee ook het 
voorzieningenniveau  op peil houden. er moet naast bedrijven in 
de productiesector ook gekeken worden of er andersoortige werk-
zaamheden naar Haulerwijk gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld 
diensten en kantoren. Hierbij is het ook belangrijk dat de ontsluiting 
van Haulerwijk goed is, zowel richting de n381 als richting het 
noorden.
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Stelling 6: De N381 wordt vernieuwd en veiliger. Oosterwolde 
en het bedrijventerrein Venekoten worden beter bereikbaar. De 
nieuwe N381 biedt kansen voor de toekomst. Oosterwolde kan 
nog meer dan voorheen een regionale functie vervullen. Het be-
drijventerrein de Turfsteker in Haulerwijk is een broedplaats van 
en voor lokale ondernemers. Hier moet in de toekomst ruimte 
blijven voor lokale initiatieven. Wat is uw mening hierover?

wat betreft de n381 wordt gesteld dat het voor de ontwikkeling 
van de bedrijventerreinen (met name het bedrijventerrein bij oos-
terwolde) zeer belangrijk is dat deze weg wordt geherstructureerd. 
Vooral is het hierbij essentieel dat de weg geheel als vierbaansweg 
uitgevoerd wordt, zodat er een goede transportverbinding ontstaat 
richting onder meer de A32. een constante doorstroming is zeer 
belangrijk voor het vrachtverkeer. overigens worden ook de n351 
en de A7 genoemd als belangrijke verkeersverbindingen voor de 
gemeente. ook is het verbeteren van de verbindingen richting 
Haulerwijk belangrijk. Het beleid moet zich vooral richten op een 
goede verbinding naar het noorden en een goede verbinding rich-
ting de n381. de verbinding tussen Haulerwijk en oosterwolde is 
hiernaast onvoldoende geschikt voor vrachtwagens en bovendien 
is deze route verkeersonveilig. Veel aanwezigen (onder wie veel in-
woners en ondernemers uit Haulerwijk) zijn het niet eens met de 
stelling dat oosterwolde de belangrijkste centrale locatie in de ge-
meente is voor bedrijvigheid. eigenlijk is juist Haulerwijk de belang-
rijkste werkgelegenheidaantrekkende kern, zo wordt gesteld. om 
die reden vindt men het heel belangrijk dat er voldoende vestigings- 
en uitbreidingsmogelijkheden blijven in Haulerwijk, ook voor kleine 
bedrijven. deze moeten niet verplicht worden om naar oosterwolde 
(Venekoten) te gaan als ze groter worden, mede omdat men vreest 
dat ze dan niet naar oosterwolde zullen verhuizen, maar geheel 
verdwijnen uit de gemeente. Het scheppen voor voldoende werkge-
legenheid in dorpen als Haulerwijk is ook belangrijk omdat hiermee 
de hoeveelheid woon-werkverkeer kan worden ingeperkt. door de 
aanwezigen wordt ook aangehaald dat er voldoende ruimte moet 
zijn voor transportbedrijven, ook in de dorpen (in het bijzonder 
Haulerwijk). gezien de centrale ligging van oosterwolde, is dit ook 
een gunstige vestigingslocatie voor de transportsector. ten slotte 
wordt als idee genoemd dat de skeelerbaan beter bereikbaar zou 
moeten zijn, door middel van het creëren van een extra afslag op 
de n381. Hiermee kan de skeelerbaan verder worden uitgebouwd, 
en zijn internationale evenementen beter te behappen.

Stelling 7: Haule is een langgerekt wegdorp in een schitterend 
landschap. In de directe omgeving van Haule liggen andere 
dorpen en verschillende buurtschappen. Het verbeteren van de 
onderlinge bereikbaarheid tussen de dorpen en de buurtschap-
pen en door het beter toegankelijk maken van de landschappen 
biedt kansen voor de leefbaarheid en recreatie. Welke mogelijk-
heden ziet u nog meer?

de meeste aanwezigen zijn het eens met de constatering dat Haule 
een mooi dorp is. wat betreft de leefbaarheid van Haule vindt men 
het vooral belangrijk dat er voldoende voorzieningen in het dorp 
aanwezig blijven, in het bijzonder de basisschool. Hiervoor is het 
belangrijk voldoende woningen te bouwen, vooral voor gezinnen 
met kinderen (starterswoningen), maar ook de duurdere woningen 
die interessant zijn voor forensen. Voor de betaalbare woningen 
(“euroton-woningen”) is een goede visie nodig. Hiernaast is het 
belangrijk dat de corporaties actief zijn en dat private initiatieven 
worden gesteund. Voor de leefbaarheid van de dorpen, waaronder 
Haule, is ook de bereikbaarheid belangrijk. Het openbaar vervoer 
kan verbeterd worden. tegelijkertijd constateert men een spanning 
tussen enerzijds een goede bereikbaarheid en anderzijds de rust en 
het woongenot in de dorpen. wat betreft de recreatie zijn er kansen 
in de noordelijke hoek van de gemeente. de toeristische sector kan, 
zeker met de nabijgelegen trekkers, meer inkomsten genereren. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de ondernemers voldoende ruimte 
krijgen. in Haule kan het haventje worden gebonden met een ka-
noroute (vanuit waskemeer naar Haule door het blauwe bos). ten 
slotte wordt het aspect ‘energie’ naar voren gebracht. in deze sector 
liggen veel kansen, bij voorbeeld zonne-energie, waterkrachtcen-
trales, etc. Voor dit aspect moet voldoende aandacht zijn.

Stelling 8: De dorpen Waskemeer en Haulerwijk zijn voormalige kanaaldorpen. Het terugbrengen 
van de kanalen en de verbinding tussen Bakkeveen en Veenhuizen zou de cultuurhistorische iden-
titeit nadrukkelijk kunnen versterken. Welke mogelijkheden ziet u voor Waskemeer en Haulerwijk 
? Denkt u dat het herstellen van de kanalen een belangrijk onderwerp moet zijn in de structuurvi-
sie?

over het algemeen ziet men in dat er kansen liggen in het terugbrengen van de kanalen. er wordt 
aangedragen dat dit soort projecten momenteel al in meer omringende gemeenten plaatsvinden. ook 
zou de provincie momenteel bezig zijn met het zoeken naar oplossingen. er worden wel problemen 
geconstateerd bij het terugbrengen van de kanalen. Zo zullen alle kunstwerken waarschijnlijk moeten 
worden vernieuwd, hetgeen deze ingreep heel duur zou maken. ook zou de vaart een behoorlijk stuk 
moeten worden verbreed en moet rekening gehouden met een voldoende doorvaarthoogte. een aan-
wezige draagt aan dat een soortgelijk project in oost-groningen is mislukt. bij het terugbrengen van de 
kanalen vindt men het belangrijk dat deze over de gehele lengte worden teruggebracht, zodat ook echt 
een verbinding ontstaat met omliggende waterverbindingen. er moet vooral worden gericht op de kleine 
boten en de kleinschalige recreatie. er worden verschillende ideeën geopperd, zoals het terugbrengen 
van de trilker, het creëren van kanoroutes en het organiseren van vaar- en voettochten. ook wordt ge-
steld dat er synergiekansen liggen in het combineren van het blauwe bos met bakkeveen. ook voor het 
versterken van de kernen worden veel ideeën aangedragen. wat betreft het terugbrengen van de vaart 
in Haulerwijk verschilt men van mening. Voor sommigen moet die dicht blijven, volgens anderen zou het 
een enorme verbetering voor Haulerwijk zijn als de vaart weer wordt geopend. een enkeling oppert zelfs 
nog om de vaart om het dorp heen naar Veenhuizen door te trekken.

de verpaupering die in de structuurvisie wordt geconstateerd tussen waskemeer en Haulerwijk wordt 
niet herkend. Zo wordt er gesteld dat veel verpaupering maar tijdelijk is en dat er al veel is opgeknapt. 
Hiernaast vinden veel mensen dat een zekere ruimtelijke afwisseling met hier en daar wat verpauperde 
panden juist een bijzondere ‘charme’ hebben. wel is men het er mee eens dat er moet worden opgepast 
dat de verpaupering verder doorzet. oplossingen moeten vooral worden gezocht in ontwikkelingen die 
het eigene van het gebied behouden. Het toevoegen van alleen maar woningen in het hogere prijsseg-
ment wordt afgewezen.
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Groeten uit OOSTSTELLINGWERF
reActies uit ooststellingwerf

de AnsiCHtKAArten

door de gemeente ooststellingwerf en op de verschillende dorps-
visites zijn blanco ansichtkaarten verspreid. Via deze ansichtkaarten 
is aan de inwoners van ooststellingwerf de mogelijkheid geboden 
om ideeën over de toekomst van de gemeente op te schrijven en 
naar de gemeente te sturen. een apart e-mail adres gaf de mo-
gelijkheid om digitaal te reageren. gedurende het gehele proces 
heeft de gemeente ooststellingwerf verschillende reacties ontvan-
gen. op de dorpsvisites zelf was een grote melkbus aanwezig waar-
in ook ideeën gepost konden worden. in totaal zijn er 142 reacties 
ontvangen. deze zijn uit alle hoeken van de gemeente verstuurd. 
ook is een groot aantal kaarten ontvangen die van buiten oost-
stellingwerf zijn verstuurd. deze kaarten gingen zonder uitzondering 
over de Kamelenmarkt. in deze paragraaf worden de hoofdlijnen 
van de reacties, per onderwerp, besproken.

op de meeste ansichtkaarten zijn ideeën over de toekomstige ont-
wikkeling van Appelscha naar voren gebracht. de meningen over 
de manier waarop Appelscha zich verder zou moeten ontwikkelen 
lopen uiteen. maar dat er iets moet gebeuren in en om Appelscha 
is heel duidelijk. in totaal zijn er 100 reacties over de toekomst 
van Appelscha binnengekomen. Hiervan waren 34 reacties over 
geheel Appelscha en 66 reacties specifiek over de kamelenmarkt. 
Uit de reacties over heel Appelscha blijkt dat inwoners zich ervan 
bewust zijn dat, om Appelscha te kunnen ontwikkelen, men eerst 
moet beslissen op welke doelgroep de recreatie zich moet richten. 
de meningen hierover verschillen sterk. sommigen zijn van mening 
dat Appelscha zich voornamelijk moet richten op 50 plussers. Voor 
deze doelgroep vindt men het belangrijk dat er meer wandelpaden 
komen en dat een deel van de activiteiten van het informatiecentrum 
van staatsbosbeheer naar Appelscha worden verplaatst. Anderen 
zijn juist van mening dat er meer ingezet moet worden op jongeren 
door de ijsbaan om te vormen tot een skatebaan en activiteiten in 
de vorm van optredens en voorstellingen in het openlucht theater 
te organiseren. ook gezinnen met kinderen moeten in Appelscha 
terecht kunnen vinden anderen. om dit te bereiken zou men een 
kinderboerderij en een picknickruimte met speeltoestellen aan de 
boerestreek of aan de opsterlânske Kompanjonsfeart kunnen ont-
wikkelen. Het miniaturenpark dat voorheen ook al in Appelscha te 
vinden was, zou hierop een goede aanvulling kunnen zijn.



59strUCtUUrVisie ooststellingwerf 2010-2020-2030  15 september 2009gemeente ooststellingwerf & bmC & sAb AdViesgroep 

h5 dorpsvisites o o s t s t e l l i n g w e r f 
dat Appelscha zich moet blijven richten op toerisme en recreatie, 
daar is iedereen het in ieder geval over eens. om goed in te spelen 
op toerisme en recreatie moet Appelscha goed bereikbaar blijven. 
men stelt dan ook voor om van de boerestreek eenrichtingsver-
keer te maken en om parkeergelegenheid te creëren vlak buiten 
Appelscha. de kansen voor recreatie in en om Appelscha liggen 
niet alleen op de boerestreek, maar ook bij de opsterlânske Kom-
panjonsfeart en het Kannedemeer. ten aanzien van waterrecreatie 
oppert men een jachthaven in de buurt van Appelscha. waar deze 
nieuwe jachthaven precies gevestigd moet worden, verschillen de 
meningen. de aanleg van een haven biedt nieuwe kansen voor een 
gevarieerd winkelaanbod en wonen. de waarde van het drents-
friese wold wordt erkend. de bosrand en de natuurlijke glooiing 
van dit gebied bieden mogelijkheden voor recreatie. door kreupel-
hout te kappen worden de bossen toegankelijker voor recreanten 
en de glooiing zou benut kunnen worden voor wandelpaden of 
andere vormen van recreatie. opvallend bij de reacties over de ka-
melenmarkt is de plek van waar deze kaarten afkomstig zijn. deze 
kaarten zijn voornamelijk verstuurd door mensen van buiten de ge-
meente ooststellingwerf. slechts enkele reacties zijn afkomstig van 
inwoners van de gemeente ooststellingwerf. de tendens van alle 
kaarten over de kamelenmarkt is hetzelfde, namelijk het behoud 
van de kamelenmarkt op het evenemententerrein in Appelscha.

belangrijke punten over andere delen van de gemeente sluiten bij 
de voorgaande uitgangspunten aan. Zo ziet men graag dat de op-
sterlânske Kompanjonsfeart opgewaardeerd wordt, zodat deze be-
ter benut kan worden voor recreatie. Het verbeteren en toevoegen 
van wandelpaden en een promenade met groen langs de opster-
lânske Kompanjonsfeart worden hiervoor aangedragen. de bewo-
ners vinden in ieder geval dat de wandelpadenstructuur in de hele 
gemeente verbeterd moet worden. Hier ligt een grote kracht van de 
gemeente en deze zou daarom meer benut moeten worden door te 
investeren in de kwaliteit van de paden. ook goede parkeervoor-
zieningen zijn nodig om het wandelen te bevorderen. Zo is er bij 
de ingang van het blauwe bos geen goede parkeervoorziening. in 
de omgeving van Haule zien de bewoners graag dat de de wiek 
doorgetrokken wordt naar bakkeveen om zo het kanotoerisme te 
bevorderen. bij Haulerwijk zou een vissteiger een aanwinst zijn. de 
centrumontwikkeling van oosterwolde wordt ook meerdere malen 
genoemd. inwoners ervaren het winkelaanbod als te beperkt en 
zouden daarom graag een meer divers aanbod zien met ruimte 
voor meer kwaliteitswinkels. Het centrum zou meer uitstraling moe-
ten krijgen, hierbij kan de toevoeging van groen een grote rol spe-
len. een extra gymzaal voor oosterwolde en de verbetering van de 
infrastructuur zijn ook genoemd.

rondom de verschillende kernen zou meer ruimte moeten zijn voor 
starters- en voor seniorenwoningen. momenteel moeten ouderen 
die zorg nodig hebben van de kleinere dorpen verhuizen naar grote-
re kernen als oosterwolde. graag blijven deze mensen in het eigen 
dorp wonen. in het buitengebied ziet men kansen in leegstaande of 
mogelijk leegkomende boerderijen. deze zouden omgebouwd kun-
nen worden tot wooneenheden al dan niet gecombineerd met ate-
liers of bedrijfsruimten. Zo kan er op een relatief eenvoudige wijze 
meer ruimte geboden worden aan starters en bedrijvigheid. om de 
dorpen in ooststellingwerf leefbaar te houden wordt ook gepleit 
voor een evenredige verdeling van het wooncontingent. dus niet 
alle nieuw te bouwen woningen naar oosterwolde, maar juist inzet-
ten bij de overige dorpen. Hierbij past de uitspraak afkomstig van 
één van de kaarten goed; “stop ‘verstedelijking’; wees origineel, 
kopieer het westen niet”. Verder komt naar voren dat er behoefte 
is aan royaal groen in en om de dorpen, meer natuurgebieden zijn 
niet noodzakelijk. de aanwezige natuur moet goed onderhouden 
worden en zwerfvuil moet nadrukkelijk tegengegaan worden. meer 
voorzieningen voor de jeugd zouden ook een welkome aanwinst 
zijn voor de gemeente.

HYVes
de gemeente ooststellingwerf heeft vrienden op Hyves. Hier zijn de 
afgelopen maanden polls geplaatst. Veel jongeren trekken na de 
middelbare school weg voor studie en werk. een deel hiervan keert 
terug, sommigen doen dat op latere leeftijd. op de vraag ‘wil jij in 
oosterwolde blijven wonen’ kwamen 108 reacties. de meningen 
zijn verdeeld. Circa 30% geeft aan hier nu nog geen idee over te 
hebben. een derde beantwoordt met ja natuurlijk, ‘oosterwolde is 
super’.een kwart is minder positief: ‘wie wil er nu in dit gat wonen’. 
een ander deel geeft aan het dorp te ontgroeien, en naar de stad 
te willen vertrekken. wat maakt dat jongeren blijven of terugkeren 
naar oosterwolde? Hierop kwamen 29 stemmen.  werk en wonin-
gen vindt 21% belangrijk. een aantrekkelijk centrum 7%. grootste 
aantal (70%) heeft een andere reden. Hoewel slechts een enkeling 
deze reden kenbaar maakt, wordt hieruit opgemaakt dat het heb-
ben van een thuis, vrienden en ouders, een belangrijke reden is om 
hier te blijven of naar terug te keren. op de vraag wat voor winkel 
er nog bij moet in het centrum van oosterwolde reageerden 61 
vrienden. men zoekt een leuke kledingwinkel, een leuk cafeetje en 
iets als de Xenos en de etos. Het liefst een combinatie van deze 
drie. 
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