
 
 

Oogst dorpensessies 

Dit verslag focust met name op de waarden en aandachtspunten die in de gesprekken met de dorpen zijn 

meegegeven. 

 

 

Verslag 1e dorpensessie; Waskemeer, Haule en Donkerbroek 

Datum: 09-11-2020 

Tijd: 18.45-21.00u 

Aanwezig: Gerbert ten Hoor, Sumitra Otter (Waskemeer); Lambert van Dijk (Haule); Jo Kalsbeek (Donkerbroek); 

Debbie Douwes (gemeente Ooststellingwerf); Janneke Schurer, Laura Amsing (BügelHajema Adviseurs) 

 

Wat is van waarde? 

 Waskemeer 

Waskemeer heeft een basisschool die steeds meer leerlingen trekt. Hetzelfde geldt voor de 

voetbalclub van het dorp, maar dit heeft wel tot gevolg dat veel andere sportclubs hun leden aantallen 

zien dalen. 

Verder is Waskemeer echt een doe-dorp. Inwoners zijn pro actief en steken de handen uit de mouwen 

wanneer dit nodig is. 

Inwoners komen bij elkaar op plekken als het dorpshuis en in het vorig jaar opgerichte ‘De Herberg’ 

dat volledig gerund wordt door vrijwilligers. 

Ter ontspanning kan men de natuur in bij Bakkeveen (Bakkeveense duinen) en Duurswoude 

(Duurswouderheide). 

 Haule 

In Haule heerst echte gemeenschapszin. Zo heeft corona maar weer uitgewezen dat mensen voor 

elkaar klaar staan wanneer dat nodig is. Dat betekent ook dat mensen een sterke betrokkenheid tonen 

bij wat er in het dorp gebeurt en heeft het dorp een goedlopend dorpshuis en een rijk 

verenigingsleven. 

Daarnaast heeft ook Haule nog een basisschool, en is het dorp een van de drie partners van het 

openluchtzwembad ‘Haulewelle’ (in Haulerwijk). 

Tevens is er de energiecoöperatie De Eendracht die een zonnedak heeft aangelegd in Haule. Deze 

voorziet een deel van de mensen in Haule en omgeving van energie. 

Ter ontspanning is het Blauwe Bos nabij. 

 Donkerbroek 

Vlak bij Donkerbroek is er het bos ‘Ontwijk’, waar mensen heen gaan ter ontspanning. 

Wat opvallend is, is dat veel jeugd in Donkerbroek blijft. Er is dan ook een sterke betrokkenheid bij het 

dorp en er wordt veel voor de jeugd georganiseerd, o.a. door de Nachtdravers (die ook Oud en Nieuw 

voor hun rekening nemen). 

Het dorp heeft nog best een aantal verschillende winkels, zoals een bloemist, slagerij, supermarkt, 

garagebedrijf en restaurant. 

 

Wat vraagt aandacht? 

Er zijn een aantal onderwerpen die betrekking hebben op alle aanwezige dorpen. Zo is de woningcorporatie 

(Actium) haar voorraad huurwoningen steeds meer aan het concentreren in de grotere dorpen en steden. 



Hiervoor worden er in de dorpen steeds vaker huurwoningen verkocht wanneer bewoners verhuizen (of ter 

verkoop aan de bewoners aangeboden). Dit heeft als gevolg dat het lastiger is voor inwoners om binnen hun 

dorp te verhuizen of een betaalbare woning te vinden (vooral jongeren). Iets dat ze wel graag zouden willen. 

Daarbij  geven de vertegenwoordigers van zowel Haule als Waskemeer aan dat het voor jongeren en ouderen 

lastig is om in het dorp te blijven wonen doordat de huizenprijzen gewoonweg te hoog zijn en er weinig 

woningaanbod is. Woningen die worden verkocht, trekken ook kopers uit het westen van het land. Er is 

bovendien maar een beperkte doorstroming in de huizenmarkt. Daarom zoeken jongeren ook woningen in 

plaatsen als Haulerwijk, Oosterwolde, Bakkeveen of ze blijven hangen in de stad waar ze gestudeerd hebben. 

Verder geven alle dorpen aan dat er een groeiend probleem is om voldoende vrijwilligers te vinden voor 

sportverenigingen. 

 

Specifiek geven de dorpen nog de volgende zaken mee. 

 Waskemeer 

Het dorp is zelf een verkenning gestart voor nieuwe woningen op de plek van de oude school. Er staan 

daar al 4 woningen. Daarnaast is er een initiatiefnemer met plannen voor een locatie met tiny houses 

in het dorp. Alleen is niet duidelijk of hier vanuit de omgeving ook behoefte aan is. Daarom is aan de 

initiatiefnemer gevraagd het draagvlak te polsen. 

Verder kan de verkeersveiligheid m.b.t. snelheid op de Compagnonsweg en Oude Wijk beter, zeker 

omdat dit ook een belangrijke fietsroute is. 

De voetbalvereniging heeft een nieuw trainingsveld. Er wordt bekeken of er buiten fitnesstoestellen 

geplaatst kunnen worden.  

 Haule 

Door het centrum van Haule loopt een belangrijke weg (Dorpsstraat) voor doorgaand verkeer waar 

veel gebruik van wordt gemaakt en vaak te snel gereden wordt. Daarnaast zou het ook goed zijn als er 

gekeken wordt naar extra belijning op de weg vooral in het buitengebied. Aangezien er steeds meer 

ouderen in het dorp wonen, is hier behoefte aan. 

Voor ouderen is het lastig om in het dorp te blijven wonen als ze kleiner willen wonen. De 

mogelijkheid voor een Knarrenhof wordt onderzocht. 

Als eerste in Nederland heeft Haule het experiment Samobiel gehad; waar buurtbewoners met elkaar 

mee rijden naar afspraken, de stad in of boodschappen doen. Dit initiatief is gestopt door een gebrek 

aan zowel de vraag als aanbodzijde. Daarnaast wordt er, bij mensen die de hulp nodig hebben, al 

gezorgd dat ze met dorpsgenoten/vrienden/familie kunnen meerijden naar de dokter of 

boodschappen doen.  

Wat betreft duurzaamheid is de vraag om te kijken naar ruimte voor kleine windturbines en de 

mogelijkheid om samen met de energiecoöperatie een smart grid te ontwikkelen waar het dorp ook 

van profiteert.  

Wat sport betref heeft Haule een mooi sportveld waar ook buiten fitnesstoestellen staan. Haule heeft 

zich ook eerder al eens gemeld voor een pilot rond dorpsbudgetten. Het dorp staat nog steeds open 

voor het zelf kunnen beschikken over een dorpsbudget voor de financiering van projecten en 

activiteiten.  

 Donkerbroek 

Rondom het dorp zijn veel fiets- en wandelpaden die intensief worden gebruikt. Het onderhoud van 

deze paden, en met name de bermen, zou beter kunnen zodat de paden veilig en goed bruikbaar 

blijven. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat de voorzieningen aan de vaart (o.a. toiletgebouw) onderhouden 

worden, of wanneer nodig, vernieuwd worden. Het dorp maakt zich hard voor de komst van een 

nieuw MFC. 

In Donkerbroek is wat meer doorstroom in woningen dan in de andere dorpen. Alhoewel dit er niet 

voor zorgt er (voldoende) betaalbaar aanbod is voor jongeren uit het dorp. Als er een nieuw MFC 



komt, is er op de plek van de oude school of het dorpshuis allicht nog ruimte voor inbreiding. Er is 

vooral behoefte aan woningen voor jongeren en ouderen. 

Veel woningen van de woningcorporatie worden verduurzaamd of zijn dit al.  Het is belangrijk om met 

de inwoners van het dorp in gesprek te blijven, vroegtijdig en als gelijkwaardiger partners. Zo was de 

locatie van het bestaande zonnepark omstreden bij bewoners, omdat dit zonnepark op een locatie ligt 

die voor o.a. woningbouw bestemd was.  

Duurzaamheid is belangrijk, maar wel in participatie met inwoners en omwonenden. Houdt het 

eigendom in het dorp en laat inwoners financieel participeren. Wijnjewoude is een mooi voorbeeld. 



 
 

Oogst dorpensessies 

Dit verslag focust met name op de waarden en aandachtspunten die in de gesprekken met de dorpen zijn 

meegegeven. 

 

 

Verslag 2e dorpensessie; Elsloo, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop 

Datum: 11-11-2020 

Tijd: 13.45-16.00u 

Aanwezig: Aad Oudshoorn, Arno Goettsch (Elsloo); Wietze ten Hoor, Hendrik Jan Olijve (Langedijke); Wisse 

Veenstra, Kees Gorter (Makkinga); Gerben But (Nijeberkoop); Huub Derks (Oldeberkoop); Debbie Douwes 

(gemeente Ooststellingwerf); Janneke Schurer, Laura Amsing (BügelHajema Adviseurs) 

 

Wat is van waarde? 

Wat door zowel Makkinga, Oldeberkoop als Nijeberkoop wordt aangegeven, is dat agrarische bedrijven echt 

onderdeel zijn van identiteit van de dorpen en het gebied. Daarnaast hebben de inwoners van de dorpen echt 

een ondernemersgeest; er zijn veel MKB en zelfstandigen in de dorpen. Ook wordt de nabijheid van grote 

kernen (Drachten, Assen) als waarde gezien, net als de goede verkeersontsluiting. 

 

Specifiek wordt er het volgende genoemd door de dorpen; 

 Makkinga 

Het hart van het dorp is de Brink. Dit is een plek waar mensen elkaar, net als in het dorpshuis, kunnen 

ontmoeten. 

Verder heeft Makkinga nog een aantal basisvoorzieningen zoals een basisschool, huisarts en 

fysiotherapeut. Daarnaast heeft het dorp een actief verenigingsleven. 

Wat betreft de omgeving ligt Makkinga in nabijheid van natuur en heeft het een mooie, kenmerkende, 

skyline. 

 Oldeberkoop 

Net als Makkinga heeft ook Oldeberkoop een basisschool en heeft het ook nog andere 

basisvoorzieningen zoals een bakker, slager, winkel met levensmiddelen en een winkel voor 

huishoudelijke artikelen. Ook zijn er in het dorp nog zorgvoorzieningen en een multifunctionele 

accommodatie waar de peuterspeelzaal, sporthal en brandweer zitten. Deze multifunctionele 

accommodatie wordt volledig gerund door vrijwilligers. 

Naast een rijk verenigingslevens zijn er in het dorp ook sportverenigingen te vinden. 

In de omgeving van Oldeberkoop kan gewandeld worden in de parkbossen, waar een kunstroute is 

uitgestippeld, en ook is er de jaarlijkse kunstmanifestatie ‘Open stal’. 

 Nijeberkoop 

Nijeberkoop is een ondernemend dorp met een goede mix van bedrijven en particulieren. Mensen uit 

het dorp komen veelal samen in de kroeg of de dorpskantine. 

Daarnaast heeft het dorp een monumentale klokkenstoel. 

Natuur neemt een belangrijke plaats in. In de omgeving zijn dan ook veel mooie routes door de natuur 

te vinden. 



In de groep met daarin Langedijke en Elsloo/Tronde geven de dorpen aan dat er echt een dorpsgevoel heerst, 

waarbij de inwoners veel dingen samen ondernemen, elkaar willen helpen en als mensen ergens aan mee 

willen doen, is daar ook de mogelijkheid voor. 

 

Specifiek wordt er nog het volgende genoemd door de dorpen; 

 Langedijke 

In het dorp heerst er een bruisend verenigingsleven en het dorp heeft naast een dorpshuis waar 

mensen samen komen ook een dorpskrant, website en een dorpsvisie. De omgevingsvisie kan het 

startpunt zijn om met het dorp aan de slag te gaan met een nieuwe dorpsvisie. In het dorp is er ook 

een sportveld waar ruimte is voor diverse sportactiviteiten, waaronder jeu de boules, ook staat er een 

pannakooi en er is een beweegveld. 

Wat verder van waarde is in Langedijke zijn de begraafplaats en de klokkenstoel. Daarnaast heeft het 

dorp een tweetal karakteristieke boerderijen en een karakteristieke voormalige school. De 

stedenbouwkundige opbouw van het dorp met doorzichten en open lintbebouwing is kenmerkend. 

Het dorp heeft daarnaast een landelijk karakter met rust en ruimte, is gelegen naast het Drents Friese 

Wold, nabij Oosterwolde, en heeft een goede bereikbaarheid naar de grote kernen via de N381. 

Leuk feit is dat Langedijke als eerste dorp in Friesland is aangesloten is op het glasvezelnetwerk.  

 Elsloo/Tronde 

Er is een bruisend verenigingsleven en daarvoor zijn er verschillende plekken om samen te komen 

zoals het café, dorpshuis, de sportvelden en de school. Om iedereen geïnformeerd te houden over de 

activiteiten en ander nieuws is er het dorpsblad, maar ook een website. 

Goed nieuws voor Elsloo/Tronde is dat veel jeugd wil blijven en ook de werkgelegenheid in en rondom 

het dorp goed is. Ook positief is dat het leerlingaantal van de school stijgt. 

Voor vermaak in de omgeving kan men naar de ijsbaan, natuurgebied de Schaopedobbe en het 

natuurgebied en zwemmeer bij Canada. De oudjaarsploeg Vesuvius organiseert veel activiteiten. 

Daarnaast is het prettig dat het dorp een mix is van burgers en buitenlui en dat het dorp een ov-halte 

heeft. 

Karakteristiek aan het dorp is het feit dat het een lintdorp is; hierdoor heeft het een open structuur, 

maar mist het wel een echte kern. Daarnaast heeft het dorp een oude tjasker, een monumentale kerk 

en klokkenstoel, waarvoor een stichting in het leven is geroepen die zorg draagt over het behoud 

hiervan. 

 

 

Wat vraagt aandacht? 

Vanuit Makkinga, Oldeberkoop en Nijeberkoop komen aantal opmerkingen terug die voor alle drie de dorpen 

van toepassing zijn. Zo is er de wens voor meer fietspaden, met name voor woon-werk verkeer, en wordt er 

tegelijkertijd aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in het gebied. Ook is er vraag naar meer passende 

en betaalbare woningen voor starters en ouderen, een jeugdhonk of jeugdwerk in zowel sociaal als cultureel 

opzicht en willen de dorpen graag aangesloten worden op glasvezel. 

Specifiek wordt er nog het volgende genoemd; 

 Nijeberkoop 

Wat aandacht vraagt in dorp is de sociale samenhang die, o.a. door het ontbreken van 

basisfaciliteiten, niet sterk in het dorp aanwezig is. 

 

Vanuit Oldeberkoop en Makkinga zijn geen individuele opmerkingen gemaakt. 

 

 Langedijke 

Vanuit Langedijke is er de wens voor een apart fietspad naar Oosterwolde. Het verkeer op de weg rijdt 

hard en ook de landbouwmachines worden steeds groter waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan 



voor o.a. schoolkinderen die in Oosterwolde naar school gaan. Ook de verkeersveiligheid op de 

Kloosterweg, en dan vooral de snelheid, verdient aandacht. Op dit moment is de weg een racebaan. 

Verder wordt er genoemd dat er gekeken moet worden naar het maaibeleid van de bermen. 

Gefaseerd maaien heeft de voorkeur en jaarrond bloemen. 

 Elsloo/Tronde 

Wat aandacht verdiend in Elsloo/Tronde is, net als in Nijeberkoop, Oldeberkoop en Makkinga, 

huisvesting voor jongeren en aansluiting op glasvezel. 

Verder zijn er een aantal panden in het dorp, zoals de oude melkfabriek, die erg achteruit gaan. 

Ook wordt er aandacht gevraagd voor het verkeer door het dorp (snelheid en hoeveelheid) en de 

mobiele bereikbaarheid in het gebied. 

 

Waar liggen kansen en mogelijkheden? 

 Sociale samenhang 

In Oldeberkoop was er de ‘Blughut’ maar die is nu weg. Er mist daardoor een plek en activiteiten voor 

de jeugd (12-18jr). Nu zit de jeugd in eigen keten en clubhuizen. Ook in Elsloo ontbreek het aan een 

plek voor de jeugd. 

In Langedijke wordt wel het een en ander georganiseerd (de Klimop), en daar is ook een plek voor de 

activiteiten. 

Op dit moment draaien dorpshuizen veelal op vrijwilligers, maar de vraag is in hoeverre dit financieel 

houdbaar is op de lange termijn. Het kan eigenlijk niet alleen op vrijwillige inzet draaien. Maar de inzet 

van SKALA kan niet de vervanger zijn voor de rol en de plek die het dorpshuis nu heeft. 

 Woningvoorraad in balans 

In Elsloo heeft de jeugdraad aangegeven dat er een gebrek aan woningen is. De beschikbare ruimte 

voor nieuwbouw is niet betaalbaar voor jongeren. Vanuit Makkinga is een website opgericht om te 

inventariseren hoeveel jongeren er in de omgeving willen blijven wonen, en hoe ze graag willen 

wonen; ‘www.blijfhierwonen.nl’. Uit de eerste resultaten blijkt dat jongeren wel graag in de dorpen 

willen blijven, maar dit niet altijd kunnen. De hoge prijzen zijn hier (overal in de gemeente) mede de 

oorzaak van. Ook senioren zijn op zoek naar passende woningruimte. Met name in Oldeberkoop is 

daar nu geen plek en ruimte voor.  

Sociale woningbouw is niet meer in grote aantallen in de dorpen te vinden. Actium verkoopt 

huurwoningen en het onderhoud laat te wensen over. Daarnaast voert Actium een onduidelijk beleid; 

wanneer er een woning vrij komt, komt er iemand wonen van buiten de gemeente. Terwijl er ook 

binnen de dorpen veel vraag naar deze woningen is. 

 Gezondheid 

In Elsloo is in augustus ‘Elsloo beweegt’ georganiseerd: een maand lang allerlei activiteiten met de 

focus op bewegen. Zo was er een bootcamp en konden mensen mountainbiken. De maand was een 

enorm succes en is voor herhaling vatbaar. Wat een probleem kan zijn is dat veel activiteiten 

georganiseerd worden door vrijwilligers en die zijn niet altijd meer te vinden. Op de langere termijn is 

dit wellicht niet houdbaar. 

Midden in het gebied ligt de locatie Prikkedam. Deze locatie zou ook zeer geschikt zijn voor andere 

buitensporten, naast motorcross. Naar zeggen staat de organisatie van de locatie daar ook voor open. 

 Verbindingen 

Een deel van de fiets- en wandelpaden zijn in eigendom van de gemeente, extra onderhoud van deze 

paden is gewenst. Ook de paden in het bos. 

Het nieuws dat de aanbesteding van nieuwe dienstregeling/ OV vervoerder is uitgesteld door corona is 

zorgelijk. Deze routes zijn erg belangrijk voor, onder andere, de jongeren in de dorpen in verband met 

de verbinding met de grotere steden. Wat wordt aangegeven is dat het belangrijk is om een goede 

verbinding te hebben gedurende de dag en niet alleen in de spitsuren. Helemaal nu er met corona 

flexibeler gewerkt wordt en niet meer per se in de spits gereisd hoeft te worden. De angst is dat 



zonder goede OV verbinding jongeren nóg sneller naar de stad verhuizen. 

Wat ideaal zou zijn is een soort transferium/hub waar je met de fiets heen kan (inclusief oplaadpunten 

voor e-bikes), van waaruit goede OV verbindingen zijn met de omliggende grote kernen: Drachten, 

Assen en Wolvega. 

 Verduurzaming 

De gemeente heeft genoeg mogelijkheden om te voorzien in duurzame energie (bijvoorbeeld 

monovergisters voor groen gas), maar het risicokapitaal ontbreekt. Voor particulieren of een enkeling 

is het niet haalbaar om de kosten voor investering in duurzame energie op te brengen. 

Het zou goed zijn als de gemeente met boeren/melkveehouders en de ABO om tafel gaat, om samen 

met andere specialisten te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Verder zou het goed zijn als de wens voor verduurzaming vanuit de gemeente komt en ze daarbij 

initiatieven oppakken die er vanuit de bewoners zijn. Zo zouden kleine windturbines op boerenerven 

moeten kunnen. Intentie van de gemeente zou moeten zijn: pak de kansen die er zijn, faciliteer de 

ideeën en initiatieven die ‘van onderop’ komen.  



 
 

Oogst dorpensessies 

Dit verslag focust met name op de waarden en aandachtspunten die in de gesprekken met de dorpen zijn 

meegegeven. 

 

 

Verslag 3e dorpensessie; Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo 

Datum: 16-11-2020 

Tijd: 18.45-21.00u 

Aanwezig: Jan van Gelderen, Gjalt de Haan (Appelscha); Janneke van der Zwaag (Appelscha-Boven); Maarten 

Jeronimus (Fochteloo); Debbie Douwes (gemeente Ooststellingwerf); Janneke Schurer, Laura Amsing  

(BügelHajema Adviseurs) 

Afwezig met kennisgeving: vertegenwoordiging Ravenswoud 

 

Wat is van waarde? 

Wat geldt voor alle drie de dorpen is dat de omgeving erg mooi is met het Fochtelooerveen en het Drents 

Friese Wold in de directe nabijheid. De vier dorpen werken samen op het vlak van toerisme. Bijzonder is de 

wandel- en fietsroute langs historische punten in de omgeving, zoals de voormalige werkkampen, 

Tiesingabosje, Weperbult en de uitkijktoren (de 7) bij het Fochtelooerveen. 

 

Specifiek wordt er het volgende genoemd door de dorpen; 

 Appelscha 

In Appelscha zijn basisvoorzieningen te vinden zoals een supermarkt, bakker, huisarts en tandarts en 

deze moeten zo veel mogelijk behouden blijven. Daarnaast is er een sporthal waar veel sportclubs 

gebruik van maken. 

Wat betreft de omgeving is de Opsterlandse Compagnonsvaart erg belangrijk voor Appelscha en kan 

er veel gerecreëerd worden in de omgeving door onder andere fietsers en mensen op een 

mountainbike. Daarnaast is de nieuwe uitkijktoren, de Bosbergtoren, een aanwinst. 

 Appelscha-Boven 

Er heerst een sterke saamhorigheid in Appelscha-Boven en voor de activiteiten die er georganiseerd 

worden zijn er altijd meer dan genoeg vrijwilligers die zich aanmelden. Daarnaast wordt het 

gewaardeerd dat het dorp nog een stukje autonomie heeft. 

Langs de Drentse weg staan een aantal monumentale panden en ook de Damsluis is zeer waardevol 

voor het dorp. Daarnaast is het Meester Nijhuispad een waardevol onderdeel van (de geschiedenis 

van) het dorp. 

 Fochteloo 

Kenmerkend voor Fochteloo is de opbouw als lintdorp waarbij zowel de inrichting van weg als de 

aanliggende gebouwen zeer waardevol zijn. Voor het dorp is het dorpshuis het centrale punt waar 

men elkaar ontmoet. Daarnaast zijn er nog verschillende clubs in het dorp te vinden, zoals een 

kaartclub, biljartclub en wordt er gevoetbald. 

In het dorp en de omgeving is veel te zien. Zo is in de oude school Stichting Nobilis gehuisvest met een 

Prentenkabinet, zijn de werkkampen Ybenheer en Oranje weer ontsloten voor toeristen en zijn er de 

al eerder genoemde fiets- en wandelroutes. 

 

  



Wat vraagt aandacht? 

Vanuit alle drie de dorpen is er de wens om toe te werken naar een blauwe zone. Voortkomend uit het 

onderzoek van Michel Poulain en Dan Buettner van ‘The Blue Zones’; zones op de wereld waar mensen dankzij 

hun specifieke levensstijl en leefomgeving meetbaar langer leven. 

Daarnaast wordt aangegeven dat zowel in Appelscha als Fochteloo een woningtekort is voor jongeren. Er is de 

wens om ook in de kleine kernen woningbouw voor jongeren mogelijk te maken. 

 

Specifiek wordt er het volgende genoemd door de dorpen; 

 Appelscha 

Naast het, eerder genoemde, gebrek aan woningen voor jongeren is er in Appelscha ook een tekort 

aan passende woningen voor senioren. Daarnaast wil men in Appelscha graag een nieuwe 

ontmoetingsplek voor het dorp.  

Wat betreft natuurwaarden wordt gevraagd te concentreren op biodiversiteit en het terugbrengen 

van o.a. weidevogels als een van de eerste stappen om te komen tot een  ‘blauwe zone’. Op dit 

moment worden cultuurgronden ‘terug gegeven’ aan de natuur, maar misschien moet er gekeken 

worden naar hoe deze gronden ingezet kunnen worden voor het aantrekken van kleine beesten en 

insecten. 

 Appelscha-Boven 

Vanuit Appelscha-Boven is er de wens om de grijze adressen alsnog aan te sluiten op glasvezel. 

Daarnaast zou het goed zijn als er aan de Vaart zuidzijde gekeken wordt naar de verkeersveiligheid. Er 

wordt vaak te hard gereden en de afwisseling van snelheidsregimes is verwarrend. 

 Fochteloo 

Ook vanuit Fochteloo is er, net als in Appelscha, de wens om de weidevogels weer aan te trekken. 

Wat betreft verkeer wordt er op de Fochtelooërveenweg (sluiproute) en op de weg dwars door 

Fochteloo vaak veel te hard gereden. Zeker als er gekeken wordt naar de mogelijkheid om het netwerk 

van wandel- en fietsroutes uit te breiden. Daarnaast komt door het dorp veel doorgaand verkeer. Het 

zou goed zijn als dit beperkt kan worden.  

 

Waar liggen kansen en mogelijkheden? 

 Sociale samenhang 

In het verleden heeft de gemeente de plekken om samen te komen weggehaald uit Appelscha. Op dit 

moment wordt er gewerkt om een nieuw dorpshuis op te zetten. 

Ook Appelscha-Boven heeft geen dorpshuis meer. 

 Woningvoorraad in balans 

Zoals eerder in dit verslag genoemd is er een tekort aan woningen voor jongeren en in Fochteloo ook 

passende woningen voor senioren. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er in Fochteloo niet nieuw 

gebouwd mag worden. Op dit moment zijn er wel particuliere initiatieven, maar die lopen vaak vast. 

De gemeente wil op dit moment woningbouw concentreren in de grote kernen, maar vergeet daarbij 

dat er genoeg mensen zijn die graag in hun eigen (kleinere) dorp willen blijven wonen. Die 

mogelijkheid hebben ze nu niet. Het zou goed zijn als de gemeente een open vizier houdt naar de 

mogelijkheden en daarbij ook creatief is; denk bijvoorbeeld aan de combinatie met verduurzamen van 

de woningvoorraad. 

Dat er geen passende woningen zijn voor jongeren heeft ook tot gevolg dat de dorpen vergrijzen, wat 

de dynamiek en levendigheid niet altijd ten goede komt. 

 Gezondheid 

Het is merkbaar dat in de dorpen meer gesport wordt dan voorheen, maar dat is wellicht een 

landelijke trend. 

Vanuit Fochteloo wordt aangegeven dat vooral de fietsactiviteit toeneemt; mountainbike, racefiets, 

elektrische fiets. 



 Verbindingen 

Er is in de dorpen Ravenwoud en Fochteloo geen vaste OV verbinding. Wel is er in Fochteloo de 

buurtbus, maar onduidelijk is of deze nog rijdt i.v.m. covid-19. Bovendien is er op de hoofdweg geen 

apart fietspad, iets wat wel wenselijk zou zijn. 

 Verduurzaming 

Ravenswoud heeft een postcoderoosproject, het zou goed zijn als dat ook in andere dorpen gebeurd. 

Wat betreft verduurzaming zijn en in Fochteloo wel particuliere initiatieven, maar geen grote 

projecten. In Appelscha is er wel een zonnepark, maar dat is vooral toeval aangezien de gemeente een 

stuk grond over had in Appelscha. 

Het zou goed zijn als bij nieuwe projecten zorgvuldig gekeken wordt naar de landschappelijke 

inpassing van zonneparken. Dit laat nu nog wel eens te wensen over. Denk ook na over het borgen van 

afspraken over het opruimen van zonneparken. En loop niet te hard van stapel met de verduurzaming: 

zorg dat er tijd is om ook in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen 

voorzien.  

 

Wat verder ter tafel komt 

Aan het eind van het gesprek wordt de Boerestreek nog aangestipt. Een plek met recreatieve en toeristische 

potentie, maar geen plek waar het dorp trots op is. Dat komt ook door diverse ontwikkelingen en keuzes uit 

het verleden. Het zou toch goed zijn om de Boerestreek op een kleinschalige manier weer meer reuring te 

geven. Denk bijvoorbeeld aan een informele, houten, speeltuin op de Boerestreek, waar de jongere kinderen 

spelen en ouders op het terras met een kop koffie kunnen toekijken. 

 

Naast wat de gemeente wil zijn, is het wellicht goed om te kijken wat de gemeente nu is. Wellicht dat na alle 

gesprekken met de dorpen daar een beeld van gevormd kan worden; een soort polaroidfoto. 

Van oudsher zijn de dorpen naar binnen gericht, dus een frisse blik van buitenaf kan goed doen; als een soort 

momentopname van hoe de dorpen en de gemeente er nu voor staan. 

 

Daarnaast is het wellicht belangrijk dat men zich realiseert dat toerisme erg belangrijk is voor de regio. Hier 

moeten (nieuwe) inwoners rekening mee houden met betrekking tot bijvoorbeeld evenementen of drukke 

zondagen. 
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