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Het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf vond plaats in de voormalige peuterspeelzaal in de Sickengastraat te Wolvega
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I. Vooraf Werken aan ontwerpkracht
Met deze korte titel wordt samengevat waarmee Atelier ZZ van Architectuur Lokaal zich tussen 2013 en 
2016 bezighoudt. Het ‘werken’ houdt in dat diverse ateliers in het land worden georganiseerd. ‘Ontwerp-
kracht’ biedt mogelijkheden om ontwerp in te zetten bij het maken van Omgevingsvisies. Dit doet Atelier 
ZZ om gemeenten te helpen bij het voorbereiden van het maken van Omgevingsvisies. Een Omgevingsvisie 
is een instrument dat per 2018 de plaats van de Structuurvisie - en tal van andere wetten en regels - in-
neemt. Was de Structuurvisie een middel om alle sectorale belangen van de gemeente te bundelen en 
structureren, de Omgevingsvisie kijkt verder en breder: ook de begrippen omgevingskwaliteit, gezondheid 
en veiligheid zijn belangrijke elementen in een Omgevingsvisie. 
Werken aan ontwerpkracht is ook de titel van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013 – 
2016. Architectuur Lokaal is lead partner van de Rijksoverheid bij de uitvoering van het Werkprogramma 
Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht.

Werken aan ontwerpkracht in Weststellingwerf
Via een van zijn ontwerpateliers is Atelier ZZ in contact gekomen met de gemeente Weststellingwerf. Deze 
gemeente oriënteert zich op het herzien van de Structuurvisie, die een looptijd had tot 2015. Hiernaast is 
de gemeente op zoek naar een nieuwe manier van werken. Atelier ZZ heeft de gemeente aangeboden om 
hierover mee te denken en richtte hiertoe het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf op.

Wat doet Atelier ZZ?
Atelier ZZ ontwikkelt handreikingen waarmee overheden Omgevingsvisies kunnen maken die zijn gericht 
op ruimtelijke innovatie en samenhangende ruimtelijke kwaliteit. Niet de regelgeving (het middel) staat 
voorop, maar de ambities (het doel). De methodiek die Atelier ZZ heeft ontwikkeld concentreert zich op 
het formuleren van inhoudelijke uitgangspunten voor het opstellen van Omgevingsvisies, en op brede 
betrokkenheid van belanghebbenden. Ontwerpers en verbeelding spelen al bij de communicatie in het 
voortraject een belangrijke rol. Wat zijn de ambities op de lange termijn, en hoe kunnen gemeenten bij de 
realisatie van die ambities ruimte bieden aan innovatief ontwerp? 

Methodiek
De methodiek die Atelier ZZ aan de hand van ontwerpend onderzoek ontwikkelde en uitwerkte in pilots, 
bestaat uit twee fasen die worden begeleid door onafhankelijke ontwerpers. Vanuit de verschillende invul-
lingen die de partners voor ogen hebben, brengen zij in beeld hoe de belangen met elkaar samengaan of 
juist conflicteren.

•	 Eerste	fase:	inventarisatie,	vraagstukken	en	belanghebbenden 
Wie zijn de belanghebbenden, wat zijn de maatschappelijke vraagstukken, en wat kunnen daarbij de 
ontwerpopgaven zijn? 
In de eerste fase wordt een inventarisatie gemaakt om sociaaleconomische, cultuurhistorische en ruim-
telijke karakteristieken van het gebied en de gemeenschap te kunnen benoemen, zodat de potenties en 
vraagstukken van gebied en samenleving blootgelegd kunnen worden. Hiertoe verzamelen ontwerpers 
eerst alle beschikbare, relevante gegevens en zoeken zij naar lacunes, die zo mogelijk worden aange-
vuld. In de praktijk blijken dergelijke gegevens bij gemeenten meestal gericht zijn op intern, ambtelijk 
gebruik, en niet op gebruik door belanghebbenden. Tevens worden de (boven)lokale partners in kaart 
gebracht die belang hebben bij de opgaven, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke organi-
saties. 

•	 Tweede	fase:	effecten,	conflicten	en	mogelijkheden 
Welke ruimtelijke, culturele en economische effecten, conflicten en mogelijkheden zijn op de lange ter-
mijn te voorzien? 
In de tweede fase worden scenario’s geschetst die een basis vormen voor mogelijke ruimtelijke ontwik-
kelingen die in de Omgevingsvisie worden opgenomen. Welke kwaliteiten ziet de gemeenten (niet)? 
Welke conflicten en dilemma’s zijn tussen de verschillende publieke, private en particuliere belangen, 

V.l.n.r.: Boris Hocks, Harm Wassink, Martijn Pater, Adriaan Jurriëns, Stef Bogaerds, Nout Sterk, Maike van Stiphout, 
Robert Wieringa, Daan Mulders, Gideon Peele, Arjan de Nooijer, Anne Berkers, Vincent Kompier, Merel Enserink, 
Laurens Boodt, Elisabeth Boersma, Cilly Jansen
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en waar versterken ze elkaar? Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het gewicht van belangen of 
(vertegenwoordigers van) belanghebbenden. Welke keuzes kunnen worden voorgelegd? 

•	 Resultaat:	discussie,	prioriteiten	en	besluitvorming 
Op basis hiervan kan maatschappelijke discussie plaatsvinden over ambities en prioriteiten, met be-
sluitvorming over de toekomst van de wijk, het gebied of de gemeente tot besluit. 
Zo kan de politiek geloofwaardige keuzes maken, die transparant en inclusief tot stand zijn gekomen.

Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf: aanpak in twee fases
De methodiek van Atelier ZZ is toegepast in Weststellingwerf. 
In de eerste fase is geïnventariseerd wat er allemaal aanwezig is in de gemeente. Dat is gedaan door cij-
fers over de gemeente te verzamelen en te analyseren. Waar zijn de scholen, de voorzieningen? Hoe is de 
bevolkingsdynamiek? Welke bedrijven zijn in de gemeente gevestigd en hoeveel mensen werken er? Deze 
‘basis’-data zijn verzameld om een eerste indruk van de gemeente te krijgen. Het verzamelen en het up-to-
date houden van dergelijke gegevens is een belangrijke taak van een gemeente. De nieuwe methodiek ten 
behoeve van de Omgevingsvisie gaat er van uit dat de data zodanig worden ontsloten, dat burgers die initi-
atieven willen ontplooien hier toegang toe hebben. Zo kunnen zij over informatie beschikken om te kijken 
of hun initiatief binnen de gemeente mogelijk is. 

Vervolgens is met een aantal belanghebbenden in de gemeente gesproken om een helder zicht te krijgen 
op het verhaal achter de cijfers. Het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf deed een open oproep aan
jonge ontwerpers om verdere verdieping van de vraag te krijgen. Wat zijn de maatschappelijke vraagstuk-
ken en opgaven in de gemeente? En wie zijn de belanghebbenden? 
Elf ontwerpers zijn de uitdaging aangegaan: Martijn Pater, Adriaan Jurriëns, Nout Sterk, Robert Wieringa, 
Daan Mulders, Gideon Peele, Arjan de Nooijer, Anne Berkers, Merel Enserink, Laurens Boodt en Elisabeth 
Boersma.
Zij gingen aan het werk onder begeleiding van drie ervaren mentoren van gerenommeerde ontwerpbu-
reaus: Harm Wassink (UNStudio), Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten) en Boris Hocks (POSAD).  
Vanuit Architectuur Lokaal werd het Atelier georganiseerd door Vincent Kompier, Stef Bogaerds en Cilly 
Jansen.

Het Atelier heeft van 7 tot en met 9 oktober gewerkt vanuit Wolvega. Er is gesproken met een keur aan 
Weststellingwervers, en daarnaast met ambtenaren van de gemeente en raden. Ter afsluiting van de eerste 
fase zijn de tussentijdse resultaten besproken met onder meer de gemeenteraad. 

In fase 1 van het driedaagse atelier zijn de kwaliteiten, de kansen, de conflicten en dilemma’s en keuzes van 
en voor de gemeente Weststellingwerf in beeld gebracht. Kortom: er zijn een aantal denkrichtingen voor 
de toekomst geschetst. 
In fase 2 zijn de voorstellen uitgewerkt. Op 26 november 2015 is het resultaat van het Atelier gepresen-
teerd aan de gemeenteraad, de wethouders en de burgers van de gemeente Weststellingwerf. 

Over dit werkboek
Dit werkboek geeft de resultaten weer van het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf.  Het bevat een 
inventarisatie (achtergrondinformatie, documentatie en nieuwe kaarten) en documenteert het onderzoek 
van het ontwerpatelier en sluit af met denkrichtingen voor de toekomst. 

De	Omgevingsvisie	Weststellingwerf	zal	door	de	gemeente	opgesteld	moeten	worden.	Atelier	ZZ	heeft	
ontwerpkracht	ingezet	om	een	brede,	integrale	blik	te	werpen	op	kansen	en	mogelijkheden	van	de	ge-
meente en deze scherper in beeld te krijgen. We hopen dat de resultaten van het ontwerpatelier bijdra-
gen	aan	de	keuzes,	die	politiek	en	bestuur	moeten	maken	voor	de	toekomst	van	Weststellingwerf,	en	
een	basis	bieden	voor	de	ambities	waarop	de	Omgevingsvisie	zal	worden	gebaseerd.
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II. Aanbevelingen Kwaliteiten,	kansen	en	keuzes:	handreikingen	voor	Weststellingwerf.	
Welke handreikingen zijn te doen waarmee de gemeente aan de slag kan gaan om een Omgevingsvisie 
op te kunnen stellen? Welke kwaliteiten liggen daar aan ten grondslag? Wat zijn mogelijke dilemma’s die 
de gemeente aan zal moeten pakken? Aan de ontwerpers is in het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf 
gevraagd om deze vragen te beantwoorden. 
 
Kwaliteiten
Sommige kwaliteiten van Weststellingwerf zijn evident, andere zien buitenstaanders wellicht eerder en be-
ter dan de Weststellingwervers; voor hen is iets vanzelfsprekend wat voor een buitenstaander bijzonder is. 
Wanneer de kwaliteiten die de gemeente heeft, voor het voetlicht gebracht kunnen worden, kan de identi-
teit van de gemeente scherper worden omschreven. 

Rust en ruimte , luwte en weidsheid
Overduidelijk zijn de rust en ruimte in de gemeente Weststellingwerf. Dit wordt door alle teams als grote 
kwaliteit gezien. Maar de gemeente lijkt zelf nog niet altijd goed te beseffen welke kansen dit biedt voor 
recreatie en toerisme. Overigens zonder ‘Giethoornse toestanden’, want juist rust en ruimte zijn gebaat bij 
kleinschaligheid en gebiedsspecifiek toerisme. Kortom: rust en ruimte, of mooier gezegd, luwte en weids-
heid zijn de absoluut primaire kwaliteiten van Weststellingwerf. 

Landbouw als bron
Binnen de gemeente is landbouw ruimtelijk van belang. Die zorgt ervoor dat rustig in ruimte gewoond, 
geleefd, gewerkt en gerecreëerd kan worden. In de landbouw vindt inmiddels innovatie plaats die ervoor 
zorgt dat de diversiteit toeneemt. Dat zorgt voor vermindering van de afhankelijkheid van één type (vee-
teelt) landbouwactiviteit. Er worden naast koeien inmiddels ook herten, buffels, schapen, lama’s gehou-
den. De diversiteit zorgt voor een groot aanbod aan streekproducten. 

Recreatief potentieel
De rust en ruimte bieden kansen voor uitbouw van het recreatief potentieel. Dat vereist een scherpere 
benadering door middel van het begrip doelgroep: welke groep zou je wel de kwaliteiten van de gemeen-
te laten willen zien en voor welke groepen is de gemeente minder interessant? Dat vereist afbakening, en 
daaruit volgt beleid. 
Ook de cultuurhistorische waarde van de gemeente wordt nog lang niet in alle potentie benut. Er zijn veel 
historische artefacten te vinden, maar deze liggen enigszins verstoft in het landschap. 
Binnen de recreatieve mogelijkheden is ruimte voor wat meer avontuurlijke recreatie. Lang niet alles hoeft 
te worden voorgekookt via ANWB-bordjes of routing. 
Opties tot vergroten van het recreatief potentieel zijn: een dichters en schrijvers-festival, worsten ma-
ken, bijen en honing, buiten-business (vergaderlocaties in het groen), Marathon van Weststellingwerf, De 
Stuyvesant wandeling/Stuyvesant marathon.

Open houding
De ontwerpers constateren een open houding bij de bevolking ten aanzien van nieuwkomers en nieuwe 
initiatieven. Daar zijn gemeente en inwoners trots op. Dat betekent een open klimaat voor nieuwkomers 
en een belangrijke vestigingsvoorwaarde, ook voor bedrijven. 

Initiatieven van onderop
In Weststellingwerf wordt veel gewoond in kleine, hechte gemeenschappen. Vanuit een hoger schaal-
niveau bezien zou gezegd kunnen worden dat het dorp/de dorpen ‘de wijken’ vormen van de stad West-
stellingwerf. Binnen die gemeenschappen vinden nieuwe initiatieven hun weg. Initiatieven die inspelen op 
zowel de zelforganisatie binnen de samenleving en tegelijkertijd actuele hedendaagse vraagstukken aan de 
orde stellen en er oplossingen voor aandragen. 
Deze initiatieven worden lang niet altijd door het gemeentebestuur gezien, en daarmee ook niet op hun 
waarde en positieve energie gewaardeerd. Een open houding, ook naar nieuwe initiatieven, maakt dat de 
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gemeente sterk lokaal gewortelde partijen (h)erkent. Er zijn wel platformen waar deze initiatieven zich kun-
nen tonen, maar de (door-)koppeling naar de gemeente is nog niet optimaal. Het werken met rolmodellen 
is een van de manieren om de gemeente bekend te maken met een gevarieerd aanbod aan initiatieven. 
De initiatieven worden aangedragen vanuit de maatschappij. Dit zorgt bijna automatisch voor draagvlak en 
kennisdeling. Die is in de huidige situatie minder sterk aanwezig. 

Conflicten	en	dilemma’s
Naast kwaliteiten en het doordenken over de kansen die deze kwaliteiten bieden, komen conflicten en 
dilemma’s naar boven. Het is van belang deze eveneens scherp te krijgen, omdat uiteindelijk afwegingen 
moeten worden gemaakt over de richting waarin de gemeente zich wil ontwikkelen. 

Recreatie als bedreiging
Er wordt behoorlijk verschillend geoordeeld door de gesprekspartners over of en hoe toerisme en recreatie 
uitgebreid en vergroot zou kunnen of moeten worden. De mogelijke groei hangt sterk samen met de ac-
ceptatie van de mogelijke overlast voor de inwoners. ‘Giethoornse toestanden’ zijn absoluut uit den boze. 
Extensieve recreatie zou de insteek moeten zijn, maar de vraag is of dat voldoende financiële middelen op 
zal leveren waar de gemeente wat aan heeft. De keuze voor extensieve recreatie levert namelijk minder 
hoge bezoekersaantallen op dan intensieve recreatie. 

Veranderend verkeer
Voor zowel het vestigingsklimaat van de bewoners als dat van de bedrijvigheid (voornamelijk landbouw) is 
de bereikbaarheid van de dorpen binnen Weststellingwerf van groot belang. Nu veel voorzieningen weg-
vallen wordt de druk op de wegen groter. Schaalvergroting in de landbouw leidt eveneens tot intensiever 
gebruik van de wegen. Dat leidt tot verkeersconflicten en kan de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden. 
Het bestaande ruimtelijke patroon met lintbebouwing maakt het simpelweg verbreden van wegen lang 
niet eenvoudig. 

Wonen
Er is sprake van een ‘generatieconflict van woningen’. Voor veel jonge Weststellingwervers zijn bestaande 
woningen (met bijbehorende grond) te duur, terwijl zij er wel willen wonen. Dit dilemma vormt zich tot 
een kip-ei-probleem; jongeren trekken weg omdat er geen aanbod is en omdat er geen aanbod is blijven 
jongeren niet in de gemeente wonen. 
Tegelijkertijd is er nu al - en komt er wellicht meer - ruimte leeg door vertrek of clustering van voorzienin-
gen. Dit genereert niet alleen een ontgroening maar ook een verschraling van het voorzieningenaanbod. 
De onbenutte ruimten vereisen een nieuwe transformatievisie op leegstand, waarbij  bijvoorbeeld starters-
woningen gerealiseerd kunnen worden.

Ecotoerisme en landbouw
Tussen de waarden van ecologie, toerisme, landbouw en (industriële) bedrijvigheid bestaat spanning. Het 
lukt lang niet altijd om deze categorieën met elkaar te verknopen waarbij niet een van de vier categorieën 
er bekaaid vanaf komt.

Eenzijdigheid economie
Het wordt wellicht nog niet zo sterk gezien door de gemeente en haar inwoners, maar er is een scherp 
dilemma tussen het bewaren van de kwaliteiten van het gebied (rust, ruimte, bedrijvigheid), en het maken 
van toekomstgerichte en duurzame keuzes. Zo is de relatief monotone samenstelling van de economie een 
bedreiging. Wellicht niet nu of morgen, maar op den duur wel. Die afhankelijkheid van een type economie 
maakt dat de gemeente in een negatieve spiraal terecht kan komen. Het diversifiëren van de economie 
kan tot positief gevolg hebben dat het wegtrekken van jongeren wordt tegengegaan. De jonge generatie 
vormt de aanwas voor nieuwe bedrijvigheid en kleinschalig ondernemerschap. Dit kan de gemeente ster-
ker stimuleren door dergelijke jongeren te benaderen. Slimme koppeling kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld 
ecologie en klimaatbestendigheid niet als bedreiging van het huidige economie wordt gezien maar als kans 

voor de toekomst worden gezien. Een kans waarmee meerdere aspecten verbonden zijn. 

Ligging en spreiding
De grootte van de gemeente maakt dat weidsheid een belangrijk kenmerk en kwaliteit is. Echter, veel 
voorzieningen en initiatieven liggen daardoor ver uit elkaar. Daardoor hebben zij weinig tot geen verbin-
ding - zowel fysiek als inhoudelijk/programmatisch - met elkaar. De soms geïsoleerde ligging is dan kracht 
en zwakte tegelijk. Functies zoals de Opera Spanga, de Rietnimf of Het Geele Bosch vormen op deze manier 
geen katalysator om verdere ontwikkelingen te stimuleren. Het ‘verbinden’ op initiatiefrijkheid en het ver-
breden/delen van kennis (“hoe hebben jullie dit en dat vraagstuk aangepakt?”) is een kans die de gemeen-
te kan oppakken en tegelijk van kan leren. 

Proces, participatie en belangen
De veranderende rol van de overheid (die meer initiatief bij de burgers neerlegt) kan leiden tot cliëntisme 
of blindheid voor initiatieven die niet altijd direct in het spotlicht staan. Belangenverstrengeling binnen het 
systeem van rolmodellen is ook een dilemma. De gekleurdheid van de lokale politiek en het lokale rolmo-
del kan ertoe leiden dat output van een rolmodel met belangen van andere burgers botst. Dat kan worden 
tegengegaan door de ontwerper als objectieve persoon tussen rolmodelhouder en gemeente te stellen. 

(Ruimtelijke) keuzes
Om de gemeente Weststellingwerf toekomstbestendig te maken ligt er een aantal (ruimtelijke) keuzes voor. 
Deze keuzes komen voort uit de analyse van de kwaliteiten, kansen en dilemma’s. 

Ruimtelijk
• meer waterberging, die uitermate goed te combineren is met vergroting van het recreatief potentieel
• gebruik van alledaagse elementen – zoals bushaltes – in het verwezenlijken van de ruimtelijke agenda is 

mogelijk 
• landschappelijke ingrepen uitvoeren die het ervaren van rust en ruimte, weidsheid 
• luwte bevorderen

Programma
• beter internet
• diversificatie van de economie met als uitgangspunt de bestaande kernwaarden
• het scherper in kaart brengen van de voorzieningen maakt dat er een netwerk kan ontstaan waarbij 

relatief onbenutte voorzieningen (zoals een sportzaal) beter benut kunnen worden

Organisatie
• het verbinden van geïsoleerde initiatieven en (recreatieve) voorzieningen zodat deze elkaar versterken 

en bijdragen aan diversificatie van de economie
• onderzoeken hoe gemeenschappelijke voorzieningen in dorpen aan elkaar kunnen worden gekoppeld 

zodat deze in de toekomst met elkaar kunnen worden verbonden
• het verduurzamen van energievoorziening en deze koppelen aan de cultuurhistorische agenda
• een pilot met rolmodellen uitvoeren: laat burgers rolmodellen aandragen op een aantal thema’s (so-

ciaal maatschappelijk, lokale economie, duurzaamheid), organiseer een stemming om te kijken welke 
rolmodellen het meeste draagvlak hebben en laat ontwerpers vervolgens in gesprek gaan met de rol-
modellen om ruimtelijke aspecten te vertalen in ontwerp ingrediënten voor de Omgevingsvisie. Ont-
werpers kunnen dit proces uitstekend begeleiden vanuit hun objectieve rol 

• het zoeken naar een manier waarop het afboeken voor individuele eigenaren gemeenschappelijker ge-
maakt kan worden, bijvoorbeeld door het oprichten van een ‘Weststellingwerver-ontwikkelmaatschap-
pij’. Daarin zijn gemeente, dorpen en particulieren van panden en gronden verenigd en kunnen beslis-
singen sneller en meer integraal genomen worden omdat meerdere belangen in een vereniging zitten
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Fase	1:	verkennen,	herkennen,	erkennen
In de eerste fase is samen met elf ontwerpers gekeken naar de kansen en mogelijkheden voor de gemeen-
te. De elf ontwerpers zijn opgedeeld in een drietal teams. Elk team is met een thema aan de slag gegaan. 
De thema’s zijn gedestilleerd uit de bevindingen van de desk research over Weststellingwerf: buitengebied, 
lokale economie en voorzieningen. Deze drie thema’s zijn geselecteerd op basis van de desk research en de 
cijfers en sorteren voor op de problemen en kansen van Weststellingwerf. 
In een driedaags atelier hebben de ontwerpers de thematiek uitgewerkt op basis van achtergrondinforma-
tie, zoals  kaarten en teksten over de gemeente Weststellingwerf, opgesteld door Atelier ZZ.

Toer door Weststellingwerf
De ontwerpers brachten een bezoek aan twee voor Weststellingwerf kenmerkende en karakteristieke on-
dernemingen. Met de initiatiefnemers van De Rietnymf en kampeerboerderij/IJsboerderij De Geele Bosch 
is gesproken om een beeld te vormen over ambitie, mogelijkheden, kansen en knelpunten. Er is specifiek 
voor deze twee ondernemingen gekozen omdat veel van de te onderzoeken aspecten bij deze ondernemin-
gen samenkomen: (eigen) initiatief, natuurbeheer, omgang met toerisme, rendabel maken van een bedrijf, 
het benutten van de ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente, opzoeken wat binnen de bestaande 
regelgeving kan et cetera. Deze bezoeken hebben de kennis om in het atelier verder aan te werken, aange-
scherpt. 

Gesprekken met belanghebbenden
Overdag was het voor alle belangstellenden mogelijk om langs te komen bij het atelier en mee te denken 
over Weststellingwerf. Hiervan hebben inwoners van de gemeente en gemeenteambtenaren dankbaar 
gebruik gemaakt. 
Op woensdag- en donderdagavond zijn gesprekken belegd met belanghebbenden uit de gemeente. De 
avonden waren meer gestructureerd. Het gesprek op woensdagavond leidde tot een interessante discussie 
die veel informatie opleverde over de winkelstructuur, de voorzieningenstructuur en de mogelijkheden van 
zorg in de gemeente. De donderdagavond was specifiek georganiseerd om vertegenwoordigers uit de 26 
dorpen aan het woord te laten. Op deze avond is de veerkracht van de dorpen waaruit Weststellingwerf 
grotendeels bestaat, duidelijk naar voren gekomen. 

Woensdagavond 7 oktober 2015:  gesprek over zorg en retail 
Koesteren van dat wat goed is. Of het nu om winkels of om de Weststellingwerver senioren gaat. Dat was 
de uitkomst van een avond waarin de aspecten economie, zorg en retail aan bod kwamen. De gemeente 
heeft volop kwaliteiten, die lang niet altijd bij iedereen, zelfs niet bij de Weststellingwervers, bekend zijn. 
Door promotie en het versterken van netwerken kunnen die kwaliteiten versterkt worden. 

Grootse plannen 
Weststellingwerf ligt in de provincie Fryslân, een provincie die nogal eens grootse plannen heeft. Een su-
persnelle treinverbinding naar het noorden, aquaducten om vaar- en autoverkeer te ontbinden, et cetera. 
Het wemelt ervan, maar echt haalbaar bleken de plannen niet. 
Deze avond werd door de aanwezigen de vraag gesteld of dergelijke grote plannen wel bij het karakter van 
de gemeente. Telkens moest teruggekomen worden op de te hoge ambities. Veel plannen die de gemeen-
tegrenzen ontstijgen komen niet verder dan papier. Maar kunnen wel veel onrust veroorzaken. Hou het 
gewoon en lokaal, was de boodschap van de aanwezigen. 

III.  Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf 

Ontwerpers op bezoek bij ijsboerderij-camping De Geele Bosch in Oldeholtwolde “Een keer stilstaan voor een open brug, 
daar is niks mis mee”
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Raymond Bonnier (l), Gerke Jager en Freddy Ranft (r) in gesprek over de problemen en kansen in 
Weststellingwerf

Woningbouw naar nul
Problematischer dan het niet uitvoeren van grote plannen is de situatie op de woningmarkt. Door ver-
huurders-  en btw-heffing is het investerend vermogen van woningbouwverenigingen landelijk - en ook in 
Weststellingwerf - tot het nulpunt gedaald. Dat leidt tot weinig tot geen investeringen meer door woning-
bouwverenigingen in Weststellingwerver woningen. Maar onder jongeren is er een groeiende vraag naar 
goedkope (sociale) huisvesting. Corporaties kunnen in de gemeente wel woningen ontwikkelen boven de 
sociale huurgrens, maar daar is in Weststellingwerf amper vraag naar, omdat de inkomens niet navenant 
hoog liggen. Gevolg is dat de jongeren de gemeente verlaten. Daarmee verdwijnt ook het vrijdenkende 
vermogen van jongeren om problemen op een ongebruikelijker manier aan te pakken, en is de kans dat de 
gemeente verstoft en vergrijst aanwezig. 

“Niet Heerenveen is hier de concurrent, maar China”

“Winkels moeten meer zijn dan: er is een deur en 
daar kun je door naar binnen”

Afname winkeloppervlak noopt tot innovatie
Ook bij de retail is zwaar weer op komst. Percentages als 25-30% afname van het huidige winkeloppervlak 
in Nederland worden genoemd. De toename van internetwinkelen heeft effect op het huidige winkelbe-
stand, maar concurrentie ligt niet per se binnen de gemeente, of bij andere gemeenten in de omgeving. 

Winkelopvolging begint nijpend te worden bij familiebedrijven,  het onderpand (de winkel) wordt minder 
waard. Immers er is geen opvolging vanuit de familie en geen buitenstaander die de winkel wil overnemen. 
Gevolg is dat de pensioenzekerheid onder winkeliers (je winkel = je pensioen) flink daalt. Dat is en lijkt een 
individueel probleem, maar heeft grote uitstraling op het collectief: de winkelstraat. In de Hoofdstraat / 
Van Harenstraat leidt dat nu al tot ‘gatenkaas’: leegstaande winkels met een negatieve uitstraling op het 
geheel. Er worden ook winkels opgekocht door firma’s die weinig tot geen binding met Weststellingwerf en 
Wolvega hebben. Innovatie dient ook vanuit de winkeliers zelf te komen. 

Het idee werd geopperd om een ruilverkaveling voor winkels op te starten, om zoveel mogelijk gaten in de 
winkelstraat te voorkomen en bestrijden. Wie neemt de regie daarin? Er wordt reikhalzend naar de ge-
meente gekeken, die als overkoepelende partij ook boven het individuele belang kan uitstijgen. Er zijn veel 
ondernemers en initiatieven die als ‘goede lichtjes’ in Weststellingwerf hun best doen; bij elkaar zouden 
zij een flinke vlam op kunnen leveren. Termen als ‘pieperfestival’ en een ‘melkfestival’ vliegen over tafel, 
als voorbeelden van innovatieve acties om meer publiek te trekken en om de kwaliteiten van de gemeente 
naar buiten toe te presenteren. Ook Stuyvesant biedt hiervoor een prima aanleiding. 

Seniorengemeente?
Met de quote “Wij zijn hier de armenhuizen van de toekomst” zette de vertegenwoordiger van zorggroep 
Liante duidelijk de problematiek rondom de toename van het aantal senioren zonder hoog inkomen neer. 
Het gaat erom dat goed te erkennen en in kaart te brengen. En zorg op maat te leveren, want op zich is een 
laag inkomen niet automatisch een probleem. Wel leiden ouderen in Friesland relatief vaker aan multi-ziek-
teproblemen, dus én obesitas én hart- en vaatklachten én dementie. 
Het huidige mantra in de zorg ‘thuis zolang het kan’ is mooi, maar gaat lang niet altijd op als de beste optie. 
Los van de kosten is het voor sommige mensen beter als zij de laatste jaren in gezelschap doorbrengen, op 
een plek waar zij zich prettig, veilig en verzorgd voelen. Dat moment wordt lang niet altijd op tijd erkend. 
Daarom zijn netwerken van belang. Er is vraag naar intramurale zorg, maar die wordt op dit moment alleen 
aangeboden in Wolvega en Noordwolde. In de toekomst zal de vraag naar intramurale zorg toenemen. 
Een ander aspect dat aan de orde kwam was: hoe seniorenproof is Weststellingwerf? Hoe welkom is de 
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Gesprek tussen vertegenwoordigers van de dorpsraden en ontwerpers van Atelier ZZ

oudere in een winkel in Wolvega? Nu een groot deel van de bevolking vergrijst is dit een belangrijk aan-
dachtspunt.

Netwerken versterken
Het woord ‘koesteren’ viel op deze avond meermaals; dat geeft aan dat iedereen verantwoordelijk is 
voor een samenleving waar niemand buiten de boot kan - en mag - vallen. De saamhorigheid en gemeen-
schapszin in de gemeente zijn sterk aanwezig. De rol van de gemeente werd aan de orde gesteld. Zij kan als 
‘derde’ partij sturend optreden en ontwikkelingen stimuleren dan wel afremmen. Ooit is het plan geweest 
om met een bus door Weststellingwerf te rijden om zo geïnteresseerden langs alle (maatschappelijke) 
initiatieven te rijden: van korfbalclub via forellenkwekerij naar restaurant en kunstenaarsatelier. Op deze 
manier komt de veelzijdigheid en diversiteit van het aanbod in de gemeente in beeld, komen geïnteres-
seerden wellicht op nieuwe ideeën en kunnen nieuwe netwerken ontstaan. Een plan om opnieuw tot leven 
te wekken; daar waren de aanwezigen het over eens.  

Donderdagavond 8 oktober 2015:  gesprek met de dorpsraden 
Bij de drukbezochte avond met de dorpsraden waren vertegenwoordigers uit De Hoeve, Scherpenzeel, 
Munnekeburen, Spanga, Oldelamer, Vinkega, Oosterstreek, Ter Idzard, Steggerda, Noordwolde, Blesdijke en 
Oldeholtpade aanwezig.

Glasvezel
De dorpsraden spraken zich uit over de problemen die zich voordoen en welke woonkwaliteit in de dorpen 
aanwezig is. Ieder dorp kent specifieke problemen en kwaliteiten, maar er waren ook een aantal algemene 
punten. Zo werd er veel gemopperd over de afwezigheid van een goed werkend glasvezelnetwerk. Hier-
door is het internet op veel plaatsen traag en onbetrouwbaar. Voor mensen met een eigen bedrijf is het 
daarom lastig om te werken, en remt het nieuwe technologische toepassingen in de landbouw. Verder is 
het voor starters lastig om op het platteland betaalbaar huis te vinden, waardoor zij eerder geneigd zijn om 
ergens anders –buiten de gemeente- te gaan wonen. Dit heeft ook te maken met het geringe aanbod aan 
banen. Veel dorpen zouden graag zien dat het makkelijker wordt voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen, waarbij ontmoetingsplekken eenzaamheid zouden kunnen voorkomen.

Infrastructuur en voorzieningen
Een ander thema dat als probleem wordt gezien is verkeersonveiligheid. Door de schaalvergroting in de 
landbouw voldoet de huidige infrastructuur niet meer aan de eisen van groter materieel. Dat leidt, zeker 
voor kinderen, die door de sluiting van basisscholen grotere afstanden moeten afleggen om naar school te 
gaan, tot veel onveilige situaties. Uiteraard werd de sluiting van scholen en andere voorzieningen ook als 
negatief ervaren, maar iedereen is zich er ook van bewust dat dit proces lastig te stoppen is. De bewoners 
van de dorpen in Weststellingwerf zien in dat niet alle voorzieningen kunnen worden behouden. Dit neemt 
niet weg dat er goede communicatie moet zijn tussen bewoners en gemeente als sluiting dreigt. Daar ont-
breekt het soms nog aan. 

Positief
Hoewel de dorpen met een aantal problemen te kampen hebben is iedereen vol lof over de woon- en leef-
kwaliteit. De rust, de ruimte en het groen worden geprezen. De saamhorigheid is groot, er is een bruisend 
verenigingsleven en de bereikbaarheid met de omliggende gebieden en steden is uitstekend.

Keuzes maken
Om in de toekomst een goede visie voor de gemeente Weststellingwerf op te stellen zullen er keuzen ge-
maakt moeten worden over de manier waarop de verschillende leeftijdsgroepen in de dorpen gehuisvest 

“Wij zijn hier de armenhuizen 
van de toekomst”
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Presentatie van de tussenresultaten aan de gemeenteraad op vrijdagavond

kunnen worden en welke voorzieningen daarbij nodig zijn. Hiernaast vraagt de impact van de schaalver-
groting in de landbouw op de leefomgeving in relatie tot zowel de huidige infrastructuur, als biodiversiteit, 
om heldere beleidskaders. Wat de dorpen betreft mogen de toeristische voorzieningen uitgebreid worden, 
mits rust en stilte gekoesterd worden.
Meer specifieke ambities worden per gemeenschap in een dorpsvisie uiteengezet. Het zou helpen als er 
meer verbinding komt tussen verschillende dorpsvisies, waardoor projecten makkelijker op elkaar aanslui-
ten en kennisoverdracht mogelijk is.

Resultaten ontwerpatelier 
De elf ontwerpers zijn in fase 1 van het atelier op basis van de inventarisatie van de cijfers over Weststel-
lingwerf verdeeld in een drietal teams die zich elk met een thema bezig hebben gehouden. Die thema´s 
zijn: voorzieningen, buitengebied en lokale economie. Elk team heeft aan de hand van het thema de cijfers 
geïnterpreteerd en is in gesprek gegaan met de belangstellenden die het atelier bezochten om meer infor-
matie te verkrijgen. 
Na deze fase is in overleg met de mentoren gezocht naar antwoorden op de vragen omtrent kansen, 
kwaliteiten, conflicten en dilemma’s. Ieder team heeft deze antwoorden vanuit zijn eigen thema gegeven. 
Tezamen geven deze antwoorden denkrichtingen voor de toekomst van Weststellingwerf, en kunnen als 
zodanig fungeren als bouwstenen voor een Omgevingsvisie. 
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De wereld is een razende orkaan, waarin chaos en druk op de maat-
schappij blijven toenemen. In het oog van de orkaan ligt Weststelling-
werf. Een gemeente waarin rust & ruimte het manifest vormt tegen 
deze toenemende druk.

Druk van buitenaf is van oudsher geweerd door natuurlijke barrières: de Tjonger ten noorden, de Linde ten 
zuiden, de veenroute ten westen en de bosrijke omgeving in de oostflank van de gemeente. Weststelling-
werf is een culturele enclave in Friesland waarin rust & ruimte in het landschap van oudsher is geborgd. De 
typisch Friese boerderijen met haar gronden dwingen met een relatief groot grondgebruik de rust & ruimte 
in het landschap af.

Weststellingwerf biedt daarmee ruimtelijk de basis voor innovatieve vormen van veeteelt (koeien, herten, 
buffels, schapen) alsook een karakteristiek kleinschalig toerisme waarbij teruggegaan wordt naar primaire 
behoeften en ambachten: kamperen bij de boer, wandelen in de natuur, rustige activiteiten op het water, 
innovatieve zorg-, sport-, en trainingsconcepten, produceren van streekproducten en seizoensactiviteiten. 
In alles staat rust & ruimte centraal.

Dat zijn de grondstoffen van Weststellingwerf.

Weststellingwerf kiest voor het behoud van rust & ruimte door de bestaande kwaliteiten te versterken in 
de Randen en in het Binnengebied. In de Randen van de gemeente wordt kleinschalig toerisme en onder-
steunend ondernemerschap gestimuleerd. Daarbij wordt sterk aansluiting en samenwerking gezocht met 
activiteiten in aangrenzende gemeenten.

In het Binnengebied staan het boerenbedrijf en het wonen in rust & ruimte centraal. Voor de kleinere 
dorpen vereist dit onderling een zeer sterke samenwerking om voorzieningen, starters en jonge onder-
nemers kansen te bieden en daardoor in de gemeente te behouden. Ondernemers, gemeente, scholen, 
verzorgingstehuizen, sportclubs en jongerenverenigingen delen hun kennis, materiaal en faciliteiten om 
hun activiteiten door te zetten.

Wolvega biedt op een hoger schaalniveau een ondersteunende functie, op bestuurlijk, verzorgend, ho-
ger educatief niveau alsook in openbaar vervoer, innovatief wisselend winkelgebied en als kenniscen-
trum/-platform.

Het kiezen voor rust & ruimte brengt diverse ruimtelijke veranderingen in de gemeente. We noemen er 
hier drie:
1. De overgangen tussen Rand en Binnengebied worden extra benadrukt middels ontwerpingrepen: het 

versmallen van de weg bij de oversteek van de gemeentegrenzen (Linde, Tjonger), het introduceren 
van Rust & Ruimte plekken voor het passeren van landbouwverkeer en dagelijks verkeer plekken waar 
fietsers de rust & ruimte kunnen genieten.

2. Onbenutte boerderijen, winkels, scholen, kantoren, opslagplaatsen, sporthallen worden getransfor-
meerd. Deze ruimte wordt ingezet om starters een woonkans te geven alsook jonge ondernemers.

3. Kleinschalige evenementen/festivals die zich richten op de beleving van rust & ruimte in Weststelling-
werf worden opgezet en gestimuleerd: de opera in Spanga, het milkyway-sterrenfestival, een voel-je-
vrij-met-yoga-in-de-wei festival. 

De keuze voor rust & ruimte houdt de storm buiten Weststellingwerf. Het boerenbedrijf, vee in de wei-
den, wonen in kleine sterk sociaal vervlochten gemeenschappen en het faciliteren van rustige toeristische 
activiteiten onderstrepen de aanwezige kwaliteiten van Weststellingwerf. Zij behoud de energie van jonge 
generaties, geeft hen een woon-, werk- en ontwikkelkans. 

Zo genereert Weststellingwerf, in rust & ruimte, haar nieuwe eigen dynamiek.

Storm	voor	de	stilte
Team Voorzieningen: Elisabeth Boersma, Laurens Boodt, Daan Mulders, Martijn Pater

Welke kwaliteiten ziet de gemeente niet?

• Rust & ruimte (of Luwte en Weidsheid) zijn de primaire kwaliteiten van Weststellingwerf. 
• De innovatie in de landbouw zit in de diversiteit van het soort landbouw (herten, buffels, koeien, schapen, 

lama’s, etc.) met als resultaat een grote aanbod streekproducten.
• Het wonen in hechte gemeenschappen 
• Extra Grondstoffen: Dichters en schrijvers-festival, worsten maken, beien en honing, buiten-business (vergader-

locaties in het groen), De Stuyvesant wandeling etc.

Welke	conflicten	en	dilemma’s	zien	jullie?	

• Er bestaat een conflict tussen de woonbehoefte en de leegstaande onbenutte ruimte. Starters vinden geen 
aansluiting op de huidige woonmarkt, tegelijk staan er veel scholen, winkels, boerderijen en bedrijfsruimten 
leeg. 

• De onbenutte ruimten vereisen een nieuwe transformatie-visie waardoor starterswoningen gerealiseerd wor-
den.

• De jonge generatie is de consumerende generatie, bij het bieden van de huisvestingsmogelijkheden voor jon-
geren wordt een nieuwe vraag gecreëerd voor de voorzieningen. 

• De jonge generatie vormt tevens de aanwas voor nieuwe bedrijvigheid en kleinschalig ondernemerschap.

Welke (ruimtelijke) keuzes zou de gemeente volgens jouw team moeten maken?

• Transformatie of sloop van panden gaat gepaard met afboekingen voor individuele eigenaren. Om de transfor-
matie van onbenutte leegstaande panden te stimuleren moet er gezocht worden naar een manier waarop dit 
‘verlies’ op een andere manier opgevangen kan worden. Eén optie zou kunnen zijn om de ‘Weststellingwer-
ver-ontwikkelmaatschappij’ op te richten, waarin gemeente, dorpen en particulieren van panden en gronden 
zich verenigen. De grondbank 2.0. 

• Voorzieningen in kaart brengen die gedeeld kunnen worden. Zodat er een netwerk kan ontstaan van onbenut-
te voorzieningen (zoals een sportzaal) en tussen afnemers.

• Landschappelijke ingrepen, die het ervaren van rust & ruimte bevorderen.
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Binnengebied: behoud voorzieningen - grensoverschrijdende samenwerkende dorpen Rand: ontwikkeling stimuleren van toerisme i.s.m. aangrenzende activiteiten en landschap
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Wolvegasterweg over De Tjonger of Kuunder Leegstaande boerderij

Kans voor starters om in een (collectieve) klusboerderij te gaan wonen

Ottersweg, Oldeholtwolde

Versmallen van de weg en creëren passeerplaatsEntree naar Weststellingwerf die rust & ruimte benadrukt
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De nieuwe Omgevingsvisie richt zich op de kwaliteiten die in Weststel-
lingwerf aanwezig zijn; boeiende projecten, personen en initiatieven 
waar de gemeenschap trots op is, kunnen als rolmodel naar voren wor-
den geschoven. Samen met een ontwerper worden (ruimtelijke) inzich-
ten dan wel kwaliteiten van de rolmodellen vertaald en gebruikt als 
input voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

De rolmodellen die gekozen worden moeten iets bijdragen aan de lokale economie van de gemeente. Op 
basis van de volgende karakteristieken zou een rolmodel voorgesteld kunnen worden:

1. onderneem gezamenlijk
2. onderneem omgevingsspecifiek
3. betrek de gemeenschap
4. werk aan zelfvoorzienendheid

De inwoners van de gemeente kunnen voorstellen doen voor rolmodellen. De gemeente(-politiek) bepaalt 
vervolgens welke voorgedragen projecten, personen en initiatieven uitgewerkt worden tot rolmodel voor 
de Omgevingsvisie.

De ontwerper wordt binnen dit proces ingezet om de kwaliteiten van de voorgestelde rolmodellen ruimte-
lijk te vertalen; uit deze ruimtelijke vertaling worden ontwerpprincipes afgeleid. Daarnaast kijkt de ontwer-
per naar de toegevoegde maatschappelijke en economische waarde. 

Rolmodellen bieden zich aan vanuit bestaande initiatieven binnen de gemeente. Een voorbeeld hiervan is 
de natuurondernemer, die scholen voorziet van natuuronderwijs, die de biodiversiteit bevordert en rele-
vante actoren met elkaar verbindt.
Een ander rolmodel zou een boer kunnen zijn die streeft naar steeds meer zelfvoorzienendheid. Hij ver-
bouwt zelf voer voor de koeien, kan de mest op het eigen bedrijf gebruiken, wekt energie op aan de ran-
den van zijn kavels, geeft water de ruimte op zijn grond en zoekt het contact met de lokale consument. 

De ruimtelijke principes, die de ontwerper in dialoog met het rolmodel heeft geformuleerd, kunnen elders 
in de gemeente (of in andere gemeentes) worden geïmplementeerd. Zo krijgt de ontwerper, bij het vormen 
van nieuwe ruimtelijke plannen aan de hand van de Omgevingsvisie, een sturende rol.

Doordat de rolmodellen door de gemeenschap gedragen worden, is het voor nieuwe initiatieven mogelijk 
om zich tot rolmodel te ontwikkelen. Het werken met rolmodellen creëert op deze wijze een gezonde com-
petitie tussen ondernemers die willen werken aan hun leefomgeving.

Het voordeel van een visie op basis van rolmodellen is dat de Omgevingsvisie veel minder een probleemge-
stuurd document wordt maar een stimulans voor nieuwe initiatieven. De Omgevingsvisie wordt een dyna-
misch document dat onderhevig is aan veranderingen door nieuwe rolmodellen die worden opgenomen 
in de visie. Door de rolmodellen stimuleren en voeden gemeente en de lokale economie, de samenleving, 
elkaar met bestaande kennis, om zo tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Rolmodellen maken de nieuwe omgevingsvisie 

Welke kwaliteiten ziet de gemeente niet? 

Er zijn binnen de gemeente Weststellingwerf initiatieven die nog niet gezien worden door de politiek. In de huidige 
situatie zijn er verschillende platformen voor deze initiatieven, maar worden ze nog niet gekoppeld aan de lokale 
overheid. Het werken met rolmodellen maakt de gemeente bekend met een gevarieerd aanbod aan initiatieven. De 
initiatieven worden aangedragen vanuit de maatschappij, dit zorgt voor draagvlak en kennisdeling wat in de huidige 
situatie minder aanwezig is. 

Welke	conflicten	en	dilemma’s	zien	jullie?

Er zou sprake kunnen zijn van een mate van belangenverstrengeling in het rolmodellensysteem. Deze verstren-
geling wordt tegengegaan door de ‘objectieve’ ontwerper als tussenpersoon tussen rolmodel en gemeente. De 
politieke gekleurdheid van de lokale politiek en het lokale rolmodel kan er voor zorgen dat sommige output van 
een rolmodel met de belangen van andere burgers zal botsen. Ook met rolmodellen blijft de omgevingsvisie een 
politiek document met voor en tegenstanders. Het heeft echter wel veel meer draagvlak vanuit de bevolking, die 
een stem gehad heeft d.m.v. het aandragen van rolmodellen. 

Welke (ruimtelijke) keuzes zou de gemeente volgens jouw team moeten maken?

Probeer eens een pilot met rolmodellen. Laat burgers rolmodellen aandragen op een aantal thema’s (sociaal maat-
schappelijk, lokale economie, duurzaamheid), organiseer een stemming om te kijken welke rolmodellen het meeste 
draagvlak hebben en laat ontwerpers vervolgens in gesprek gaan met de rolmodellen om ruimtelijke aspecten te 
vertalen in ontwerp ingrediënten voor de omgevingsvisie. Wij houden ons aanbevolen!
De ruimtelijke keuzes die de gemeente zal gaan maken, zullen wat ons betreft in de toekomst gefundeerd worden 
door het voorbeeld van een rolmodel en de ruimtelijke analyse van een ontwerper. 

Team Lokale Economie: Anne Berkers, Nout Sterk, Arjan de Nooijer
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atelier ZZ - weststellingwerf
anne berkers
nout sterk
arjan de nooijer - dNArchitectuur

ROLMODELLEN
voor de lokale economie

AGRARISCH
1. op  maliseer aanééngesloten gronden

2. geef ruimte aan water

3. verbouw gevarieerd en wees zelfvoorzienend

4. benut de de perceelsgrenzen, bijv. voor energie 

5. maak contact met de lokale markt

6. werk samen met collega’s uit de regio

1 2 3

4 5 6
atelier ZZ - weststellingwerf
anne berkers
nout sterk
arjan de nooijer - dNArchitectuur

ROLMODELLEN
voor de lokale economie

P

1. gevarieerde wandeling door divers landschap

2. mogelijkheid om iets te drinken

3. veilige effi  ciente  etsroutes naar het gebied

4. parkeerfaciliteiten

1 2

3 4

NATUUR
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atelier ZZ - weststellingwerf
anne berkers
nout sterk
arjan de nooijer - dNArchitectuur

ROLMODELLEN
voor de lokale economie

1. regels en oude economie blokkeren innova  eve 

mogelijkheden

2. crea  viteit en technisch talent

3. kent de woonbehoe  e binnen de gemeenschap

4. s  mulerend voor lokale werkgelegenheid

BOUWEN & WONEN

2

5

2 4

2
1

1
1

atelier ZZ - weststellingwerf
anne berkers
nout sterk
arjan de nooijer - dNArchitectuur

ROLMODELLEN
voor de lokale economie

De gemeente en de lokale economie voeden en s  muleren elkaar

veel meer met kennis over wat er al gebeurt

een omgevingsvisie wordt hiermee veel minder een

probleemgestuurd document maar een s  mulans en

inspira  ebron voor nieuw ini  a  ef
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De aanpak focust zich op het ontwikkelen en aanreiken van gereed-
schappen voor beleidsmakers zodat zij een toekomstvisie kunnen ont-
wikkelen, dit door het aanbieden van ‘extreme’ scenario’s. We zetten 
de bestaande situatie af tegenover een extreme bewerking op basis 
van een specifiek toekomstbepalend thema voor het buitengebied, in 
dit geval de toekomstige wateropgave. 

Thema’s die voor ons centraal staan zijn:
• Vitaal leven: saamhorigheid, rust, groen, open armen, bestaanszekerheid, veiligheid en   

bereikbaarheid
• Landbouw: flexibiliteit, bestaanszekerheid, schaalvergroting, diversiteit en bereikbaarheid
• Landschap: diversiteit, bestaanszekerheid, cultuurhistorie, ecologie en klimaatbestendingheid

Door deze thema’s in extremen uit te werken worden de ambities duidelijk. Wanneer dit voor alle thema’s 
gedaan wordt bestaat het resultaat uit meerdere bewerkingen van hetzelfde buitengebied. Deze scenario’s 
moeten in een tweede stap tegen elkaar worden afgewogen, weergegeven in een matrix. Bij het samen-
brengen van de scenario’s komen de gemeenschappelijke kansen in beeld en worden nieuwe aanknopings-
punten ontdekt. Door een synthese te maken van de verschillende scenario’s ontstaat een concrete toe-
komstvisie te komen.

Het team heeft een specifiek onderdeel ‘klimaatbestendigheid’ verder uitgewerkt op de thema’s leven, 
landbouw en landschap. Daarbij is gekeken naar de effecten van de zeespiegelstijging met de daarmee 
gepaarde piekbuien en droogte. Hoe ga je in zo’n situatie om met waterberging, zodat je water kunt vast-
houden tijdens droge periodes en water kunt opvangen bij extreme neerslag.

Dit kan op verschillende manieren. Eerste manier is door de verantwoordelijkheid voor waterberging 
perceelafhankelijk te maken. Hierdoor ontstaan in heel de gemeente verspreid bredere sloten en kleine 
oppervlaktes die worden ingericht voor wateropslag. Iedere grootgrondeigenaar maak je zodoende verant-
woordelijk voor de klimaatbestendigheid van Weststellingwerf.
Een tweede scenario zou kunnen zijn dat je het gaat clusteren, door het gebied rondom de Linde en Rot-
tige Meenthe als gebied aan te wijzen waar wateropslag zal plaatsvinden. Hierdoor ontstaan er ook direct 
potenties op de recreatie in de gebied te verhogen en zo een schakel te vormen tussen de Weerribben en 
Friese Meren. Daarnaast zou je het land voor andere agrarische doeleinden kunnen gebruiken; visboerde-
rij, rietteelt.

Om deze aanpak door te voeren zullen er ook scenario’s geschetst moeten worden voor de andere the-
ma’s, waarin deze ten volste tot hun recht komen. Zo wordt de matrix gevuld en kunnen de scenario’s 
tegen elkaar worden afgewogen om te komen tot een concrete toekomstvisie van Weststellingwerf.

Welke kwaliteiten ziet de gemeente niet?

• Er is veel ondernemerschap in de gemeente maar dit is te weinig zichtbaar  
• Rust en ruimte als een kwaliteit
• Er zijn veel historische artefacten te vinden, maar deze liggen enigszins verstoft in het landschap
• Uitbreiding van recreatieve mogelijkheden in het bestaande landschap
• Open houding naar nieuwkomers in de gemeente
• Er zijn veel sociaal-ruimtelijke initiatieven

Welke	conflicten	en	dilemma’s	zien	jullie?

• Verkeersintensiteit versus huidige infrastructuur: door het wegvallen van voorzieningen in dorpen en schaal-
vergroting van agrarische bedrijven is de verkeersintensiteit geïntensiveerd. Het patroon van lintbebouwing 
laat het verbreden van wegen en/of de aanleg van separate fietspaden nauwelijks toe

• Woningaanbod vs. behoefte: woningen zijn te duur voor jonge mensen, terwijl deze er wel willen wonen 
• Ecologie en toerisme versus landbouw en (industriële) bedrijvigheid 
• Extensieve versus intensieve recreatie en toerisme
• Kwaliteiten in gemeente behouden (rust, ruimte, bedrijvigheid) versus toekomstgerichte en duurzame ontwik-

kelingen
• Voorzieningen behouden of laten verdwijnen 

Welke (ruimtelijke) keuzes zou de gemeente moeten maken?

• Verbetering van fysieke en digitale infrastructuur, recreatiemogelijkheden en waterberging
• Diversificatie van de economie met als uitgangspunt de bestaande kernwaarden
• Verbindingen leggen tussen huidige initiatieven en (recreatieve) voorzieningen zodat deze elkaar versterken
• Koppeling van gemeenschappelijke voorzieningen in verschillende dorpen 
• Verduurzaming van energievoorziening in relatie tot cultuurhistorische agenda

Portretten	van	Weststellingwerf
Team Buitengebied: Merel Enserink, Robert Wierenga, Adriaan Jurriëns, Gideon Peele
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Bijlage 

Kaarten Weststellingwerf

De kaartenselectie is samengesteld voorafgaand aan het Atelier 
Toekomstvisie Weststellingwerf. Verschillende gegevens zijn 
samengevoegd en op dezelfde schaal verbeeld, zodat zowel de sociale 
als ruimtelijke elementen eenvoudig te vergelijken zijn.

Iedere kaart heeft een ander onderwerp. De volgorde van de kaarten is 
willekeurig. 
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Topografische	gemeentekaart

Bron: gemeenteatlas.nl, Jan Willem van Aalst
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Historische kaart 1926-1934

Bron: Grote Historische Topografische Atlas Friesland 1926-1935 (2006)
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Bebouwd gebied

Bron: OSCity NL in DWG, bewerking Atelier ZZ
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Gemeente Weststellingwerf (25.521 inw.)
(1 januari 2015)

Wolvega (12.624 inw.)

21,8%

0-19 jaar

20-64 jaar

65+ jaar

21,9% 23,9 21,9

Leeftijdsopbouw	per	dorp

Bron: weststellingwerf.nl, bewerkt door Atelier ZZSlijkenburg Oosterstreek

14,3 22,9 21,6 19,9

Nijetrijne (129 inw.) Scherpenzeel (435 inw.)

20,9 17,8 14,9 26,2

Spanga (216 inw.)

Langelille (237 inw.)

13,9 21,8 22,4 16,0

Laagste 
percentage 
jongeren 
(0-19 jaar)Oldetrijne (218 inw.) Sonnega (234 inw.)

14,7 28,0 17,1 22,2

Oldetrijne (218 inw.) Sonnega (234 inw.)

14,7 28,0 17,1 22,2

Gemeente Weststellingwerf (25.521 inw.)
(1 januari 2015)

Wolvega (12.624 inw.)

21,8%

0-19 jaar

20-64 jaar

65+ jaar

21,9% 23,9 21,9

Blesdijke Peperga

17,1 23,3 31,4 20,9

Hoogste 
percentage 
ouderen 
(65+ jaar)

Steggerda De Blesse

19,0 19,2 16,3 24,2

Steggerda De Blesse

19,0 19,2 16,3 24,2

Blesdijke Peperga

17,1 23,3 31,4 20,9

Hoogste 
percentage 
ouderen 
(65+ jaar)

Vinkega De Hoeve

16,2 24,715,8 24,8

Boijl Noordwolde

20,5 20,6 20,9 23,7

Spanga (216 inw.)

Langelille (237 inw.)

13,9 21,8 22,4 16,0

Laagste 
percentage 
jongeren 
(0-19 jaar) Munnekeburen (435 inw.)

Oldelamer (231 inw.)

Hoogste 
percentage 
jongeren 
(0-19 jaar)

17,6 21,7 15,2 29,4

Nijelamer (156 inw.) Oldeholtwolde (134 inw.)

Laagste 
percentage 
ouderen 
(65+ jaar)

12,8 28,2 15,7 26,9

Ter Idzard (299 inw.) Nijeholtwolde (187 inw.)

21,8 20,1 18,7 21,4

Nijelamer (156 inw.) Oldeholtwolde (134 inw.)

Laagste 
percentage 
ouderen 
(65+ jaar)

12,8 28,2 15,7 26,9

Ter Idzard (299 inw.) Nijeholtwolde (187 inw.)

21,8 20,1 18,7 21,4

Oldeholtpade (1018 inw.) Nijeholtpade (478 inw.)

19,2 20,8 15,3 27,8

Vinkega De Hoeve

16,2 24,715,8 24,8

Oldeholtpade (1018 inw.) Nijeholtpade (478 inw.)

19,2 20,8 15,3 27,8

Zandhuizen

20,7 16,3

Slijkenburg Oosterstreek

14,3 22,9 21,6 19,9

Boijl Noordwolde

20,5 20,6 20,9 23,7

Munnekeburen (435 inw.)

Oldelamer (231 inw.)

Hoogste 
percentage 
jongeren 
(0-19 jaar)

17,6 21,7 15,2 29,4
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Infrastructuur

Bron: Atelier ZZ
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Verharde	fietspaden,	fietsknooppunten	en	
onverharde wegen

Bron: Atelier ZZ
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Bereikbaarheid	Wolvega	met	fiets	en	auto

15 minuten met auto en 40 
minuten met fiets

22 minuten met auto 
en 60 minuten met 
fiets

Bron: Google Maps / Atelier ZZ
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Bereikbaarheid	Noordwolde	met	fiets	en	auto
8 minuten met auto en 
15 minuten met fiets

30 minuten met auto 
en 1 uur en 20 minuten 
met fiets Bron: Google Maps / Atelier ZZ
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Openbaar Vervoer

Bron: http://wiki.ovinnederland.nl / Atelier ZZ
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Recreatie	en	toerisme

Bron: Atelier ZZ
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Basisscholen

Bron: Atelier ZZ
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Sportvoorzieningen

Bron: Atelier ZZ
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Dorpshuizen

Bron: Bijlage Visie toekomst basisonderwijs Weststellingwerf (2013), pag. 23
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Werk en industrieWerk

Bron: Atelier ZZ
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Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
+31(0)20 5304000
info@arch-lokaal.nl
www.arch-lokaal.nl
www.mijnomgevingsvisie.nl

Colofon

Werkboek Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf
Dit werkboek kwam tot stand in het kader van het Werkprogramma Opdrachtgeverschap en 
Omgevingsrecht uit ‘Werken aan ontwerpkracht, Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-
2016’. Het werkprogramma wordt uitgevoerd door Architectuur Lokaal in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu.

Mentoren
Boris Hocks (POSAD spatial strategies), Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten), 
Harm Wassink (UNStudio)

Ontwerpers
Martijn Pater, Adriaan Jurriëns, Nout Sterk, Robert Wieringa, Daan Mulders, Gideon Peele, 
Arjan de Nooijer, Anne Berkers, Merel Enserink, Laurens Boodt, Elisabeth Boersma

Redactie	en	productie		            
Vincent Kompier, Stef Bogaerds  (Architectuur Lokaal) 
     
Eindredactie			       
Cilly Jansen (Architectuur Lokaal)

Met dank aan  
Onze dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen aan Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf, en met 
name Raymond Bonnier, Gerke Jager, Freddy Ranft, Bert Piest, Herman Kloppenburg, Bernard Damhuis, 
René Bremer, Johan en Lucie Wijnsma, Auke Kuiper en de dorpsraden van De Hoeve, Scherpenzeel, 
Munnekeburen, Spanga, Oldelamer, Vinkega, Oosterstreek, Ter Idzard, Steggerda, Noordwolde, Blesdijke en 
Oldeholtpade.
Ook danken wij Cor Trompetter, Frans Kloosterman, René Meijer, Klaas Hallema en Sietze van Hemmen van 
de gemeente Weststellingwerf.

Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties konden worden achterhaald. Belanghebbenden 
wordt verzocht contact op te nemen met Architectuur Lokaal.

26 november 2015, Wolvega
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