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PP10 Nieuw samenwerkings-
verband van de tien grootste
plattelandsgemeenten van
Nederland 10 Nieuw samenwerkings-
verband van de tien grootste
plattelandsgemeenten van
Nederland 

De tien grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en

uitdagingen waar zij zich dagelijks voor inzetten. Wat te denken van veranderende 

bedrijvigheid en nieuwe economische impulsen, 

vergrijzing, ontgroening, plattelands- en 

natuurontwikkeling/-onderhoud,

samenwerking met omliggende steden 

en leefbaarheid in de kleine kernen. 

Om deze (nog) beter onder de aandacht 

te brengen van rijk en politiek 

(landelijk en Europees) hebben zij 

op 19 mei 2008 officieel de P10 

opgericht. Het gaat om de 

gemeenten Aa en Hunze, Berkelland, 

Borger-Odoorn, Bronckhorst, 

Hulst, Ooststellingwerf, 

Opsterland, Schouwen-

Duiveland, Sluis en 

Westerveld. 

drIe ProvInCIes, tIen PLatteLandsGemeenten, Zes 
BUUrGemeenten en een watersChaP

De toekomst van Ooststellingwerf is mede afhankelijk van de mogelijkheden om samen op te trek-
ken met de drie noordelijke provincies, de zes buurgemeenten Noordenveld, Midden-Drenthe en 
Westerveld, Opsterland, Heerenveen en Weststellingwerf en het Wetterskip Fryslân. Met vrijwel alle 
provincies en gemeenten zijn in het kader van deze structuurvisie verkennende gesprekken gevoerd 
en visies, ideeën en ervaringen uitgewisseld. De gemeente Ooststellingwerf heeft samen met het 
Wetterskip Fryslân en Arcadis in een bijeenkomst de watervisie voor de gemeente Ooststellingwerf 
opgesteld. Samenwerken gaat verder dan intensief optrekken met de buurgemeenten. Er is veel te 
bereiken door samen te werken met andere plattelandsgemeenten in Nederland.

ooststellingwerf heeft zich in mei 2008 aangesloten bij de zogenaamde p10-gemeenten, een samen-
werkingsverband tussen de tien grootste plattelandsgemeenten van nederland. de tien grootste plat-
telandsgemeenten hebben niet alleen veel dezelfde ambities en uitdagingen, maar lopen ook tegen de-
zelfde problemen aan die de dynamiek van het platteland veroorzaakt. deze tien gemeenten bestrijken 
samen een groot oppervlak, hebben geen van allen één echt grote kern en hebben plattelandsontwik-
keling als centraal thema. met dit nieuwe, krachtige samenwerkingsverband willen de tien gemeenten 
kennis uitwisselen en leren van elkaar, samenwerken waar dat mogelijk is en gezamenlijk de aandacht 
vestigen op onder meer de volgende ontwikkelingen die hoog op hun agenda’s staan. de p10-gemeen-
ten bespreken onderwerpen als recreatie en toerisme, functieveranderingen op het platteland, nieuwe 
economische kansen in de buitengebieden, veiligheid in het landelijk gebied, leefbaarheid in de kernen, 
natuur- en waterbeheer en duurzaamheid. naast ooststellingwerf bestaat de p10 uit de gemeenten Aa 
en Hunze, berkelland, borger-odoorn, bronckhorst, Hulst, opsterland, schouwen-duiveland, sluis en 
westerveld. de p10-gemeenten organiseren studiedagen en netwerken waarin zij kennis en ervaringen 
uitwisselen.

ooststellingwerf ligt in het geografische hart van noord-nederland en zo goed als op het snijvlak van de 
drie noordelijke provincies. deze positie dwingt de gemeente ooststellingwerf om zich op zijn minst op 
de hoogte te stellen van alle ontwikkelingen die in noord-nederland spelen. Voor het succesvol realise-
ren van de noodzakelijke projecten en transformaties is het goed om over de grenzen van de gemeente 
ooststellingwerf en de provinsje fryslân heen te kijken.

de ProvInsje FrysLân

de provinsje fryslân staat met haar streekplan fryslân 2007 garant 
voor het beleidskader voor de vier gemeenten in het zuidoosten van 
de provincie. daarnaast heeft de provincie relevant beleid voor de 
woningmarkt in fryslân, ecologische verbindingszones en het wa-
terbeleid voor de meren en kanalen. daarnaast neemt de provincie 
het voortouw in de vernieuwing van de n381. in een gesprek heeft 
de provinsje fryslân haar waardering uitgesproken voor de com-
pleetheid, de diepgang en wijze waarop de structuurvisie ooststel-
lingwerf 2010-2020-2030 met de inwoners van ooststellingwerf 
is besproken. de structuurvisie gaat in op alle actuele thema’s en 
discussies en zet stappen uit naar de toekomst die door het streek-
plan fryslân zijn ingezet en voorbereid.

in het streekplan fryslân 2007 staan de provinciale kaders waar-
binnen ruimtelijke ontwikkelingen de komende tien jaar kunnen 
plaatsvinden. binnen deze kaders hebben gemeenten en andere 
initiatiefnemers ruim de mogelijkheid om ontwikkelingen tot stand 
te brengen, waarbij de kernkwaliteiten van fryslân voor de toe-
komst in stand gehouden en versterkt worden. de provincie wil een 
economisch sterk en tegelijkertijd mooi fryslân. Als centraal uit-
gangspunt van het ontwikkelingsgerichte ruimtelijke beleid kiest de 
provincie voor een ondeelbaar fryslân met ruimtelijke kwaliteit. Het 
ondeelbare fryslân benadrukt dat stad en platteland elkaar nodig 
hebben en elkaar ondersteunen. er wordt grote waarde gehecht 
aan het onderscheid tussen de dynamiek en intensiteit van steden 
en de rust en de ruimte van het gebied eromheen. de inzet is om 
die onderscheiden kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te ver-
sterken. dit is voor de leefbaarheid en vitaliteit van heel fryslân van 
grote betekenis. ook het platteland profiteert met concentratie van 
verstedelijking van een hoogwaardig voorzieningenniveau en veel-
zijdige werkgelegenheid in de steden. Het fryslân met ruimtelijke 
kwaliteit benadrukt het bovenlokale belang bij het instandhouden 
en verder ontwikkelen van de gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde van de ruimte en het verder ontwikkelen van de 
landschappelijke kwaliteiten van fryslân. Als sturingsfilosofie han-
teert de provincie, aansluitend op het landelijke beleid en op de 
nieuwe wet op de ruimtelijke ordening, de doelstelling: lokaal wat 
kan, provinciaal wat moet. dit betekent dat veel taken en verant-
woordelijkheden toevallen aan de gemeenten. de provincie speelt 
hierin een ontwikkelingsgerichte rol en stuurt vooral op bundeling 
en concentratie van wonen en werken in de stedelijke bundelings-
gebieden, het verantwoord planologische ruimte bieden voor een 
vitaal platteland en op een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. 

samenwerkingsverband van de tien grote plattelandsgemeenten van 
nederland, waaronder gemeente ooststellingwerf



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

h7 samenwerkende overheden ooststellingwerf
Het streekplan fryslân stuurt er op aan om de woningbouw in zogenaamde bundelingsgebieden en in 
regionale centra te concentreren. de gehele gemeente ooststellingwerf valt buiten de bundelingsgebie-
den, maar de kern oosterwolde is aangewezen als één van de regionale centra. deze regionale centra 
vormen essentiële schakels tussen de vele kleine kernen in hun omgeving en de stedelijke centra. Het zijn 
belangrijke dragers van voorzieningen, bovenlokale bedrijvigheid en werkgelegenheid en van dienstver-
lening op het platteland. een bijbehorende regionale woonfunctie ondersteunt deze dragers. regionale 
centra vormen gezamenlijk de regionale verzorgingsstructuur van het platteland. Voor de kleine kernen 
staat de provincie een terughoudend woningbouwbeleid voor. Uitgangspunt is dat woningbouw op het 
platteland primair is gericht op de plaatselijke woningbehoefte, dat wil zeggen op de reële woningvraag 
die voortkomt uit het gebied zelf. om de leefbaarheid en de vitaliteit van heel fryslân te bevorderen 
gaat de provincie uit van een evenwichtige verdeling van woningen en van woningbouw over de regio’s 
van fryslân. de provincie hanteert, in relatie tot de te verwachten demografische ontwikkelingen, in het 
woonbeleid woningbouwrichtgetallen per regio en per gemeente als instrument om de gewenste wo-
ningbouwverdeling te bereiken en te sturen op kwalitatieve doelen. de gemeente ooststellingwerf is in 
overleg met andere gemeenten in de regio om nadere afspraken te maken.

de provincie versterkt de vitaliteit van het platteland door ‘kwaliteitsarrangementen’. dit is een concreet 
project waarin nieuwe passende vormen van wonen, werken, recreëren, verzorging, cultuur, educatie 
en/of de wijziging van bestaande functies gelijktijdig worden gecombineerd met een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. de provincie streeft naar behoud en versterking van de 
leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland, vooral ten behoeve van de inwoners van het platteland 
zelf. dit is een combinatie van het bevorderen van een evenwichtige bevolking- en huishoudensamenstel-
ling op het platteland, het verbeteren van de ruimtelijke kernkwaliteiten en het ruimte te bieden voor de 
ontwikkeling van lokale en regionale bedrijvigheid. de provincie streeft ernaar dat het type en de schaal 
van de werkfuncties aansluiten bij de kernenstructuur. regionale centra, zoals oosterwolde, hebben een 
opvangtaak voor diverse categorieën kleine tot middelgrote bedrijven met een bijbehorende mogelijk-
heid voor bedrijventerrein op voorraad. daarnaast is er ruimte voor nieuwe bedrijvigheid aan de rand 
van de kern, mits onder meer het ruimtebeslag in redelijke verhouding blijft tot de schaal van de kern, 
het bedrijf inpasbaar is en de bereikbaarheid gewaarborgd. 

Het streekplan fryslân 2007 spreekt zich specifiek uit over het regionaal centrum oosterwolde en de 
recreatie en toerisme in ooststellingwerf. Voor woonfuncties in oosterwolde ligt de prioriteit bij de trans-
formatie en de herstructurering van bestaande gebieden. de opwaardering van de n381 als stroomweg 
biedt kansen voor nieuwe werkfuncties. Het bedrijfsterrein Venekoten kan daarin voorzien. de ligging 
tussen drenthe en het friese merengebied, in combinatie met de aantrekkelijke gebiedsspecifieke na-
tuur- en landschapswaarden (‘stukje drenthe in fryslân’), bieden kansen voor versterking en verbreding 
van recreatie en toerisme passend bij de aard en de karakteristieken van het gebied. dit valt mooi samen 
met het realiseren van de ecologische Hoofdstructuur, die zorgt voor versterking en ontwikkeling van 
natuurlijke waarden zoals het herstel van natuurlijke beekdalsystemen, de realisering van hydrologische 
bufferzones en vergroting van kerngebieden. Appelscha en oldeberkoop zijn aangewezen als recrea-
tiekernen. in en rond Appelscha moet de ontwikkeling van de dag- en verblijfsrecreatie samengaan met 
de inmiddels ingezette kwalitatieve verbeteringslag. nieuwe verblijfsaccommodaties in en rond olde-
berkoop, passend bij het ‘eigen’ karakter van de kern, kunnen de recreatieve functie van oldeberkoop 
versterken. buiten deze twee recreatiekernen zijn vooral kansen voor verblijfsrecreatie rond het nationaal 
park drents-friese wold.

streekplankaart provinsje fryslân uit 2007
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Agrarisch gebied (beekdalontginning)

Agrarisch gebied (zandrugontginning)

Agrarisch gebied (heide-ontginning/es)

Agrarisch gebied (laagveenpolder)

Bestaande natuurgebieden

Structuurversterking bosstroken /
uitbreiding bosgebied
ROM-zoekgebied voor nadere
invulling EHS

Ecologische verbindingszone Linde-
vallei - Rottige Meenthe - Weerribben

ROM-gebied duurzaam
waterbeheer Lindedal

Aanvullende studie duurzaam water-
beheer Lindedal

Bestaande bossen en houtwallen
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Ontwikkelingszone verblijfsrecreatie en
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Stroomweg
Snelweg
Gebiedsontsl.weg
Region. hoofdweg
Gem. hoofdweg
Erftoegangsweg
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wonen / centrumgebied
Uitbreiden woonfunctie:
voor / na 2015
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voor / na 2015
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2. Structuurvisie Zuidflank
     en Wolvega
3. Structuurvisie Noordwolde
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de FrIese BUUrGemeenten oPsterLand, heerenveen en weststeLLInGwerF

de drie friese buurgemeenten van ooststellingwerf zijn samen met ooststellingwerf al geruime tijd met 
elkaar in gesprek over de ontwikkeling van het landschap. Zo hebben deze vier gemeenten in 2003 
het intergemeentelijke landschapsbeleidsplan Zuidoost fryslân opgesteld en samen sinds 1999 aan het 
rom-project Zuidoost friesland gewerkt. de rom-aanpak is inmiddels zo goed als voltooid. er wordt 
nog samengewerkt om de restopgaven, zoals verwoord in het overdrachtsdocument, af te ronden. daar-
naast spelen tot 2018 nog de nodige landinrichtingsprojecten. Alle friese buurgemeenten zijn het er over 
eens dat regelmatig overleg over tal van onderwerpen goed mogelijk en zelfs meer dan welkom is.

de gemeente Heerenveen grenst met een groot deel van haar buitengebied aan ooststellingwerf. Het 
beekdal van de tsjonger loopt door beide gemeenten, dit zou nog meer een eenheid kunnen worden. 
in dit gebied zitten meerdere actieve jonge boeren en wordt er wat betreft de recreatie gemikt op ‘slow 
tourism’. dit gebied kent meerdere stapstenen voor de natuur, met bijvoorbeeld groenblauwe diensten, 
een soort agrarisch natuur en waterbeheer, onderhouden kunnen worden. Voor de dorpen in het buiten-
gebied zijn ook in Heerenveen dorpsvisies opgesteld en wordt er met accommodatiebeleid gewerkt. de 
bewoners van de dorpen kunnen steeds terecht bij een ‘wijkmanager’ van de gemeente. de gemeente 
Heerenveen ziet kansen in het onderling afstemmen van het gebruik van de voorzieningen zoals zorg 
en scholen voor de dorpen in het buitengebied. deze voorzieningen kunnen beter aansluiten bij leefge-
meenschappen van bewoners. deze gaan vaak over gemeentegrenzen heen. Verder kan ook het open-
baar vervoer en de bewegwijzering voor het toerisme verbeterd worden. dat de turfroute sinds 2005 op 
zondag te bevaren is, is een goede impuls voor het toerisme.

op het gebied van recreatie, landschap en bedrijvigheid kunnen de gemeenten opsterland, ooststel-
lingwerf en noordenveld meer met elkaar samenwerken. Juist op het punt waar deze gemeenten samen-
komen bij Haulerwijk, liggen de gemeenten spreekwoordelijk met de rug naar elkaar toe. dit levert erg 
contrastrijke overgangen tussen nijverheid en recreatie op en laat kansen voor gezamenlijke recreatieve 
ontwikkelingen, zoals de verbindingen tussen bakkeveen, Veenhuizen en het blauwebos, liggen. over 
deze verbindingen staat ook meer in het stuk over de provincie drenthe en haar buurgemeenten. de 
gemeente opsterland werkt momenteel aan een gebiedsgericht beleid voor bakkeveen. Hoofdthema’s 
hieruit zijn landelijk wonen, recreatie wonen en natuurontwikkeling. de relatie van bakkeveen met was-
kemeer en Haule speelt hier ook een rol in. er ligt een gezamenlijk belang voor een goed beleid voor de 
bedrijvigheid in Haulerwijk welke ook over de gemeentegrenzen heen ontwikkeld. Voorzieningen, zoals 
het zwembad in Haulerwijk, zijn ook goed te gebruiken voor bewoners in de omliggende gemeenten. de 
gemeente opsterland zal binnen afzienbare tijd ook haar eigen accommodatiebeleid opstellen. op het 
gebied van transport richt opsterland zich veel meer op de A7 dan op de n381. de vernieuwde n381 
leeft daarom minder in opsterland, maar de kansen worden wel gezien.

de gemeente weststellingwerf heeft van haar buren het meest contact met ooststellingwerf. de ge-
meente weststellingwerf heeft in 2002 haar structuurplan voor de periode tot 2015 vastgesteld en ook 
de dorpen hebben de eigen dorpsplannen gereed. op het gebied van recreatie worden de meeste 
kansen voor samenwerking gezien. Zo zouden er grensoverschrijdende ruiterroutes aangelegd kunnen 
worden. langs wandel- en fietspaden zou er, via noordwolde, ook aansluiting gezocht kunnen worden 
bij het drents-friese wold. de gemeente weststellingwerf zoekt in het westen, via de lende, verbinding 
met de weerribben. wat betreft de vestigers in beide gemeenten is men van mening dat er vooral over 
de kwalitatieve aspecten van de woningbouwprogrammering afspraken gemaakt moeten worden.
 

de ProvInCIe GronInGen en de Gemeente Leek

Hoewel de provincie groningen en de gemeente leek fysiek niet 
aan de gemeente ooststellingwerf grenzen zijn er wel onderlinge 
relaties aan te geven, vooral op het gebied van infrastructuur. de 
regio Assen-groningen kan in dit verband ook genoemd worden 
als een belangrijk woon en werkgebied binnen noord nederland. 
in het westen van deze regio wordt bij leek aan de wijk oostindië 
met vooralsnog 1.100 woningen gewerkt. Hierbij wordt de aan-
sluiting van de n979 op de A7 mogelijk via een rondweg over de 
oostindische wijk omgelegd. de provincie groningen heeft ook 
groot onderhoud voor deze weg in de planning staan. dit zijn, 
mede gezien de problematiek van de ontsluiting van Haulerwijk, 
kansrijke aanleidingen om met de gemeente leek en de provincie 
groningen in overleg te treden. 

plankaart structuurplan 2015 van gemeente Heerenveen

ruimtelijk beeld bakkeveen gemeente opsterland

projectenkaart regio groningen-Assen 2030
plankaart structuurplan 2000-2015 gemeente weststellingwerf
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de ProvInCIe drenthe en de Gemeenten 
noordenveLd, mIdden-drenthe en westerveLd

de provincie drenthe is nog druk bezig met het opstellen van het 
nieuwe omgevingsbeleid met aandacht voor cultuurhistorie en de 
kernkwaliteiten rust, ruimte, natuur en landschap. Het nieuwe om-
gevingsbeleid van drenthe gaat vooralsnog uit van een uitwerking 
in zes gebieden. een van deze gebieden is ‘Het gouden Hart van 
drenthe’ dat niet alleen de gemeenten midden-drenthe en wester-
veld, maar ook grote delen van de beide stellingwerfse gemeenten 
beslaat. de richtinggevende beleidskeuzes voor het nieuwe om-
gevingsbeleid van drenthe benadrukken dat de combinatie van 
recreatie en toerisme voor dit gebied de belangrijkste economi-
sche motor is en dat voor de toekomstige ontwikkeling van ‘Het 
gouden Hart van drenthe’ de kernkwaliteiten rust, ruimte, natuur 
en landschap in dit gebied leidend moeten zijn. Het nieuwe om-
gevingsbeleid van de provincie drenthe veronderstelt een actieve 
houding van en een nauwe samenwerking tussen de gemeenten 
in ‘Het gouden Hart van drenthe’. deze gemeenten moeten ge-
zamenlijk aan de slag met verschillende thema’s en projecten op 
het gebied van leefbaarheid en voorzieningen, verblijfsrecreatie, 
dagrecreatie en routestructuren en het onderling verbinden en het 
robuust inrichten van natuurgebieden. deze actieve benadering is 
ook goed merkbaar in de beleidsvoornemens van de drie drentse 
buurgemeenten van ooststellingwerf. 

ooststellingwerf ligt middenin een aantal zeer aantrekkelijke land-
schappen, natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevolle gebie-
den. Zo ligt ooststellingwerf tussen Veenhuizen in noordenveld en 
frederiksoord en wilhelminaoord in westerveld. dit zijn nederzet-
tingen die in de negentiende eeuw zijn opgericht door de maat-
schappij van weldadigheid om de grote armoede in nederland te 
bestrijden. de gemeenten noordenveld en westerveld zijn al ge-
ruime tijd bezig om ervoor te zorgen dat de regering Veenhuizen 
en de maatschappij van weldadigheid voordragen voor de we-
relderfgoedlijst van de Unesco. Het nieuwe gevangenismuseum in 
Veenhuizen en het museum de Koloniehof in frederiksoord heb-
ben in de afgelopen jaren veel bezoekers getrokken. in Veenhuizen 
zijn er meerdere projecten in ontwikkeling en in uitvoering die de 
stroom van bezoekers naar Veenhuizen moeten vergroten. in de 
gezamenlijke ambitie van rijk, provincie en gemeente op en over dit 
gebied wordt gestreefd naar een gezonde economische basis om 
het voortbestaan van Veenhuizen te verzekeren. nieuwe activiteiten 
moeten financieel op eigen benen kunnen staan. de invulling hier-
van wordt met name gezocht binnen de sectoren zorg en medische 
dienstverlening, landbouw, onderwijs en creatieve industrie. ook 
wordt de recreatieve ontsluiting van Veenhuizen verder verbeterd 
door onder meer nieuwe fietspaden aan te leggen, onder andere 
langs het fochteloerveen, het grootste levende hoogveengebied van 
noord-nederland, in de richting van oosterwolde en Appelscha. 

ten noorden van het fochteloërveen ligt het Veenhuizerkanaal. Het 
Veenhuizerkanaal is in oostelijke richting via Kolonievaart en de 
norgervaart verbonden met de drentse Hoofdvaart en in westelijke 
richting via de Kromme elleboogvaart en de Haulerwiekster Vaort 
met Haulerwijk en waskemeer. de gemeente noordenveld is in sa-
menwerking met de provincie drenthe, het waterschap noorderzijl-
vest en staatsbosbeheer in 2009 gestart met het ten uitvoer bren-
gen van het programma Kolonie in beeld. daarin wordt voorzien in 
het aanleggen van twee poorten aan de n919, de weg van Assen 
via Huis ter Heide naar oosterwolde. Verder voorzien de plannen 
in het opknappen van een viertal sluizen en het herstellen van de 
kruising van de Hoofdweg en de oosterwoldseweg. ook wordt het 
grid van Veenhuizen dat bestaat uit de structuur van wegen, wijken 
en laanbeplanting weer beter zichtbaar gemaakt. de gemeente 
midden-drenthe presenteert zich in de visiefilm ‘midden-drenthe 
2020: platteland leeft!’ als een moderne en vitale plattelandsge-
meente met toekomst waar forenzen en plattelandsbewoners niet 
alleen wonen, maar ook leven. midden-drenthe profileert zich met 
het ns-station en op de kruising van de n381 en de A28 als een 
van de poorten naar het drentse platteland en als opstapplek voor 
de toerist en de recreant naar attracties binnen en buiten de ge-
meente. Het Herinneringscentrum Kamp westerbork, museumdorp 
orvelte en speelstad oranje genieten landelijke bekendheid. 

Veenhuizen: ontwikkeling 2gebiedsindeling groene Hart drenthe uit richtinggevende beleidskeuzes 
voor het niewe omgevingsbeleid drenthe

Veenhuizen: kaart bestaande waarden Veenhuizen: ontwikkeling 1

Veenhuizen: ontwikkeling 3
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midden-drenthe is in 2020 een recreatiegemeente met veel kwali-
teit en een grote verscheidenheid aan voorzieningen, bijvoorbeeld 
voor de recreatievaart in smilde en voor de bezoekers en liefheb-
bers van de natuur en het platteland. midden-drenthe heeft dui-
delijke keuzes gemaakt. in midden-drenthe staat alles in het teken 
van een samenleving die past bij woon- en leefgemeenschappen in 
een mooie plattelandsgemeente, met bedrijvigheid in het midden- 
en kleinbedrijf en waar landbouw en natuur met elkaar in evenwicht 
zijn. om ervoor te zorgen dat ouderen en jongeren en in de dorpen 
kunnen blijven wonen realiseert de gemeente midden-drenthe in 
de vier grotere kernen beilen, smilde, bovensmilde en westerbork 
zorgvoorzieningen en flexibele en levensloopbestendige woningen. 
de gemeente westerveld is een typische combinatie van een agra-
rische en een recreatief-toeristische gemeente. natuur, recreatie 
en landbouw zijn de belangrijkste basisfuncties in het buitengebied 
van de gemeente westerveld. de grotere dorpen dwingeloo, die-
ver, Vledder, Havelte en Uffelte staan bekend als rustieke drentse 
dorpen. Het veelzijdige landschap met rust, ruimte en groen biedt 
ruimte aan zowel verblijfsrecreatie, een uitgebreid netwerk van 
wandel-, fiets en ruiterpaden als aan veehouderij en akkerbouw. 
in westerveld liggen twee nationale parken, namelijk het dwingel-
derveld en het drentse deel van het drents-friese wold. Verder ligt 
westerveld vlakbij een derde nationaal park, namelijk de weerrib-
ben. met deze strategische ligging midden in de nationale parken, 
in combinatie met de rustieke drentse landschappen en dorpen en 
cultuurhistorie van de maatschappij van weldadigheid heeft de ge-
meente westerveld een prachtig palet aan vestigingsfactoren voor 
zowel woonconsumenten als recreanten. 

de gemeente ooststellingwerf heeft met de drie drentse buurge-
meenten gemeen dat er nog onbenutte grensoverschrijdende kan-
sen liggen op het gebied van dagrecreatie, verblijfsrecreatie, cul-
tuurtoerisme, natuur en landschap in en rond om ‘Het gouden Hart 
van drenthe’. de gemeenten ooststellingwerf, weststellingwerf, 
noordenveld, midden-drenthe en westerveld kunnen gezamenlijk 
optrekken met de waterschappen, de provincies fryslân en dren-
the, het recreatieschap drenthe, het nationaal park drents-friese 
wold, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, stichting het drentse 
landschap en de maatschappij van weldadigheid. met elkaar kun-
nen zij gedeelde kernkwaliteiten, gemeenschappelijke ambities en 
grensverleggende projecten initiëren en uitvoeren. met als doel om 
het grensgebied van fryslân en drenthe nog aantrekkelijker, nog 
natuurlijker, nog sterker en nog toegankelijker te maken.

wetterskIP FrysLân

de gemeente ooststellingwerf en wetterskip fryslân werken samen 
aan een watervisie waarin de aantrekkelijke landschappen en na-
tuurlijke omgeving, de kernkwaliteiten van ooststellingwerf, als uit-
gangspunt zijn genomen. de gemeente en het wetterskip hebben 
het behoud van deze landschappen en  natuurlijke kwaliteiten hoog 
in het vaandel staan. de landschappen zijn in belangrijke mate 
gevormd door de beken, vaarten en kanalen die het gebied door-
snijden, zoals de tsjonger, de opsterlândske Kompanjonsfeart, het 
grootdiep en de tjobbekampster waterlossing. de landschappen 
en de natuurlijke omgeving vormen de basis voor de aantrekkelijke 
woon- en leefomgeving in de gemeente en zijn tevens van groot 
belang voor de recreatieve waarde van het gebied. water bepaalt 
mede de recreatieve aantrekkingskracht van het gebied. de ge-
meente en het wetterskip streven naar schoon oppervlaktewater 
in haar gebied. wat schoon is, willen zij graag schoon houden. de 
gemeente en het wetterskip zien kansen om de opgaven rondom 
waterberging in te zetten om de aantrekkelijkheid van de woon- en 
leefomgeving te verhogen, bijvoorbeeld door dubbelfuncties aan te 
gaan, zoals de combinatie natuur en waterberging. de gemeente 
ooststellingwerf en het wetterskip nemen wateropgaven vaak al 
impliciet mee in haar beleid. de watervisie van de gemeente oost-
stellingwerf en wetterskip fryslân maakt deel uit van de visie op 
hoofdlijnen van deze structuurvisie. een samenvatting van de wa-
tervisie maakt deel uit van de visie op hoofdlijnen van deze struc-
tuurvisie (Hoofdstuk 9, pagina 77).

poster visiefilm midden-drenthe
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