
MIENSKIP  
IN DE REGIO  

ZUIDOOST FRIESLAND
In de dorpen in Zuidoost Friesland heerst een groot gevoel voor de ‘mienskip’.  

De bevolking is saamhorig en weet in samenwerking met de overheid de handen  

uit de mouwen te steken.  Kortom de gemeenschap in de regio kan heel veel zelf,  

maar niet altijd zonder de steun en aandacht van de overheid.  

We laten u graag kennis maken met een aantal aansprekende voorbeelden.



“Het begon allemaal in 2016 tijdens een bijeenkomst 
waar werd geopperd om de Tsjerkebleek, de groen-
strook voor de kerk, op te knappen. Van groenstrook 
was namelijk geen sprake meer: De Tsjerkebleek is 
in de loop der jaren verworden tot ‘een bleek voor 
blik’. Kortom parkeerplaats! De wens leeft sterk om 
er weer een groen hart van te maken, een groene 
verblijfplaats met onder meer bankjes. Voor de auto’s 
moet een andere parkeergelegenheid worden gerea-
liseerd. Aanpak van de groenstrook is sowieso nodig 

omdat de kastanjebomen ziek zijn en moeten worden 
vervangen. Van het een kwam het ander, want 
waarom niet gelijk ook de omgeving meenemen in de 
opknapbeurt. Dus organiseerden wij als Plaatselijk 
Belang een brainstormavond voor de inwoners rond 
de Tsjerkebleek, de ondernemers en het kerkbestuur.  
Het enthousiasme mondde uit in een werkgroep die 
enthousiast aan de slag ging. De gemeente draagt 
financieel bij in de voorbereiding van de plannen.

Het plan Tsjerkebleek is klaar, maar we willen graag 
het hele centrum opknappen, een initiatief van 
Plaatselijk Belang én de ondernemers. De mooie 
slinger die dwars door het dorp loopt en waaraan tal 
van ondernemers zijn gevestigd aantrekkelijk maken 
met hedendaagse bestrating, zonder obstakels als 
trottoirs. Op die manier is het centrum toegankelijk 
voor iedereen, ook voor de bewoners van het grote 
centrum voor ouderen. Zo kunnen we ons zeer 
actieve dorp met een rijk verenigingsleven en een 
ondernemersclub met meer dan 130 leden leefbaar 
houden voor de toekomst.”        

Een vitale kern is van levensbelang voor de kleine dorpen eromheen én de landelijke omgeving.  
Een vitaal kerndorp met voldoende voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen is belangrijk voor de  
leefbaarheid en het minimaliseren van krimp. Akkrum is zo’n vitaal kerndorp voor een zeer wijde  
omgeving. Maar ook een recreatiedorp met een grote jachthaven. Het dorp leefbaar en aantrekkelijk 
houden voor de toekomst, voor zowel inwoners en ondernemers als recreanten is daarom ‘een must’! 
Wanneer dan vanuit ‘de mienskip’ – zeg maar ‘van onderop’ – daartoe het initiatief wordt genomen wil de 
gemeente dit waar mogelijk omarmen en zich hiervoor inzetten. De opknapplannen voor het verouderde 
centrum waren dan ook aanleiding om hier samen met Plaatselijk Belang de schouders onder te zetten. 
Voorzitter Aize Wijnstra van Plaatselijk Belang Akkrum Nes vertelt over het hoe en waarom.

 

Vitale kernen



“Biodivers cultuurlandschap Ooststellingwerf is een 
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het verster-
ken van de biodiversiteit in de breedste zin van het 
woord. Omdat een agrarisch cultuurlandschap hand-
in-hand gaat met een economisch rendabel bedrijf 
proberen wij natuur en landbouw geïntegreerd op te 
pakken. Daarvoor is een drietal elementen belangrijk: 
streekeigen landschap, gezonde bodem en een bo-
ven- en ondergrondse soortenrijkdom. Samen met de 
boeren proberen wij als organisatie zoveel mogelijk 
activiteiten te initiëren. Inmiddels zijn ook natuurorga-
nisaties als Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en 
It Fryske Gea aangehaakt. Met financiële steun van 
het Mienskipsfonds willen we via natuurboerencur-
sussen kennis over biodiversiteit vergroten. Kennis 
is nodig voor het goed kunnen toepassen van het 
geleerde. Doe de goede dingen op de goede plek, 
zodat wij als boeren er in de bedrijfsvoering geen last 
van, maar juist baat bij hebben. 

Het heeft ertoe geleid dat boeren, imkers en jagers 
nu samenwerken door wekelijks een x-aantal stroken 
land in te zaaien met akkerbloemenmengsel. Ook de 
gemeente doet met inzaaien van de bermen mee, 
zodat een aansluitend netwerk ontstaat van kruiden 
en bloemen. Het is mooi en doordat het zichtbaar 
is, worden mensen enthousiast. Met grasland met 
kruiden is voor de koeien niks mis en de bijen varen 
er wel bij. Incidenteel stonden bij boeren wel bijen-
kasten, maar nu er een samenwerking is, versterken 
ze elkaar. Boeren hebben de grond en de imkers 
de bijen. Wij hebben ook een strook akkerbloemen 
en bijenkasten bij de boerderij en onze dertigjarige 

kersenboom is sindsdien nog nooit zo rijk geweest 
aan bloesem. 

Samen met de gemeente en andere partijen die in 
het buitengebied actief zijn, wordt gewerkt aan een 
Gebiedcoöperatie in oprichting. Deze coöperatie is 
bedoeld om te zien hoe we de discussie op gang 
kunnen brengen voor het inhoud en vorm geven aan 
het bestemmingsplan buitengebied. En wel zodanig 
dat niet iedereen alleen met zijn eigen belang bezig 
is, maar dat er ook andere belangen zijn en daar 
gezamenlijk op aansturen. Via de Groene Grond 
Coöperatie proberen we vrijkomende boerenbedrijven 
opnieuw te verkavelen met de omliggende boeren. 
Een grotere huiskavel geeft dan de mogelijkheid om 
maatschappelijke doelen voor natuur, water en recre-
atie in te passen.  

Een veerkrachtig landschap is gebaat bij 
biodiversiteit, bij een gevarieerd landschap met 
kansen voor mens en dier en toekomstbestendige 
landbouw. Voor het vergroten van de biodiversiteit 
en een veerkrachtig landschap is samenwerking 
tussen verschillende organisaties van groot 
belang. In de gemeente Ooststellingwerf wordt 
daaraan met een aantal prachtige initiatieven volop 
gewerkt. Een van de mensen die zich hier sterk 
voor maakt is Tjerk Hof uit Oldeberkoop, boer met 
een brede maatschappelijke interesse. Hij is onder 
meer annex met een drietal projecten en licht de 
achtergrond graag toe. 

Veerkrachtig landschap



Vier skûtsjewerven telde Drachten begin 19e eeuw. 
Daar is er nog één van over: Scheepsbouw O.H. van 
der Werff. Al meer dan 300 jaar is de familie actief 
vanaf dezelfde plek aan de Buitenstvallaat. Haiko 
van der Werff is de elfde generatie. “Dit is historie die 
je moet bewaren. Drachten bezit echt skûtsje-DNA, 
maar er wordt hier veel te weinig gedaan met die 
skûtsjehistorie. Hier bij de werf denken we aan een 
kennis- en activiteitencentrum met een openstelling 
voor bezoekers. Bij het bouwen en onderhouden van 
een skûtsje komen zoveel traditioneel vakmanschap 
en oude technieken kijken. Dat willen we graag pre-
senteren en voor het nageslacht bewaren.” 

Het plan is redelijk concreet. De komende winter 
wordt gebruikt om het plan af te ronden. Ook de 
gemeente Smallingerland reageert enthousiast, 
omdat de plannen naadloos aansluiten bij het project 
Waterfront Drachten. Daarnaast krijgt het plan steun 
van de vereniging van skûtsje-eigenaren in Drachten. 
“Er zijn maar liefst twaalf skûtsjes in het bezit van 
Drachtsters.”  

Maar Drachten wil meer. De watersporter ziet de 
grootste plaats van Smallingerland nog niet echt als 
watersportplaats. “Dat heeft onder andere te maken 
met het smalle zeilwater bij de plaats. Je kunt hier 
nog niet echt lekker los.” De werfbaas heeft wel een 
oplossing door het bestaande vaarwater te verdiepen 

en te vergroten tot wel 40 hectare. “Dan krijg je een 
meer dat twee keer zo groot is als het Pikmeer bij 
Grou. Een grote jachthaven hebben we in Drachten 
al. Voor veel Duitse toeristen is dit de entree van 
Friesland. Drachten kan de functie als oostelijke 
poort van het Fries Merengebied veel meer benutten. 
Ik zie veel mogelijkheden.”

Enkele jaren geleden werd de in de jaren vijftig 
gedempte Drachtster vaart weer geopend tot in het 
centrum van Drachten. De ontstaansgeschiedenis 
van Drachten is daarmee weer leesbaar gemaakt. 
De vaart brengt levendigheid en vormt de entree 
naar het watergebied. “We hebben hier goud in 
handen.” 

Het is een verborgen pareltje cultuurhistorie. Buiten de skûtsjewereld zelf is het maar amper bekend dat 
Drachten in de geschiedenis van deze illustere traditionele schepen een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Van de huidige veertien skûtsjes in de SKS-vloot zijn er twaalf in Drachten gebouwd. 

WATERFRONTPROJECT: DE OOSTELIJKE TOEGANG TOT DE FRIESE MEREN 

Drachten Skûtsjehaadstêd 



De ‘harde kern’ van De Toekomst (vijf personen) 
komt sinds september 2017 bijna wekelijks bijeen om 
te werken aan projecten. Hun doelstelling vatten ze 
samen in I-B-O-L: Informeren, Besparen, Opwekken, 
Leveren. Allemaal initiatieven die in het eigen dorp 
ontstaan. Er zijn inmiddels twee Postcoderoosprojec-
ten gerealiseerd met in totaal 400 zonnepanelen op 
daken van boerderijen. Een vorm om investeren in 
zonnepanelen voor iedereen mogelijk te maken. Bij 
een van de boerderijen is hiervoor het asbestdak ver-
vangen. Er zijn al plannen voor nog twee projecten 
met gezamenlijke zonnedaken. Realisatie van een 
zonnepark van een hectare naast het dorp lukte niet. 
“We noemden dat onze zonnetuin, maar een veld 
van een hectare is dan toch te kleinschalig om het 
rond te kunnen rekenen.”

Om de duizend inwoners van het dorp inzicht te 
geven in de isolatiewaarde van hun woningen bracht 
de energiecoöperatie met een infraroodcamera in 
drie woningen warmtelekkages in beeld. “Daarnaast 
registreerde een datalogger de temperaturen in de 
woning en is het energieverbruik bijgehouden. De 
woningen verschilden in ouderdom: één gebouwd in 
de jaren zeventig, één in de jaren negentig en een 
woning met een warmtepomp uit 2013. Dan zie je 
dus inderdaad dat hoe jonger de woning, hoe ener-
giezuiniger. Dat heeft bij mensen in het dorp de ogen 
wel geopend.”

Ook elektrisch vervoer kreeg al de nodige aandacht. 
In de zomer van 2018 had Steggerda twee weken 
lang de beschikking over een BMW-i3. “Meer dan 
twintig inwoners hebben zo het elektrisch rijden erva-
ren. Een succes, al heeft het nog niet tot veel meer 
elektrische auto’s in het dorp geleid.” 

In eigen dorp deden de vrijwilligers 
van Energiecoöperatie De Toekomst in 
Steggerda de afgelopen twee jaar al veel 
ervaring op met tal van projecten. Nu 
vinden ze het tijd om die kennis ook te 
delen met de andere dorpen in de gemeente 
Weststellingwerf. “Dan hoeft niet ieder dorp 
het zelf uit te zoeken”, vertelt Thijs Waldus. 
“Zo kunnen we een stuk efficiënter werken 
aan de verduurzaming van de dorpen.  
Het liefst doen we dat via een gemeentelijke 
energiecoöperatie.” De vereniging van 
kleine dorpen in Weststellingwerf gaat  
de belangstelling peilen. 

ENERGIECOÖPERATIE DE TOEKOMST IN STEGGERDA

Informeren, Besparen,  
Opwekken, Leveren



“We kunnen ons nu ook ontwikkelen als cultuur-
ondernemers”, vertelt bestuurslid Heleen Talman. 
“We willen van ons nieuwe clubgebouw graag een 
culturele ontmoetingsplek maken, waar ook plaats 
is voor andere cultuuraanbieders.” En dus zoekt de 
band volop de spotlights. Afgelopen zomer gaven ze 
een gratis openluchtconcert in Gorredijk. In septem-
ber begeleidden ze live het Opsterlands openlucht-
spel Animal Farm. En tijdens de nationale burendag 
trakteerden ze de nieuwe buren in Lippenhuizen op 
een brassfeestje. Compleet met eigengebakken cake 
en chocoladekoekjes. De buurt is maar wat blij met 
de nieuwe bestemming van het pand. Het gebouw is 
van de sloop gered. Bovendien brengen de nieuwe 
huurders leven in de brouwerij. 

“De nieuwe activiteit is heel goed voor het groepsge-
voel. We spelen samen, maar voelen ons ook enorm 
met elkaar verbonden. We zetten de deuren open 
en zien wel wat er op ons af komt. Er zijn al plannen 

om op de basisschool muzieklessen te verzorgen en 
zo een nieuwe generatie blazers op te leiden. Maar 
de nieuwe activiteiten hoeven zich niet te beperken 
tot de hafabra-wereld. Ook combinaties met zang en 
toneel zijn uitdagend. De ervaring met het openlucht-
spel zijn goed bevallen.” 

De Spijkerpakkenband speelt zelf in de Kampioens-
divisie, het hoogste niveau in de brassbandwereld. 
De bandleden beseffen dat er voor amateur-orkesten 
en ‘dorpskorpsen’ veel minder van dit soort festivals 
zijn. Daarom organiseren de leden van de band ieder 
jaar het Gouden Spiker Festival. Met als doelgroep 
de lagere divisies. Op de editie van 2019 kwamen 
maar liefst zestig muziekgroepen naar Ureterp. Om te 
spelen en zich te laten beoordelen door een des-
kundige jury. Opbouwende kritiek om het niveau te 
verbeteren. “Wij hebben in de afgelopen jaren veel 
geleerd en willen dit graag zo goed mogelijk met de 
gemeenschap delen.”

De Spijkerpakkenband is bezig aan een grote ontdekkingstocht, op zoek naar culturele partijen die  
met hen willen samenwerken. Om de vleugels verder uit te kunnen slaan, kocht de brassband dit jaar 
voormalig dorpshuis De Mande in Lippenhuizen. Het gebouw in het centrum van het dorp kwam vrij  
doordat het dorpshuis samen met de basisschool en sportvoorzieningen is opgegaan in een nieuw mfa. 
Een uitgelezen kans op een eigen plek voor de Spikers die dit jaar hun 30-jarig jubileum vieren. 

 SPIJKERPAKKENBAND TREKT IN VOORMALIG DORPSHUIS  

Culturele ontmoetingsplek 


