
Kenschets van het gebied 
 
Ontstaan van het landschap 

Tijdens de voorlaatste ijstijd ontstonden in Zuidoost-Friesland, als 

gevolg van de opstuwende werking van het landijs, noordoost-

zuidwest lopende ruggen, met daartussen brede lager gelegen 

beekdalen. Tijdens de vrij droge laatste ijstijd werden op deze 

ondergrond dekzandpakketten afgezet.  

 

Later, in het Holoceen, werd het klimaat warmer en vochtiger 

waardoor de plantengroei toenam en op sommige natte plaatsen 

veen ontstond, zoals ook het geval was in de tussen de zandruggen 

gelegen laagten. Er ontstonden veenlagen met een maximale dikte 

van 2 à 3 m die in een groot aantal gebieden boven de 

dekzandruggen uitgroeiden en zo ontstond hoogveen. 

 

Ontginning en bewoning van het gebied 

In de Middeleeuwen werd vooral de hoger gelegen dekzandrug 

bewoond. Aan de bewoningsassen werden voornamelijk boerderijen 

gebouwd met daartussen ook enkele burgerwoningen. Hieruit zijn 

later de dorpen en buurtschappen Nieuwehorne, Oudehorne, 

Jubbega-Schurenga en Hoornsterzwaag ontstaan. Vanuit de 

Middeleeuwse ontginningsassen werd het veengebied ontwaterd en 

geschikt gemaakt voor landbouw. 

 

 
Kaartbeeld 1720 

 

Vanwege de behoefte aan turf in de Hollandse steden werden in de 

16e eeuw de eerste voorbereidingen getroffen tot het afgraven van 

het hoogveen. De langwerpige veengebieden werden in de lengte 

met een kanaal doorsneden: de Schoterlandse Compagnonsvaart. 

Haaks daarop werden wijken gegraven en weer haaks daarop 

greppels. De vaarten en wijken dienden zowel voor de afvoer van 

turf als voor de ontwatering van het gebied. In 1566 was de 

Schoterlandse Compagnonsvaart uitgegraven tot De Knipe en in 

1627 tot Katlijk en 1720 Jubbega. 

 

Bevolkingsopbouw 

Het deelgebied heeft ongeveer 6800 inwoners. De afgelopen jaren 

is de bevolking in het gebied licht afgenomen, terwijl deze in de 

hele gemeente Heerenveen licht is gegroeid (zie onderstaande 

tabel).  

 

 Aantal inw. 

 

Groei/krimp 

2014-2018 

Groei/krimp 

2014-2018 

Heerenveen 

2014 2018 Abs. % % 

Jubbega 3.302 3267 -35 -1,1% 

+0,2% 

 

 

 

Hoornsterzwaag 809 822 +13 +1,6% 

Bontebok 434 412 -22 -5,1% 

Nieuwehorne 1.426 1.442 +16 +1,1% 

Oudehorne 843 852 +9 +1,1% 

Totaal 6814 6795 -19 -0,3% 

 

De bevolkingsopbouw heeft in de dorpen grofweg dezelfde vorm. 

De grootste leeftijdscategorieën worden gevormd door de 

naoorlogse generatie: 45-49, 50-54 en 55-59. Nieuwehorne heeft 

naar verhouding veel 65-plussers (26%), terwijl Bontebok weinig 

kinderen in de basisschoolleeftijd kent (7%). Beide kunnen deels 

worden verklaard door de aanwezigheid van zorgvoorzieningen 

(Nieuwehorne) of het ontbreken van een basisschool (Bontebok). 

 

 

Voorzieningen 

Naast de aanwezige scholen zijn er in dit deelgebied verschillende 

maatschappelijke voorzieningen aanwezig zoals dorpshuizen, een 

bibliotheek, sportcomplexen en kerken. In Jubbega en Nieuwehorne 

is een supermarkten aanwezig. 

 

  

Basis-

scholen 

Supermarkt Sport (niet 

uitputtend) 

Dorpshuizen 

/ MFA’s 

Bontebok 
- - - De 

Bokkesprong 

Nieuwehorne 

1 Coop Tennis, 
voetbal, 

volleybal, 
survival, 

hardlopen 

De Kiekenhof 

Oudehorne 1 - - - 

Jubbega 

2 Coop Zwembad, 
Korfbal, 

Voetbal, 
Sporthal, 
gymzaal 

MFA De 
Kompanije 

Hoornsterzwaag 

1 - - ’t 

Pipegaeltsje 

 

Werkgelegenheid 

Qua werkgelegenheid levert het gebied een bescheiden bijdrage 

aan het totaal aantal banen in de gemeente (ca. 30.000). Het 

grootste aantal banen zit in Jubbega (642). 
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Een gezonde leefomgeving 
 
Vergrijzing en zorgbehoefte 

In de komende jaren is vergrijzing van de bevolking een belangrijke 

trend in de hele samenleving. In 2030 is een kwart van de inwoners 

van de gemeente ouder dan 65. Dit heeft onder andere gevolgen 

voor de gezondheid, de woningbehoefte en de behoefte aan 

voorzieningen. Ouderen blijven langer vitaal, maar het aantal 

chronische aandoeningen (bijvoorbeeld dementie en artrose) en 

eenzaamheid zullen toenemen. Met name in Nieuwehorne wonen 

relatief veel 65-plussers. In de andere dorpen ligt dit aandeel rond 

het Heerenveens gemiddelde. 

 

 
 

 
 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Welke gevolgen heeft de vergrijzing voor Jubbega, 

Hoornsterzwaag, Bontebok, Oudehorne, Nieuwehorne?  

- Welke voorzieningen zijn in de toekomst nodig en welke 

zullen misschien verdwijnen? 

Gezondheid en leefomgeving 

Diverse gezondheidsproblemen hebben een relatie met een de 

kwaliteit van de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan uitstoot van 

het verkeer of aan hinder van bedrijfsactiviteiten. In dit gebied gaat 

het bijvoorbeeld om het verkeer op de Schoterlandse weg of de 

aanwezigheid van agrarische bedrijven.  

 

Door klimaatverandering krijgen we warmere zomers en kan 

hittestress een rol gaan spelen. Dit is vooral aan de orde op plekken 

met weinig groen en veel verharding, zoals parkeerterreinen of 

dorpspleinen. 

  

Vragen voor de toekomst: 

 

- Welke (toekomstige) ontwikkelingen in de leefomgeving 

hebben gevolgen voor de gezondheid? 

- De Omgevingswet geeft straks meer mogelijkheden om per 

gebied te verschillen aan te brengen met omgevingswaarden. 

Is het voldoende wanneer nieuwe functies aan de wettelijke 

grenswaarden voldoen of willen we met het oog op 

gezondheid voor bepaalde gebieden verdergaande normen 

stellen?  

- Op welke plekken gaat hittestress een rol spelen en wat 

vraagt dit van de inrichting van de openbare ruimte? 

 

 

 
 

Gezondheid, mobiliteit en beweging 

Mensen zijn op één dag op steeds meer plekken en ook het 

autobezit blijft toenemen. Daardoor groeit de (auto)mobiliteit. De 

e-bike zorgt er voor dat fietsen ook op middellange afstanden 

aantrekkelijker worden. Op de langere termijn speelt zelfrijdend 

vervoer mogelijk een rol. Beweging, sporten en spelen zijn 

belangrijke factoren voor de gezondheid van mensen. De inrichting 

van de fysieke leefomgeving kan daarin een belemmerende of 

stimulerende rol spelen. 

 

 
 

In Jubbega, Hoornsterzwaag, Bontebok, Oudehorne, Nieuwehorne 

zijn verschillende sportvelden, sporthallen en gymzalen aanwezig. 

Ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde, zijn de 

binnensportvoorzieningen relatief goed bezet. Bij de sportvelden in 

Jubbega is sprake van enige overcapaciteit (bron: Ruimte voor 

Sport in Heerenveen, 2016). Landelijk staat het sporten in 

georganiseerd verband onder druk. Samen met de verandering van 

de bevolkingssamenstelling kan dit op de lange termijn gevolgen 

hebben voor sportverenigingen en sportaccommodaties.  

 

Vragen voor de toekomst: 

 

- De (auto)mobiliteit blijft toenemen. Willen we dit faciliteren 

of geven we in bepaalde gebieden meer prioriteit aan het 

langzaam verkeer? 

- Kiezen voor zoveel mogelijk sportaccommodaties (dichtbij en 

laagdrempelig), of willen we draagvlak/betaalbaarheid van 

voorzieningen vergroten door samenvoeging? 
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Wonen 
 

Bestaande woningvoorraad 

De bestaande woningvoorraad verschilt per dorp. Vrijstaande 

woningen komen in alle dorpen het meeste voor. Nieuwehorne en 

Jubbega zijn de dorpen met de meeste grootste aandeel sociale 

verhuur (ca. 30%). Hier komen ook meer rijwoningen en twee-

onder-een-kappers voor. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsopgave 

Kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad is noodzakelijk om er voor te zorgen dat deze klaar 

is voor de toekomst. In het grootste dorp Jubbega is een groot deel 

van de woningvoorraad ouder dan 1969 (55%), terwijl dit aandeel 

in Nieuwehorne veel lager is (28%). 

 

 
 

Woningen gebouwd vóór 1969  

 Aantal Percentage 

Gemeente Heerenveen 8.518 38% 

Jubbega 758 55% 

Hoornsterzwaag 224 75% 

Bontebok 74 47% 

Nieuwehorne 171 28% 

Oudehorne 211 68% 

 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Moet de overheid actief instrumenten ontwikkelen om 

verduurzaming van de woningvoorraad bij particulieren te 

stimuleren, of is dit vooral verantwoordelijkheid van 

eigenaren zelf? 

 

 

 

Nieuwbouw 

Tot 2030 blijft het aantal huishoudens in de gemeente groeien en 

is er behoefte aan nieuwe woningen. De vraag naar woningen is 

echter niet overal gelijk. Het deelgebied heeft ongeveer 6800 

inwoners. De afgelopen jaren is de bevolking in het gebied licht 

afgenomen, terwijl deze in de hele gemeente Heerenveen licht is 

gegroeid (zie onderstaande tabel).  

 

 Aantal inw. 

 

Groei/krimp 

2014-2018 

Groei/krimp 

2014-2018 

Heerenveen 

2014 2018 Abs. % % 

Jubbega 3.302 3267 -35 -1,1% 

+0,2% 

 

 

 

Hoornsterzwaag 809 822 +13 +1,6% 

Bontebok 434 412 -22 -5,1% 

Nieuwehorne 1.426 1.442 +16 +1,1% 

Oudehorne 843 852 +9 +1,1% 

Totaal 6814 6795 -19 -0,3% 

 

Nieuwbouw moet voorzien in een actuele vraag, maar ook op 

langere termijn voldoen aan de behoefte. Vergrijzing gaat een 

belangrijke rol spelen op de woningmarkt. Wanneer ouderen lang 

in gezinswoningen blijven wonen stagneert de doorstroming op de 

woningmarkt voor gezinswoningen en kan een overschot aan 

gezinswoningen ontstaan. 

 

In regionaal verband (ZO Friesland) is afgesproken dat tussen 2016 

en 2026 maximaal 1.300 woningen worden bijgebouwd in 

Heerenveen. Een aanzienlijk deel wordt met de huidige 

woningbouwplannen ingevuld. Woningbehoefteprognoses op wijk- 

en dorpsniveau zijn niet beschikbaar. Op dit moment wordt in 

Nieuwehorne het nieuwbouwplan de Fjilden gerealiseerd op de 

voormalige sportvelden. Daarnaast zijn er een aantal kleinschalige 

projecten. 

 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Concentreren we ons voor woningbouw alleen op bestaand 

bebouwd gebied (inbreiding, herstructurering en renovatie) 

of willen we ook nieuwe uitbreidingswijken mogelijk maken? 

- Willen we alleen bouwen in Heerenveen en een aantal 

kerndorpen (vanwege de al aanwezige voorzieningen) of 

ook in andere dorpen? 

- Gaan we actief inzetten op doorstroom van senioren of 

wachten we af hoe de markt zich ontwikkelt? 
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Voorzieningen en leefbaarheid 
 

Maatschappelijke voorzieningen 

Voorzieningen in de dorpen staan onder druk. Het aantal 

basisschoolleerlingen neemt af en de bevolking vergrijst. Ook 

mobiliteit van inwoners, de manier van boodschappen doen en de 

voorkeuren voor het sporten zijn aan het veranderen. Naast de 

aanwezige scholen zijn er in dit deelgebied verschillende 

maatschappelijke voorzieningen aanwezig zoals dorpshuizen, een 

bibliotheek, sportcomplexen en kerken. 

 

 
 

In het gebied zijn meerdere scholen aanwezig. Behalve OBS de 

Feart hebben alle scholen minder dan 100 leerlingen. Op basis van 

leerling prognoses uit 2014 wordt verwacht dat het aantal 

basisschoolleerlingen tot en met 2030 gestaag blijft afnemen. In de 

nota onderwijshuisvesting wordt voor de periode 2026-2030 een 

haalbaarheidsonderzoek aangekondigd naar vernieuwing of 

samenvoeging van de Wijbrandischool en Sevenaerschool. Deze 

leerlingprognoses worden in 2019 geactualiseerd. 

 

 
 

Detailhandel 

Het centrum van Jubbega en heeft deels een verzorgende functie 

voor de omliggende dorpen. Vooral het winkelaanbod in de branche 

“In/om huis” is relatief groot. Voor wat betreft de dagelijkse 

boodschappen is in zowel Jubbega als Nieuwhorne een supermarkt 

gevestigd (Coop). 

 

Uit het Koopstroomonderzoek van de Provincie Fryslân (2017) blijkt 

dat 79% van de bevolking uit de kern voor dagelijkse boodschappen 

inkopen doet in het centrum van Jubbega (gegevens van 

Nieuwehorne zijn niet beschikbaar). Voor niet-dagelijkse 

boodschappen gaat men veel vaker naar Gorredijk of Heerenveen. 

  

 
 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Zien we ons dorp als zelfstandig dorp met eigen 

voorzieningen, of vooral als woondorp, met minder behoefte 

aan eigen voorzieningen? 

- Is er voldoende draagvlak voor de aanwezige voorzieningen? 

Of moet er een keuze worden gemaakt voor een bundeling 

van voorzieningen in kerndorpen? 

- Hoe houden we de dorpskern van Jubbega levendig en 

aantrekkelijk? 

 

 

Cultuur/Cultureel erfgoed 

In de gemeente Heerenveen zijn veel voorzieningen en culturele 

initiatieven, maar die komen niet altijd duidelijk voor het voetlicht. 

De gemeente kent een rijke cultuurhistorie, zichtbaar in het 

landschap en in de gebouwde omgeving. In Jubbega zijn 57 

gemeentelijke monumenten aangewezen. Daarnaast komen er in 

beperkte aantallen Provinciale Monumenten en Rijksmonumenten 

voor. In veel gevallen gaat het om woningen of boerderijen en in 

incidentele gevallen om een school, een kerk of een klokkenstoel. 

 
 

Nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen kunnen afbreuk doen aan deze 

waarden, maar vormen tegelijkertijd een kans voor het behoud van 

cultuurhistorische waarden. Bijvoorbeeld door een nieuwe functie 

te geven aan leegstaande gebouwen. 

 

 
 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Wat bepaalt de identiteit van je dorp?  

- Hoe behoud je de ruimtelijke identiteit, maar bied je ook 

ruimte voor nieuwe ontwikkelingen?  

- Wat doen we met vrijkomende karakteristieke gebouwen 

(scholen, kerken, boerderijen)?  

- Is behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden 

(financieel) verantwoordelijkheid van de overheid of van de 

eigenaren?  

- Hoe kunnen we cultuur (samen) meer zichtbaar maken? 
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Natuur en landschap 

 
Ontstaan van het landschap 

Tijdens de voorlaatste ijstijd, ontstonden in Zuidoost-Friesland, als 

gevolg van de opstuwende werking van het landijs, noordoost-

zuidwest lopende ruggen, met daartussen brede lager gelegen 

beekdalen. Tijdens de vrij droge laatste ijstijd werden op deze 

ondergrond dekzandpakketten afgezet.  

 

Later, in het Holoceen, werd het klimaat warmer en vochtiger 

waardoor de plantengroei toenam en op sommige natte plaatsen 

veen ontstond, zoals ook het geval was in de tussen de zandruggen 

gelegen laagten. Er ontstonden veenlagen met een maximale dikte 

van 2 à 3 m die in een groot aantal gebieden boven de 

dekzandruggen uitgroeiden en zo ontstond hoogveen. 

 

 
 

Landschap en biodiversiteit 

Het landschap in dit deelgebied varieert van noord naar zuid. Aan 

de noordkant is sprake van een halfopen ontginningslandschap, 

ontstaan door de ontginning van het veen. Kenmerkend voor dit 

landschap is de Schoterlandse Compagnonsvaart met de wijken en 

elzensingels die hier haaks op staan. De Schoterlandse weg is 

ontstaan op een hoger gelegen dekzandrug. Hier komen veel 

houtsingels voor en is het landschap besloten. Naar het zuiden is er 

sprake van het open beekdallandschap van de Tjonger. 

 

In Nederland is de biodiversiteit teruggelopen naar ca. 15% van de 

oorspronkelijke, ongestoorde natuursituatie. Nederland voldoet nog 

niet aan de Europese doelstelling om soorten en habitattypen in 

gunstige staat te brengen en te houden.  

 

 
 

Veel gronden in dit gebied zijn in eigendom van Staatsbosbeheer 

en hebben een natuurfunctie. Grotere gebieden vormen de 

Kiekenberg en het Schuregaasterveld. Samen met het 

houtsingellandschap en de Tjonger vormen deze gebieden 

ecologische verbindingszones. De Kiekenberg bestaat uit 

rivierduintjes (gevormd door de Tjonger). Het gebied is daarom  

ook aangewezen als aardkundig monument. 

 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Hoe behoud je de kernwaarden van het landschap maar bied 

je ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor 

de transitie naar duurzame energie? 

- Hoe kunnen we de beleefbaarheid van het landschap 

vergroten? En hoe zorgen we ervoor dat betrokkenheid van 

inwoners ook leidt tot een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid?  

- Welke rol kunnen inwoners en de gemeente spelen op het 

gebied van biodiversiteit? 

 

 

Recreatie en toerisme 

Dit deelgebied kent een divers landschap, waardoor het 

aantrekkelijk is om hier te recreëren. De Tjonger is bevaarbaar en 

maakt onderdeel uit van de turfroute. Verblijfsrecreatieve 

voorzieningen in het gebied zijn relatief kleinschalig en zijn beperkt 

tot verschillende campings en bed & breakfasts. 

 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Willen we nieuw recreatieaanbod ontwikkelen en zo ja, voor 

wie? (bezoekers van ver of eigen inwoners) 

- Is in het gebied verbetering nodig van de kwaliteit van de 

aanwezige recreatievoorzieningen? En zo ja, waar? 

 

 

 
 

Landbouw 

Het aantal agrarische bedrijven in de gemeente is afgenomen, 

terwijl de veestapel is gegroeid en de hoeveelheid agrarische grond 

ongeveer gelijk is gebleven. Dit duidt op schaalvergroting. Waar het 

ene bedrijf groter wordt, stopt het andere bedrijf. Dit vraagt om 

nieuwe economische dragers voor het gebied en  een nieuwe 

invulling van karakteristieke agrarische boerderijen. 

 

 
 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Om de leefbaarheid van het buitengebied in stand te houden 

is economische dynamiek van belang. Wat kan de gemeente 

doen om dit te stimuleren? Of is het buitengebied, naast de 

economische landbouwfunctie, vooral bedoeld om rustig te 

wonen en te recreëren? 

- Door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging in de landbouw 

komen agrarische gebouwen leeg te staan. Welke 

mogelijkheden kunnen en willen we bieden voor 

omschakeling naar andere functies? 
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Energietransitie 
 

Aanleiding voor de energietransitie 

Door het wereldwijde verbruik van fossiele brandstoffen en de 

daarbij horende uitstoot van broeikasgassen (CO2) stijgt de 

gemiddelde temperatuur op aarde. Met het klimaatakkoord van 

Parijs (2015) is internationaal afgesproken om de mondiale 

temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celcius. Gemeente 

Heerenveen wil daarom op termijn het gebruik van fossiele 

brandstoffen afbouwen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale energiestrategie 

In provinciaal/regionaal verband wordt een Regionale 

Energiestrategie (RES) voorbereid. In de RES wordt vastgelegd hoe 

groot de energieopgave is voor elke regio en op welke wijze deze 

opgave kan worden ingevuld. Omdat niet alle gebieden evenveel 

ruimte hebben voor wind- en zonne-energie, kan dat leiden tot een 

hogere doelstelling en dus grotere opgave voor Heerenveen (of 

andere gemeenten). 

 

 
 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Wat wordt de gemeentelijke opgave op gebied van de 

energietransitie? 

- Met welke mix van energiebronnen kunnen we 

energieneutraal worden? 

- Welke plekken zijn geschikt voor de opwekking van 

duurzame energie?  

- Welke randvoorwaarden zijn daarbij nodig om andere 

kernkwaliteiten te waarborgen? (landschap, cultuurhistorie, 

ecologie, recreatie/toerisme?)  

- In welke mate kunnen inwoners deze energievoorziening zelf 

organiseren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieopgave in de woningvoorraad 

Met name in het dorp Jubbega is sprake van een aanzienlijke 

energie-opgave in de bestaande woningvoorraad. Naar schatting 

80% van de woningen heeft een laag tot zeer laag energielabel 

(D/E/F/G). Ook in Hoornsterzwaag ligt dit percentage hoog (65%). 

 

Woningen met energielabel D/E/F/G 

 Aantal Percentage 

Gemeente Heerenveen 9.368 42% 

Jubbega 1.107 80% 

Hoornsterzwaag 193 65% 

Bontebok 89 21,6% 

Nieuwehorne 376 26,1% 

Oudehorne 165 19,4% 

 

Opwekken van duurzame elektriciteit 

Voor de dorpen is berekend hoeveel hectare zonnepanelen nodig is 

om in het energieverbruik van particulieren te voorzien. Voor de 

dorpen in dit deelgebied resulteert dit in de volgende oppervlaktes: 

 Jubbega: 3,5 ha 

 Hoornsterzwaag: 1 ha 

 Bontebok: 0,5 ha 

 Oudehorne & Nieuwehorne: 2,5 ha 

 

Op basis van het huidige Beleidskader Zonneparken worden alleen 

de dorpsranden in het gebied geschikt geacht als kleinschalige 

locatie voor zonnevelden. Uiteraard zijn er ook andere manieren op 

elektrische energie duurzaam op te wekken. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Klimaatadaptatie en openbare ruimte 

 

Klimaatverandering 

Klimaatverandering zorgt voor een stijging van de zeespiegel, 

hogere temperaturen, droogte, maar ook hevige neerslag en 

wateroverlast.  

 

 
 

 

 

Klimaatadaptatie 

Er is ruimte nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te 

vangen. Daarbij gaat het enerzijds om het opvangen van piekbuien 

op plekken waar het water moeilijk kan worden afgevoerd. Aan de 

andere kant moet ook meer water worden gebufferd/vastgehouden 

om in periodes van droogte, voldoende zoet water te kunnen 

leveren en op plekken met hittestress verkoeling te bieden.  

 

Hittestress komt vooral voor in gebieden met weinig groen en veel 

verharding, zoals parkeerterreinen of dorpspleinen (zie 

onderstaande figuur van Jubbega, bron: 

www.frieseklimaatatlas.nl). 

 

 
 

 

 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Waar gaat wateroverlast een rol spelen en op welke plekken 

zijn hittestress of droogte te verwachten? 

- Hoe gaan we om met deze klimaatgevolgen? Kunnen we 

gevolgen voorkomen (klimaatadaptatie) of is er deels ook 

sprake van klimaatacceptatie? 

- Welke aanpassingen op particuliere erven en in de openbare 

ruimte zijn nodig om in te spelen op het veranderende 

klimaat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare ruimte 

De (functie van de) openbare ruimte is sterk aan het veranderen. 

Behoefte op het gebied van recreëren, sporten & spelen, 

klimaatadaptatie en biodiversiteit kunnen vragen om een andere 

inrichting. De gemeente Heerenveen kent relatief veel openbaar 

groen, maar geen actuele groenstructuurvisie of visie op de 

openbare ruimte. In de omgevingsvisie kan richting worden 

gegeven aan het gebruik, de inrichting en het beheer van het 

openbaar groen. 

 

 
 

Vragen voor de toekomst: 

 

- Hoe behoud je de kernwaarden van het landschap maar bied 

je ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor 

de transitie naar duurzame energie? 

- Welke functies willen we toekennen aan de openbare ruimte, 

het groen en het water? Welke functies kunnen worden 

gecombineerd en welke sluiten elkaar uit? (bijv. ecologie, 

recreëren/sporten/spelen of esthetisch groen)?  

- Is daar een andere inrichting en een ander beheer voor 

nodig? 

 

 


