Dorpsvisie Woudsend
2020-2030

Voorwoord
Het is belangrijk dat we een visie hebben op de toekomst van ons dorp. We weten allemaal dat de tijd het
dorp verandert. Soms gelijkelijk, soms schoksgewijs. Een visie op de toekomst helpt ons om invloed te
hebben. Oftewel zelf aan het roer te staan bij veranderingen.
Bij de ontwikkeling van de visie hebben we geprobeerd zo veel mogelijk dorpsgenoten te betrekken.
En dat is niet moeilijk, het kost alleen een beetje energie. Woudsenders zijn zeer begaan met hun dorp.
Dat is een grote kwaliteit. De betrokkenheid en de mondigheid leveren ons belangrijke informatie
waarmee we vorm aan de toekomst kunnen geven.
Opvallend en geruststellend is dat in het algemeen erg positief over het dorp gedacht wordt. De
belangrijkste boodschap die we meekrijgen is Het Goede Te Behouden. De wensen naar de toekomst
zijn niet revolutionair, maar wel talrijk en relevant.
Ook positief is dat de ontwikkelde visie zowel gedragen wordt door inwoners als ondernemers.
De samenwerking van de Ondernemersvereniging en de Dorpsbelangen bij de totstandkoming is hier
heel belangrijk in geweest. Het resultaat is een geïntegreerde visie en aanpak, die ons sterker maakt
naar externe samenwerkingspartners.
De besturen van Dorpsbelangen en de Ondernemersvereniging zullen de uitkomsten van de visieontwikkelingen vertalen in concrete projecten, die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden.
In nauwe samenspraak en samenwerking met de inwoners en andere belanghebbende partijen,
zoals de gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders enz.
Ook belangrijke partijen binnen het dorp, zoals de scholen, kerken en Historische Kring Woudsend,
zullen worden betrokken bij de specifieke deelprojecten.
Wij danken iedereen voor de inbreng in de ontwikkeling van de visie. Samen houden we Woudsend
een fantastische plek om te wonen en te werken.

Vereniging Dorpsbelangen Woudsend e.o., Anuscka de Man, voorzitter
Ondernemersvereniging Woudsend, Jaap Kruijshaar, voorzitter
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Verbinding tussen oud en nieuw
Het is belangrijk een verbinding te leggen tussen het masterplan 2010 – 2018 en het Dorpsvisie 2020 – 2030.
We maken hierbij onderscheid tussen gerealiseerde projecten en nog lopende projecten die worden
doorgetrokken naar de planvorming 2020 – 2030.

Gerealiseerde projecten:
•

Afronding rondweg Woudsend. Deze is gerealiseerd. Dit onderwerp komt nog terug in de visie 2020 – 2030
met twee vervolgprojecten: ‘veiligheid doorgaande weg’ en ‘stimulering gebruik rondweg’.

•

Verharding ijsbaan.

•

Verblijfcapaciteit. In de afgelopen planperiode is het aantal overnachtingsmogelijkheden door de sterke
groei van B&B ’s belangrijk toegenomen.

•

Opwaarderen waterfront, realisatie nieuwe passantenhaven en wandelboulevard.

•

Versterken verbinding jachthaven/camping met hart van het dorp. Gerealiseerd door nieuwe wandelboulevard.

•

Verruiming openingstijden brug (9.00 – 19.00 uur; in hoogseizoen tot 20.00 uur).

•

Parkeerproblematiek. Deze is grotendeels opgelost door het vertrek van Woudsend Verzekeringen.
Hierdoor zijn ca. 80 plaatsen beschikbaar gekomen voor algemene parkeerdoeleinden.

•

Opwaardering strandje Indyk (verbetering, walkant, sanitair, strandbreedte en steigers).

•

Waardering stegenstructuur. Gerealiseerd door afronding 11 Stegentocht Woudsend.

Gerealiseerde projecten
Rondweg Woudsend
Verharding ijsbaan
Strandje Indyk
Passantenhaven
Elfstegentocht Woudsend
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Niet gerealiseerde plannen die worden doorvertaald naar de volgende planperiode:
•

Extra faciliteiten voor sportende jeugd, zoals bijvoorbeeld een voetbalkooi.

•

’t Skar – fase 2. Dit onderwerp heeft stilgelegen door een gebrek aan belangstelling, met name als gevolg
van de economische recessie. Dit onderwerp wordt voor de komende planperiode van veel belang geacht.
Niet alleen doorontwikkeling van ’t Skar, maar ook woonbeleid in de meest brede zin des woords: jongeren,
ouderen, betaalbare huurwoningen, bovenmodale koop enz.

•

Water- en niet-watersportgebonden industrie. Ook dit onderwerp is door de recessie de afgelopen jaren
onderbelicht gebleven maar zal de komende periode volle aandacht krijgen.

•

Herstructureren Kleasterstrjitte en Brandsmastrjitte en verkoop eigendomsbezit Leegwar/Paterstrjitte door
woningcorporatie. Deze onderwerpen worden meegenomen onder het hoofdstuk Wonen.

•

Betere benutting MFC als elkweer-accommodatie. Exploitatie is in de kern een verantwoordelijkheid van
het bestuur. Echter, tijdens de dorpsgesprekken zijn aspecten als horeca vanuit MFC, meer activiteiten in
zomer en winter en nauwere samenwerking met de Rakken veelvuldig ter sprake gekomen.

•

Omvormen pand Woudsend Verzekeringen tot ouderenappartementen met zorgcomponent. Is een
langlopend project waarbij de ambitie is dit de komende twee jaar te realiseren.

•

Inrichting professioneel bemenst VVV of Touristinformation-kantoor. Is nog niet gerealiseerd, maar blijft
vanuit de optiek van gastvrijheid en klantgerichtheid een speerpunt voor de komende planperiode.

•

Bewegwijzering en bebording. Ten aanzien van dit onderwerp zijn verschillende zaken gerealiseerd, onder
andere bebording van vaarwegen. Blijft echter een onderwerp dat ook de komende tijd aandacht dient te
krijgen.

•

Uitbreiding fiets- en wandelnetwerk rond het dorp. Ondanks veel inspanning is het nog niet gelukt dit
te realiseren. Uit de dorpsraadpleging blijkt dat dit onderwerp nog steeds hoge prioriteit heeft, dus de
komende periode zal hier veel aandacht naar uitgaan. Het wandelpad langs De Welle is dicht bij realisatie.

•

Ontwikkeling beleid duurzame energie en afvalverwerking. Hier zijn de afgelopen tien jaar belangrijke
stappen in gezet, maar blijven als aandachtspunten voor de komende jaren onverminderd van kracht.

Tenslotte is er nog een aantal niet-gerealiseerde plannen die definitief van de lijst zijn afgevoerd omdat ze bij
de meest recente dorpsraadpleging geen rol hebben gespeeld. Voorbeelden: golfbaan Indyk, transferium De
Welle, verruiming waterkruispunt en de (mobiele) muziektent.
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1. Wonen
De inwoners van Woudsend willen graag dat er voor iedereen de mogelijkheid is om in het dorp te kunnen
(blijven) wonen. Dat betekent dat er woningen in alle segmenten beschikbaar moeten zijn, zowel voor jonge
starters als doorstromers en ouderen die zorg nodig hebben. Dit geldt niet alleen voor koopwoningen, er is
ook behoefte aan huurwoningen.

Ouderen:
Woudsend kent momenteel te weinig mogelijkheden voor ouderenhuisvesting, vooral als deze een vorm van
zorg nodig hebben. Deze ouderen verhuizen nu vaak naar Balk of Sneek, waar deze voorziening wel is. Het voornemen om in het voormalige ASR-gebouw aan de Iewal een woonzorgcentrum te realiseren, heeft brede steun
in het dorp en moet snel worden gerealiseerd.

Jongeren:
Jongeren hebben moeite om betaalbare woonruimte te vinden. Het aanbod van sociale huurwoningen is
beperkt en er is druk op de woningmarkt. De plannen voor huisvesting in het voormalige ASR-gebouw en het
‘Lange Hús’ zouden breder getrokken kunnen worden dan alleen de doelgroep ouderen, bijvoorbeeld door er
ook goedkope huisvesting voor jongeren mogelijk te maken. Daarnaast zijn ook ‘tiny houses’ genoemd als optie
voor met name jongerenhuisvesting.

Woningbouw:
Voor een goede mix aan woningen is de ontwikkeling van het bestemmingsplan Skar II gewenst. Door de druk
op de woningmarkt zijn koopwoningen in het duurdere segment moeilijk beschikbaar. Van belang is echter wel
dat er niet alleen aandacht is voor het duurdere segment, maar dat er ook ruimte komt voor goedkopere (huur)
woningen.
In samenhang met de ontwikkeling van SKAR II zal aandacht besteed moeten worden aan de ontsluiting van
de verschillende woonwijken. Mogelijkerwijs is een extra aftakking van de rondweg (nabij SKAR II) hiervoor
de juiste oplossing).

Herstructurering huurwoningen
Al jaren is sprake van het herstructureren van de woningen aan de Kleasterstrjitte en Brandsmastrjitte en
verkoop van eigendomsbezit aan de Leegwar en de Paterstrjitte door de woningcorporatie.
Het is belangrijk dat hierover duidelijkheid komt.
NB: Het onderwerp wonen is op bestuurlijke agenda van Dorpsbelangen en de ondernemersvereniging naar
voren gehaald in verband met de actuele discussie over het ´wooncontingent´ voor onze gemeente, waarin
de grenzen bepaald worden ten aanzien van bouw en (her)ontwikkeling voor de komende jaren.

Top 3 wonen
Ouderenhuisvesting ASR-gebouw
Duurdere koop- en huurwoningen
Huisvesting jongeren
Dorpsvisie Woudsend 2020-2030
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2. Onderwijs, sport en cultuur
School:
Een veel geuite wens van het dorp is om zo snel mogelijk één schoolgebouw te realiseren waarin ook de BSO
en de peuterspeelzaal worden gesitueerd. Kortom: een kindcentrum voor 0 tot 14 jaar in één gebouw. De school
zou dan een bijzonder-neutrale signatuur moeten krijgen onder leiding van één overkoepelende organisatie.

Sportverenigingen:
De beoogde samenwerking binnen het onderwijs kan worden verbreed met samenwerking met en tussen
sportverenigingen. Op die manier kunnen de verenigingen profiteren van elkaars expertise en gezamenlijk
een kantine exploiteren. Daarnaast kan ook het bedrijfsleven bij de scholen worden betrokken, zodat de jeugd
wordt gestimuleerd om bijvoorbeeld voor een technische opleiding te kiezen.

Culturele activiteiten:
In Woudsend worden diverse culturele activiteiten georganiseerd, waarbij
de nadruk ligt op de toeristische zomermaanden. De eigen inwoners mogen
echter ook niet worden vergeten. Een groot feest in de nazomer en activiteiten in de wintermaanden houdt het dorp ook buiten het toeristische seizoen
levendig.
Activiteiten als toneel, zangkoren, kinderkunst en diverse sportverenigingen zijn bedoeld voor de eigen inwoners en moeten worden
behouden en gestimuleerd. Meer samenwerking kan deze verenigingen
versterken.

Onderwijs,cultuur en
sport
Eén school/kindcentrum
Samenwerking verenigingen
Activiteiten buiten seizoen
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3. Infrastructuur/veiligheid
De rondweg rond Woudsend en het weghalen van het (meeste) landbouw- en
vrachtverkeer uit het dorp heeft voor een veiliger verkeerssituatie in het dorp gezorgd.
Toch zijn er nog wel zorgen over de verkeersveiligheid en de verkeersdruk.

Vosseleane:
Met name op de invalswegen (Vosseleane en vanuit Ypecolsgea) wordt te snel gereden. Verkeer remmende
maatregelen en veiliger oversteekplaatsen kunnen dit probleem indammen. Dat geldt ook voor een betere
bebording.
Verkeer over de Vosseleane komt in de huidige situatie via een industrieterrein Woudsend binnen. Bij een
herinrichting kan tevens aan een betere, ‘bezoekersvriendelijker’ entree van het dorp worden gewerkt.

Doorgaand verkeer:
De verkeersdruk in het dorp is door de rondweg sterk afgenomen, maar nog wel aanwezig. Het blijkt dat
bezoekers van De Rakken vaak nog door het dorp rijden, deels omdat hun navigatiesysteem dat aangeeft.
Ook gaat nog niet al het doorgaande vracht- en landbouwverkeer om het dorp heen. Tenslotte zijn de inwoners
van het dorp ook zelf schuldig aan de blijvende drukte in de kern.
Er zullen plannen ontwikkeld worden om de verschillende soorten verkeersdrukte in te dammen.

Geluidsoverlast
Bewoners aan de doorgaande weg door het dorp ondervinden op verschillende plaatsen geluidshinder van
het verkeer, onder andere door luidruchtige klinkerbestrating. Een dringend verzoek is de mogelijkheden te
onderzoeken van stillere bestrating.

Veiligheid:
Voetgangers en fietsers voelen zich soms onveilig door de te hoge snelheid van het autoverkeer en te weinig ruimte voor andere weggebruikers. Vooral de situatie bij de brug wordt
als gevaarlijk ervaren. Een duidelijker scheiding van voetpad en rijbaan voorkomt verwarring
en onveilige situaties. Ook plaatsing van flitspalen en trajectcontrole op snelheid zouden de
situatie veiliger kunnen maken.
Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het kruispunt Dyk – Midstrjitte, waar met name op drukke dagen,
gevaarlijke situaties ontstaan. Als suggestie wordt een zebrapad genoemd.

Parkeren:
In de zomermaanden komen er veel bezoekers naar Woudsend en is het voor de eigen inwoners soms lastig
om nog een parkeerplaats te bemachtigen. Daarnaast zorgen geparkeerde auto’s voor een slechtere door-|
stroming en toegankelijkheid van achterliggende straten. Dat geldt met name voor de Molenstrjitte.
De verwachting is dat dit probleem de komende jaren nog groter zal worden: meer gasten in het dorp, meer
B&B’s, meer bezoekers horeca, meer auto’s per huishouden. Bovendien zal de realisatie van de ouderenvoorziening in het huidige pand van Woudsend Verzekeringen een aantal parkeerplaatsen wegnemen die
de druk elders in de kern zullen vergroten. Als mogelijke oplossingsrichting wordt onder andere genoemd het
realiseren van parkeerplaatsen op de ijsbaan.

Dorpsvisie Woudsend 2020-2030
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Fietspad:
Inwoners en recreanten missen de mogelijkheid om rond Woudsend te fietsen of te wandelen. Fiets- en wandelpaden versterken de toeristische aantrekkingskracht van Woudsend, maar ook bij de bewoners zelf is vraag naar
meer fiets- en wandelmogelijkheden rond het dorp. Een fietspad langs het water (Heegermeer en Slotermeer)
naar Heeg en Balk is een grote wens, evenals een voetpad langs de Indijk. Dit laatste wordt ook genoemd met
het oog op veiligheid.
NB De vraag naar fiets- en wandelpaden is niet nieuw. De afgelopen jaren zijn door dorpsbelangen verschillende
varianten uitgewerkt. Deze zijn toegevoegd in bijlage 1.

Afslag West
Een kleine groep dorpsbewoners hecht veel belang aan de realisatie van de welbekende afslag West.
Een extra afslag in de rondweg, die ooit gepland stond in de voorbereidingsfase van de rondweg, maar
om allerlei redenen uiteindelijk niet aangelegd is.

Infrastructuur
Veiligheid Vosseleane
Indammen verkeersdrukte
Veiligheid voetgangers
en fietsers
Meer parkeergelegenheid
Uitbreiding fiets- en wandelpaden
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4. Voorzieningen/zorg
Het voorzieningenniveau van Woudsend wordt over het algemeen als voldoende ervaren. Belangrijk is dat de
voorzieningen die er nu zijn, behouden moeten blijven. Daarbij moet worden gedacht aan huisarts, het depot
van de apotheek en de bushalte in het dorp, maar ook aan het huidige bestand aan winkels en horecagelegenheden. Een winkel voor huishoudelijke artikelen zou een mooie aanvulling op het bestaande aanbod
zijn. Er ontbreekt een goede bewegwijzering naar de verschillende voorzieningen.
Daarnaast is een veelgehoorde wens om met name in het toeristenseizoen het winkelbestand te versterken.

Ouderen:
Met het oog op de vergrijzing is het belangrijk dat er ook in de toekomst genoeg voorzieningen zijn voor
ouderen om in Woudsend te kunnen blijven wonen. Als aanvulling op de al aanwezige diensten kan worden
gedacht aan een vervoersdienst, klushulp en een centraal loket waar ouderen terecht kunnen met hun (hulp)
vragen. Dit is breder dan het WMO-loket; het gaat om een vrijwilligerspool die inzetbaar is voor allerlei diensten.

Jongeren:
Voor de jeugd is er behoefte aan een pannaveld of voetbalkooi. Ook een beachvolleybalveld en andere
spelmogelijkheden zijn genoemd.

MFC:
MFC De Driuwpolle vervult een belangrijke functie in het dorp. Een uitbreiding met activiteiten, zowel structureel als incidenteel, zou het gebruik van het MFC in de zomermaanden kunnen vergroten. Gedacht kan
worden aan een service voor toeristen of een slechtweervoorziening.

Top 3 voorzieningen
Busroute behouden
Uitbreiding ouderenzorg
Activiteiten voor de jeugd
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5. Economie
5.1. Economie / algemeen
Bedrijven:
De op de watersport gerichte economie is een sterk punt van Woudsend, maar de eenzijdigheid van de
bedrijvigheid zorgt ook voor een bedreiging. Aantrekken van een bredere bedrijvigheid kan zorgen voor
een sterkere economische basis. Bijvoorbeeld dienstverlenende bedrijven, ICT en dergelijke. De ontwikkeling
van SKAR II voor kleine, niet-watersportgebonden bedrijven zou hiervoor de oplossing kunnen zijn.

Infrastructuur op en rond water:
Woudsend heeft veel belang bij watersportrecreatie. Daarom is het belangrijk dat de vaartoerist zoveel mogelijk
comfort geboden wordt. In dat kader zijn de volgende aandachtspunten relevant:

•

Verbreding waterkruispunt De Welle en Noorder Ee. Dit zorgt voor een ruimere doorvaart, veiliger vaargedrag en eenvoudiger manoeuvreren voor grote schepen.

•

Het water van alle vaarwegen rond het dorp zou een minimale diepte van 1.80 meter moeten hebben
(op te lossen door baggerputten bijvoorbeeld bij de nieuwe brug).

•

Het aanleggen van een wachtsteiger voor beroepsvaart en rondvaartboten op de westkant van de Noorder
Ee. Momenteel maakt men gebruik van spudpalen, gaat voor anker of parkeert de boot in het riet. Of erger
nog, men vaart weg van Woudsend.

•

De bewegwijzering op het water kan op verschillende punten verbeterd worden.

•

Aanleg van tuigsteigers voor kleine zeilboten.

•

Opzetten veerdienst Balk – woudsend (elektrisch aangedreven praam voor vervoer van voetgangers en
fietsen).

•

Aanleg uitlaatterrein voor honden (bijvoorbeeld achter bosschage De Zwaan).

•

Plaatsing van een afzuigstation / vuilwatertank bij de passantenhaven.

•

Plaatsing afvalbakken bij zittafels in de openbare ruimte.

•

De Zwaan vrijhouden van trailers/vrachtauto’s. De vaak lang geparkeerde voertuigen leveren (veiligheids)
problemen op voor gasten en voor het (bijzonder) vervoer van schepen.

•

Realisatie stroom- en waterpunten langs de Eewal. Dit is een onderwerp waar al langer over gesproken
wordt. Het uitgangspunt is dat hier pas nadere stappen in genomen worden na overleg en instemming van
(een meerderheid) van direct betrokken c.q. aanwonenden.

Verbetering communicatie structuur:
Moderniseren van het netwerk. Sneller internet. Aanleg glasvezelnetwerk. Mogelijk naast KPN andere
leveranciers aanzoeken.
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5.2. Economie / recreatie en toerisme
Watersport is de drijvende kracht van Woudsend: de economische sector richt zich met name op recreatie
en toerisme en op botenverhuur, -stalling en -bouw. Woudsend moet het vooral van het toerisme in het
zomerseizoen hebben. Bij mooi weer is dat geen probleem, maar aan de randen van het seizoen, in de winter
en bij slecht weer mist er een aantal voorzieningen. Ook is het belangrijk dat de toeristische doelgroep breder
wordt getrokken dan alleen de watersport; bijvoorbeeld de mogelijkheden om te fietsen en te wandelen in
de omgeving.

Met name voor de toeristen is er behoefte aan:
Museum:
Een museum waarin de rijke geschiedenis van Woudsend wordt getoond. Woudsend heeft in de 17e en 18e
eeuw furore gemaakt in de scheepsbouw en handelsvaart en dat kan in een museum goed naar voren worden
gebracht. Daarnaast heeft Woudsend cultuur-historisch erfgoed dat geaccentueerd kan worden, zoals bijvoorbeeld de molens.

Slechtweervoorziening:
Een slechtweervoorziening voor als de toeristen/campinggasten niet het water op kunnen en vermaakt willen
worden in het dorp. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de doelgroep kinderen/jeugd.

Overnachtingsmogelijkheden:
Een hotel of andere overnachtingsmogelijkheden voor toeristen die niet in de boot of op de camping overnachten. Hierdoor kan een bredere doelgroep toeristen worden aangetrokken.

Passantenhaven:
Voor de horeca, winkels en middenstand is het belangrijk dat de recreanten en toeristen naar Woudsend komen
en daar ook blijven om hun tijd (en geld) te besteden. De passantenhaven is hiervoor een belangrijke voorziening. Het gebied rond de haven kan aantrekkelijker worden gemaakt met een uitnodigende aankleding, terrasjes,
goede bewegwijzering en winkeltjes.

Horeca:
Woudsend moet ook in de winter aantrekkelijk voor zowel de toerist als de inwoners zelf worden. Daarbij is
een goede samenwerking tussen de horecaondernemers onderling en de horecaondernemers en de inwoners
belangrijk, bijvoorbeeld als het gaat om de organisatie van activiteiten. Hierin is verbetering mogelijk. Dit geldt
overigens ook voor de zomermaanden.

IJsbaanterrein:
Het ijsbaanterrein biedt in de zomermaanden mogelijkheden om te benutten voor activiteiten. Gedacht kan
worden aan een stevige tent met slechtweervoorziening of een groot evenement zoals een concert of theaterproductie. Daarnaast zou het terrein ook kunnen worden ingezet als parkeerterrein.

Gastvrijheid / toeristinformatie
Het wordt van groot belang geacht dat gasten van Woudsend gastvrij
worden ontvangen. Een goed georganiseerd en professioneel bemenst
informatiecentrum is daarom een belangrijke wens voor de toekomst.

Dorpsvisie Woudsend 2020-2030
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Bewegwijzering
Zowel bij bewoners van Woudsend als bezoekers leeft een wens om de bewegwijzering naar afvalcontainers en sanitaire voorzieningen te verbeteren.

Eilandenstructuur Slotermeer
De gedachte bestaat dat de aanleg met eilanden in het Slotermeer het vaarverkeer een belangrijke impuls
kan geven en daarmee ook het aantal bezoekers aan Woudsend kan verhogen. De eilanden zouden voorzien moeten worden van aanleg- en overnachtingsplaatsen. Ook de zeilschool zou baat kunnen hebben
bij deze nieuwe voorziening.

Economie/toerisme
Museum
Slechtweervoorziening
Gastvrijheid / toeristinformatie
Bewegwijzering
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6. Duurzaamheid
Duurzaamheid is een maatschappelijk thema waarmee ook Woudsend te maken heeft en krijgt. Dit kan
op meerdere manieren worden ingevuld, maar het begint met een goede bewustwording.

Energie:
Een ‘gasloos Woudsend’ vraagt om een mix van andere energievoorzieningen, zoals aardwarmte, wind en zon. Belangrijk is ook de isolatie van de bestaande woningen. Isolatie en
zonnepanelen hebben voorrang op de bestemming ‘beschermd dorpsgezicht’ en mogen
niet door deze aanwijzing worden belemmerd. Duurzame renovatie (isolatie) van oude woningen in de dorpskern kan worden gestimuleerd met subsidie. Recreatiepark De Rakken wil
ook bij het verduurzamen van de woningvoorraad worden betrokken.

Groen:
Er is binnen Woudsend interesse voor het opzetten van een biologische volkstuin/dorpstuin/heempark. Eten uit
de streek kan worden gestimuleerd door het opzetten van een weekmarkt waarin naast de
producten uit de dorpstuin ook streekproducten van boeren uit de omgeving te koop zijn.
Een ‘groener’ Woudsend is ook letterlijk op te vatten door het stimuleren van mooie tuinen.
Dit is niet alleen een mooi gezicht, maar ook goed voor de biodiversiteit en de waterafvoer bij zware
regenbuien. Een cursus of workshops kunnen inwoners enthousiasmeren iets moois van hun tuin te maken.

Afval:
Inwoners van Woudsend moeten bewust worden gemaakt van hun afvalstromen en het gebruik van
kringlopen (cradle-to-cradle) en compostcontainers.

Stimulering elektrisch rijden:
Verbetering van de infrastructuur voor elektronische vervoersmiddelen. Tevens aanleg van meer laadpalen bij
parkeerplaatsen en water- en recreatieterreinen.

Duurzaamheid
Nieuwe energievoorzieningen
Een ‘groener’ Woudsend
Dorpstuin

Dorpsvisie Woudsend 2020-2030

13

Bijlage:
Overzicht ontwikkelde plannen voor fiets- en wandelroutes rond Woudsend.
1. Pad over Gouden Bodem

•
•
•
•

Idee: pontje bij Woudsend en pontje bij Heeg.
Mogelijk alleen buiten het broedseizoen.
Historische context: over de Gouden Bodem loopt het Armenpad. Minder gefortuneerde Woudsenders
liepen
over dit pad naar Heeg en terug om hun maandelijkse bijstanduitkering op te halen.
Problematiek: familie Bokma voelt er helemaal niets voor. Ook Staatsbosbeheer (eigenaar) is uiterst terughoudend.

2. Pad van Klokkenstoel naar Klokkenstoel

•
•
•

Idee: pad van de klokkenstoel bij Indyk (naast Jacob) naar de klokkenstoel bij de begraafplaats.
Historische context: geen.
Problematiek: betrokken boeren geven hier vooralsnog geen toestemming voor.

3. Postpad

•
•
•

Idee: pad van Aukes (bij Heechzicht) naar begraafplaats.
Historische context: was vroeger het zogenaamde ‘postpad’.
Problematiek: betrokken boeren geven hier vooralsnog geen toestemming voor.

4. Pad langs het Heegermeer

•
•
•

Idee: pad langs het water van Heechzicht naar Lange Hoek
Historische context: geen.
Problematiek: betrokken boeren geven hier vooralsnog geen toestemming voor.

5. Pad Indyk – De Greide

•
•
•

Idee: pad van strandje Indyk langs het Heegermeer en de Rakken naar De Greiden.
Historische context: geen.
Problematiek: betrokken boeren geven hier vooralsnog geen toestemming voor.

6. Wellepad

•
•
•
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Idee: pad van ‘Pietersma’ langs de Welle naar de oude brug / herdenkingsmonument.
Historische context: geen.
Dit concept lijkt gerealiseerd te gaan worden in 2020.

7. Pad Woudsend – De Hommert

•
•
•

Idee: pad van ‘Schraa’ langs het water van de Noorder Ee en de Nauwe Wymerts naar De Hommert
Historische context: geen.
Problematiek: plan niet in detail uitgewerkt. Erg bewerkelijk door noodzakelijke bouw van bruggen/tunnels.
Veel betrokken eigenaren.

8. Pad langs het Slotermeer

•
•
•

Idee: pad langs het Slotermeer van het IE-akwadukt langs het water richting Balk.
Daar aansluiting op bestaande structuur (schelpenpand).
Historische context: geen.
Problematiek: betrokken boeren geven hier vooralsnog geen toestemming voor.
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