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Omdat er de laatste jaren steeds meer behoefte ont-
stond aan duidelijke toetsingskaders als het ging om be-
slissingen die de toekomst van het dorp mede bepalen, is
het plan opgevat om een dorpsvisie voor Oudehaske en
Nijehaske te maken.
Dorpsbelang Oudehaske/Nijehaske heeft zijn nek uitge-
stoken en heeft samen met veel inwoners van Oudehaske
nagedacht over hoe ons dorp er over vijf à tien jaar uit
zou moeten zien.
Deze visie is dan ook van het dorp en niet van dorpsbe-
lang. Dorpsbelang zal serieus rekening houden met de
wensen van het dorp die in deze visie zijn opgetekend.
Ook de gemeente zou dat moeten doen. Daar heb ik wel
vertrouwen in. De gemeente heeft middels een financiële
bijdrage aangegeven ons plan te steunen, dan mag je ook
verwachten dat ze er iets mee doen. 
Dank gaat uit naar iedereen die zich hiervoor heeft inge-
zet, in het bijzonder de werkgroep dorpsvisie die veel
mensen heeft weten te porren om mee te denken en dit
alles op papier heeft weten te zetten.

Piet Hettinga, oud-voorzitter Dorpsbelang Oudehaske
eo.

Voorwoord
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Verantwoording

Het bestuur van Dorpsbelang wil de werkgroep dorpsvisie bedanken voor de inspanningen die zij heeft verricht om deze
dorpsvisie tot stand te brengen. De werkgroepleden verdienen het om met name genoemd te worden: Albert de Jong,
Martijn van de Wal, Jaap Rentier, Martin Dijkhoff, Huub de Graaf en Jan Hettinga. De werkgroepleden Binze Berger en Miep
Meems zijn de gedelegeerden uit het bestuur van Dorpsbelang. De meeste dank gaat uit naar de bijna tachtig inwoners van
ons dorp, die de inhoud hebben bepaald. Met deze visie hebben we een document in handen om mede sturing te geven aan
de nabije toekomst van onze mooie dorpen. We zullen hem aanbieden aan de gemeente. Daarna komt het aan op actie, van
ons en van de gemeente.

Kort willen we verantwoording afleggen over de werkwijze die is gevolgd.
Voor de werkgroep heeft zich, na een oproep in de Baerch, een aantal mensen gemeld. Anderen zijn gevraagd. Oudehaske
is vervolgens in acht wijken ingedeeld. In overleg met de stichting Doarpswurk heeft de werkgroep ervoor gekozen om per
wijk ongeveer acht mensen te vragen om een avond mee te praten over de toekomst van ons dorp volgens de methode
van de keukentafelgesprekken. Ook voor deze gesprekken heeft een aantal mensen zich na een uitnodiging in de Baerch
gemeld. De rest is persoonlijk benaderd. Daarna heeft de werkgroep een vragenlijst gemaakt. In februari en maart hebben
de gesprekken plaatsgevonden. De werkgroep heeft hier veel plezier aan beleefd. Het ging er soms zeer levendig aan toe!
De periode die hierop volgde was vrij intensief. Alle gegevens moesten worden verwerkt. Bij sommige onderwerpen waren
de meningen eenduidig. Zo werd in alle gesprekken duidelijk de behoefte aan een sportzaal uitgesproken, bij voorkeur in
samenhang met een Multifunctioneel Centrum. Dit MFC met sportzaal wordt als meest urgente thema gekwalificeerd. Met
op de tweede plaats de verkeersintensiteit en veiligheid van Jousterweg en Badweg. Over een aantal thema’s werd door
tachtig gesprekspartners verschillend gedacht en waren de meningen verdeeld. Deze thema’s zijn tot discussiepunten ver-
heven en de werkgroep heeft hier tenslotte een gemotiveerde keuze gemaakt. Dit zal sommige mensen wellicht teleurstellen.
Dan zijn er nog ‘losse’ ideeën die hier en daar zijn geopperd. Leuk en/of zo passend dat ze in deze visie zijn opgenomen. Er
zijn ook opmerkingen aangedragen, die niet in de visie staan maar die we op een andere manier proberen te behandelen, bij-
voorbeeld via het jaarlijkse gesprek met de gemeente over het onderhoud van de openbare ruimte.

Als bestuur moeten wij ook de hand in eigen boezem steken. Een opmerking die regelmatig is gemaakt, is dat dorpsbelang
zich meer moet profileren: wie zitten erin, welke activiteiten worden er ondernomen? In de afgelopen twee jaar hebben
we, met een paar maanden onderbreking wegens ziekte, maandelijks verslag gedaan van onze activiteiten in de Baerch. Ook
staat onze website daarin vermeld. Verder is er de jaarlijkse ledenvergadering waarvoor alle leden een uitnodiging krijgen.
En er is ieder jaar ook minstens een extra ledenvergadering, de laatste keer over de plannen voor het multifunctionele cen-
trum. Maar wij zullen proberen ons nog meer en beter te profileren! Vervolgens vond men het een goed idee om jaarlijks
een contactavond met de verenigingen te hebben. Ook het MFC kan daarbij een impuls zijn.

Tot slot. Onze positie ten opzichte van de gemeente verandert. Dat zal ook een verandering betekenen van het bestuur
richting onze inwoners. De manier waarop de plannen voor de herinrichting van de Jousterweg tot stand zijn gekomen, voor
het MFC en voor deze dorpsvisie zijn hier al voorbeelden van. Namelijk door de intensieve samenwerking tussen inwo-
ners van Oudehaske/Nijehaske en het bestuur van Dorpsbelang. Op onze vergaderingen hebben we altijd een agendapunt
“Gast aan tafel”. U bent er van harte welkom als u ideeën, problemen et cetera heeft. Tot ziens. 

Het bestuur van Dorpsbelang Oudehaske e.o.  
Jon Tigchelaar, interim voorzitter
Miep Meems, secretaris
Binze Berger, penningmeester
Tjitte Huitema
Kees Rekker
Gerrit Jonker                                                      Voor informatie kunt u ook terecht op onze website: www.oudehaske.info
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De geschiedenis van Oudehaske (en Nijehaske) in
vogelvlucht.

Oudehaske bestaat al 800 jaar en misschien langer. Het
komt voor in de levensbeschrijving van Dodo van Hasca,
een kluizenaar die in Haskerdijken leefde. Na zijn dood in
1231 werd voor zijn nagedachtenis een klooster gesticht.

Lange tijd leefden veel bewoners als boeren. Maar door re-
gelmatige dijkdoorbraken, waarbij het zeewater ook Ou-
dehaske bereikte, werd het land onvruchtbaar. En veepest
deed de rest. De boeren hadden geen broodwinning meer
en verlieten Oudehaske. En zo konden de Gietersen, ver-
veners uit Giethoorn, die daar klaar waren met vervenen,
in Oudehaske voor een prikkie land opkopen. Het is dan
ongeveer 1750.
En zo zetten zij de vervening voort, die waarschijnlijk al in
de vijftiende eeuw was begonnen.
En hoewel de boeren verdwenen, nam de bevolking toch
toe, door een invasie van veenarbeiders uit Overijssel. Al in
1830 was de vervening afgelopen. De verveners en een
deel van de arbeiders vertrokken naar een volgend pro-
ject. Een ander deel bleef hier. Maar zonder werk was het
bestaan hard. Van de inwoners van Oudehaske raakte 2/3
aan de bedelstaf.  Ze woonden in armoedige hutjes, waarin
’s winter regelmatig water stond en die soms instortten. 
Maar aan het eind van de 19e eeuw was het beeld van Ou-
dehaske al weer fleuriger omdat de economie opbloeide
na de droogmaking van de polders.
En nu, 100 jaar later, maakt Oudehaske weer een bloeipe-
riode door. Mensen wonen er graag omdat het landelijk is,
maar toch dicht bij verbindingen en voorzieningen. 
Uiteindelijk hebben we aan het moeilijkste deel deel van
de geschiedenis van Oudehaske wel twee parels overge-
houden. Het Nannewiid en de Greveling. De Greveling is
getuige en representant van een groot deel van de ge-
schiedenis van Oudehaske. Het is een oude boerderij,
waarvan het achterhuis in 1700 is gebouwd en het voor-
huis in 1810. In 1851 kwam het in bezit van Johannes
Greevelink, telg uit een vervenersgeslacht. 
En het Nannewiid. Veel mensen genieten dagelijks van het
Wiide en de omgeving. Een prachtig natuurgebied waar het
goed toeven is.

De naam ‘Haske’ duidt op land begroeid met kleine strui-
ken en boompjes. In eerste instantie was er één dorp met
de naam “Haske”. Pas toen er oostelijk van de oorspron-
kelijke kern een nieuw dorp ontstond, werden de namen
Oude en Nije Haske afzonderlijk gebruikt.

Oudehaske en Nijehaske liggen westelijk onder de rook
van Heerenveen en vormen van oorsprong de kern van de
oude gemeente Haskerland. De kern van het oorspronke-
lijke Nijehaske is begin 1900 toegevoegd aan de gemeente
Heerenveen. Wat er nog van het voormalige Nijehaske over
is, telt zo’n vijftig inwoners. Oudehaske is met 1993 inwo-
ners in grootte het derde dorp van onze gemeente.

Bron: Doe’t de baerch noch yn ‘e beam hong. 

Historie
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Wonen

Huidige situatie
Tussen de dynamische plaatsen Heerenveen en Joure ligt
het landelijke Oudehaske. Deze ‘buren’ groeien richting ons
dorp. Oudehaske heeft een mild en plezierig woonklimaat.
Het dorp telt bijna tweeduizend inwoners. We hebben veel
eigen voorzieningen inclusief supermarkt. ‘Grotere’ voor-
zieningen liggen in Heerenveen en Joure binnen handbe-
reik. Mede hierdoor is het in Oudehaske prettig wonen.
Nieuwe inwoners komen vooral uit de directe omgeving. 

Het dorp kenmerkt zich door relatief veel koopwoningen
en weinig huurwoningen (9:1).  De beeldkwaliteit van de
woningen is weinig bijzonder. Dit past ook in het totale
beeld van het dorp – zowel infrastructureel als het groen.
Oudehaske is vooral een dorp van en voor gewone mensen! 
In de jaren tachtig heeft het dorp zich fors ontwikkeld. De
laatste jaren is de groei bedachtzamer: vanaf de kern van
het dorp richting oosten, zuiden en slechts gedeeltelijk in
westelijke richting. De in de directe toekomst gelegen uit-
breiding van Oudehaske ligt in het oosten van het dorp: het
gebied Oudehaske Oost en De Menning. Hierna zal vol-
gens de structuurvisie tot 2015 de uitbreiding van Oude-
haske zich voltrekken verder naar het zuiden richting
Veenscheiding in het gebied ten westen van de hoogspan-
ningsmasten.

Perspectief buurgemeenten
De door Skarsterlân en Heerenveen vastgestelde struc-
tuurvisie gaat uit van woningbouw vanuit Heerenveen over
de Engelenvaart – de natuurlijke grens tussen beide ge-
meenten – op het grondgebied van Skarsterlân achter Nij-
ehaske en Oudehaske tot ongeveer de hoogspanningsmas-
ten. Met hier tussen een natuurlijke bufferzone. Deze groei
van Heerenveen wordt verwacht in de periode 2015 – 2030. 
Dorpsbelang heeft uitdrukkelijk aangegeven dat demogra-
fische ontwikkelingen deze woningen overbodig kunnen
maken. 

Gewenst beeld 
• Kleinschalig
De kenmerkende kleinschaligheid en het intieme van Ou-
dehaske moeten blijven. Niet te veel bouwen dus. In de
praktijk betekent dit nieuwbouw voor vooral de eigen in-
woners, met name voor gezinnen met kinderen – immers
zo kunnen essentiële voorzieningen in stand worden ge-

houden. Dit kan op basis van de huidige regeling waarbij 
75% van de te bouwen woningen bestemd is voor de in-
woners van de gemeente. 

• Sociale sector
Ook moet er meer gebouwd worden in de sociale sector
– zowel huur als koop – zodat ook jongere gezinnen meer
dan tot nu toe in staat zijn in Oudehaske te (blijven) wonen.
Betaalbaar wonen dus! Starterwoningen zijn gewenst 

• Meer variatie
De woningbouw moet gevarieerder. Huur en koop zien we
bij voorkeur niet gescheiden van elkaar maar juist ‘door el-
kaar’, zodat een gevarieerde opbouw van Oudehaske
wordt bereikt. We willen meer huurwoningen om de een-
zijdige verdeling van koop en huur te doorbreken. Verdere
verkoop van huurwoningen moet worden gestopt. Het
bouwen van seniorenwoningen moet vooral gericht zijn op
de eigen bewoners en niet op het aantrekken van senioren
van elders, want dat zou de toch al optredende vergrijzing
intensiveren. Het bouwen van seniorenwoningen zoals dat
bijvoorbeeld in Sint Johannesga rondom de Finne is ge-
beurd, zou voor Oudehaske een waardevolle verbetering
zijn. Hier ligt de combinatie met het Multifunctionele Cen-
trum voor de hand. Aandachtspunt is het bouwen van le-
vensloopbestendige woningen.

• Woonvisie
Voor toekomstige uitbreidingsplannen van Oudehaske
moet een beeldkwaliteitplan uitgangspunt van handelen zijn.
Een optie is om de gewenste uitbreiding van Oudehaske
voor de komende jaren te laten verlopen door middel van
een woonvisie, waarbij alle betrokken partijen participeren
in de totstandkoming van deze visie.

Actiepunten
• Borgen kleinschaligheid door behoudend bouwtempo
• Bouwen voor jonge gezinnen
• Meer bouw koopwoningen in sociale sector
• Meer bouw huurwoningen
• Stop verkoop bestaande huurwoningen
• Seniorenwoningen ten behoeve van eigen inwoners – 

aanhaken bij MFC
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Huidige situatie 
Wonen in Oudehaske is ‘landschappelijk’ wonen: groen in
en rond het dorp, ruimte, speelmogelijkheden voor de
jeugd, goed openbaar vervoer, recreatiemogelijkheden et
cetera. Zaken die onderhoud behoeven. Het drukke ver-
keer door het dorp en de overlast van geluid van de A7
tasten het woongenot aan. Het oude Oudehaske dreigt
achterop te raken voor wat betreft de kwaliteit van de wo-
ningen en de woonomgeving. 

Gewenste situatie
Oudehaske mag best een stuk groener en verkeersluwer.
Meer variatie in het groen zal wonen in Oudehaske aan-
trekkelijker maken. Nu wordt het groen in het oude en het
nieuwe deel van Oudehaske gezien als ‘saai’ en een beetje
‘te weinig’. Over het groenonderhoud door de gemeente
zijn we positief, al is er wel sprake van veel zwerfafval langs
de Jousterweg. 
Vervelend is dat het verkeerslawaai van de A7 en ver-
keersoverlast in het dorp maar toe lijken te nemen. Hier
moet echt wat aan gedaan worden, vinden we. En kunnen
de bussen – in de spits graag extra diensten - beter aan-
sluiten op de treinen? 
Meer speelveldjes voor de jeugd zijn gewenst.  ‘Oud’ Ou-
dehaske – onder andere Haschastrjitte. M.Jansstrjitte en
omgeving – krijgen een opfrisbeurt. 

Actiepunten
• Aanleg nieuwe speelveldjes voor kinderen tot 

twaalf jaar
• Aanleg trapveldje buiten bebouwde kom voor 

oudere jeugd
• Afdoende maatregelen tegen verkeersoverlast in 

het dorp. De geluidoverlast van de A7 wordt aangepakt. 
• Opfrisbeurt * voor woningen en woonomgeving ‘oude’ 

dorp
• Aanleg bosrand langs nieuwbouw en hoogspanning 

inclusief vijverpartijen en wandelpad
• Bij nieuwbouw meer variatie in groen en meer 

aanplant bomen
• Geen openbaar groen opofferen voor nieuwe kavels 

Woonomgeving
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Huidige situatie
Bedrijven in Oudehaske zijn gevestigd op het bedrijventerrein de Appelhof en verspreid langs de Jousterweg. Niet beho-
rend tot de dorpskom maar wel tot het dorpsgebied van Oude- en Nijehaske zijn de bedrijventerreinen:
• Businesspark West - grens met Heerenveen aan Skarsterlânske kant van het kanaal. 
• Bedrijventerrein Haskerveen - in de Haskerveenpolder.

Gevoelsmatig horen deze twee laatste terreinen niet bij het dorp Oudehaske. Hun aanwezigheid is natuurlijk wel van grote
invloed op de werkgelegenheid in de directe omgeving. Veel inwoners van Oudehaske vinden uitbreiding van het ‘eigen’ be-
drijventerrein ongewenst. Er zijn in de visie van het dorp mogelijkheden voldoende op beide laatste terreinen en in Joure.
Deze opvatting sluit aan bij het beleid van de gemeente – die overigens wel mee wil helpen in het vinden van oplossingen
voor (uitbreiding van) individuele bedrijven in Oudehaske zelf. 

Behoefte voor de komende tien jaar.
Bijna unaniem zijn de deelnemers aan de keukentafelgesprekken van mening dat het dorp Oudehaske geen uitbreiding van
bedrijventerrein moet hebben. Geen vergroting van de Appelhof dus. Oudehaske moet een leefbaar dorp blijven en dan is
verdere uitbreiding tegen de dorpskom aan niet gewenst. 
In de meeste gesprekken werd voor de mogelijke behoefte aan bouwgrond voor bedrijven verwezen naar bedrijventerreinen
bij Heerenveen of Joure, waar meer dan voldoende ruimte is.

In eerdere plannen en ook in de Integrale Visie Heerenveen-Skarsterlân is uitbreiding van het Businesspark in de richting
van Oudehaske gepland, tussen Nije Fjildwei en Jousterdyk. Oudehaske zet grote vraagtekens bij de noodzaak van deze uit-
breiding. Volgens ons kan worden volstaan met een beperkte uitbreiding, met alleen een aantal fraaie bedrijfsgebouwen
langs het begin van de Nije Fjildwei. Komt de geplande uitbreiding er toch, dan vinden wij een ruime groene en deels be-
plante zone tussen de bedrijven en de woningen aan de Jousterweg noodzakelijk. Deze zone moet met wandelpaden toe-
gankelijk worden gemaakt. Noodzakelijk is ook een ruim open gebied tussen de Appelhof en de uitbreiding van het
Businesspark. 

Actiepunten
• Geen uitbreiding de Appelhof. 
• Nieuwe bedrijvigheid naar terreinen bij Heerenveen 

en Joure
• Hooguit beperkte uitbreiding Businesspark richting 

Oudehaske
• Als de geplande uitbreiding toch plaatsvindt, dan een 

natuurlijke buffer tussen uitbreiding Businesspark en 
woningen Jousterweg 

• Natuurlijke buffer tussen uitbreiding Businesspark en 
De Appelhof

Werkgelegenheid en bedrijfsterreinen
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Huidige situatie
Veel algemene voorzieningen zijn nu gevestigd in het
Groene Kruisgebouw. Denk hierbij aan  fysiotherapie, con-
sultatiebureau en een bezorgende apotheek. Ter plekke zijn
te weinig   parkeerplaatsen die bovendien gedeeld worden
met de basisscholen en gymnastiekzaal. De goede peuter-
zorg verdient een veel beter accommodatie. 
Pinnen en postzaken regelen kan in de supermarkt. Na slui-
tingstijd zijn we aangewezen op Joure of Heerenveen. De
Rabobus voor de ouderen en de bibliobus zijn opgedoekt.
Thuiszorg – geregeld vanuit Joure en Drachten - is be-
schikbaar. Materiaal van het Groene Kruis moet meestal
worden afgehaald in Joure. 
Er is een dokterspraktijk en de dokterswachtpost is vijf tot
tien minuten rijden. 
De rijtijd naar het ziekenhuis is ook vijf tot tien minuten. 
Het verenigingsleven in Oudehaske drijft op vrijwilligers en
dat loopt goed.   

Gewenste situatie
Oudehaske ziet grote voordelen in de bouw van een Mul-
tifunctioneel Centrum. Deze wens om ‘flink wat vliegen in
één klap te slaan’ komt tijdens de vele gesprekken die in het
kader van de dorpsvisie gehouden zijn voortdurend naar
voren. Het MFC moet een breed scala van voorzienin-
gen/diensten bieden voor alle inwoners van Oudehaske. De
voorzieningen/diensten kunnen – in willekeurige volgorde
- zijn: consultatiebureau, huisartsenpraktijk, fysiotherapie,
peuterspeelzaal, jeugdhonk, toneelvereniging, dorpshuis,
sportvoorzieningen (sportzaal), basisonderwijs (openbaar
en bijzonder onderwijs, al of niet gecombineerd), senio-
renwoningen, openbare bibliotheek met computerfacilitei-
ten (multi-mediatheek), horecafaciliteiten (koffieruimte,
café en/of restaurant), fitnessschool, kleinschalig verpleeg-
huis, voorzieningen voor taalcursussen, muzieklessen,
hobby (fotografie, schilderen, e.d.), recreatie in het alge-
meen en eventueel een pinautomaat.

De animo om vrijwilligerswerk te doen voor wat betreft
het dagelijks functioneren van het MFC is groot. Een pro-
fessioneel management stuurt de vrijwilligers aan. Vrijwilli-
gers zullen geen rol spelen tijdens bouw van het centrum,
omdat men dit project  te omvangrijk vindt. 

Hoofdzaak is, dat na jaren van plannen maken, door de ge-
meente op korte termijn een keuze wordt gemaakt  voor
wat betreft de omvang van het voorzieningen/dienstenni-
veau van het MFC. Het dorp vindt daarbij een sportzaal
van het grootste belang.

Actiepunten
• Gemeentelijke  beslissing omvang cq toekomstig gebruik

MFC – op korte termijn 
• Bouw MFC midden in het dorp, inclusief voldoende 

parkeergelegenheid  

Voorzieningen
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Een sportief dorp
Vier van de tien inwoners van Oudehaske zijn lid van de gymnastiekvereniging, tennis, voetbal of volleybal. Vaak zelfs van
meerdere verenigingen tegelijk en soms zijn hele gezinnen lid. Oudehaske is een echt sportdorp waar sport de inwoners
van Oudehaske bij elkaar brengt. Geen wonder dus, dat we in Oudehaske goed weten hoe we het op sportgebied graag
willen hebben.  

Gymzaal/MFC
Voor de binnensporten maken we in Oudehaske gebruik van een gymzaaltje dat niet voldoet aan de eisen van deze tijd:
klein, in slechte staat, niet geschikt voor wedstrijden en de sporten die we hier graag willen. 
Gewenst en beslist noodzakelijk is een nieuwe accommodatie voor alle binnensporten. Ook de basisscholen zullen gebruik
maken van deze sportzaal. Het liefst zien de dorpsbewoners dat de sportaccommodatie binnen een Multifunctioneel Cen-
trum (MFC) wordt gerealiseerd. In het centrum van het dorp bij de sportvelden. De gedachte is, dat zo meerdere vliegen
in één klap worden geslagen: de sportbeleving krijgt een kwaliteitsimpuls en de concentratie van activiteiten zal het dorp
versterken.

Accommodaties buitensporten
Over het algemeen vinden we de voorzieningen voor voetbal en tennis goed. Het door de gemeente eerder toegezegde
kunstgrasveld ten behoeve van de voetbalvereniging wordt gezien als een aanwinst. Dit geldt ook voor de aanleg van par-
keerplaatsen bij het tenniscomplex. 
Voor de jeugd is er een trapveldje in het dorp, waar de kwaliteit van de ondergrond en van de drainage vaak te wensen
over laat. Naast verbetering van het bestaande veldje zouden ook nieuwe trapveldjes in het dorp moeten worden ingericht.

Sport en ontspanning

Actiepunten
• Realisatie van een accommodatie voor de binnensporten, 

bij voorkeur binnen een MFC in het centrum van het 
dorp

• Kunstgrasveld voor de voetbalclub
• Parkeerplaatsen bij de tennis- en voetbalvelden
• Verbetering trapveldje en aanleg nieuwe trapveldjes
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Huidige situatie
Voor de allerkleinste Haskenezen wordt het gebouw van
de peuterspeelzaal als ‘ronduit  slecht’  beoordeeld. Een
oud en verwaarloosd gebouw en voorzieningen die onder
de maat zijn. Het is een ieder bekend dat er gewacht wordt
op een volwaardige plek in het te bouwen MFC.
De openbare en christelijke basisschool zijn onderwijs-
technisch goed. Het dorp is verdeeld over een eventueel
samengaan van deze scholen in een nieuwe jas, eventueel in
het MFC. De samenwerking tussen beide scholen is goed.
De locatie van de christelijke basisschool is uitstekend en
het gebouw is in goede staat.
De gebouwen en indeling van de openbare school echter
zijn van mindere kwaliteit en er is te weinig nuttige ruimte.
In 1986 is er groot nieuwbouw gepleegd, waarbij de meeste
houten lokalen zijn vervangen door lokalen van steen. In
1992 is het kleuterdeel aangebouwd en in 2000 nog een
speeldeel.
Beide scholen hebben weinig parkeerruimte waardoor bij
het halen en brengen van de kinderen gevaarlijke situaties
ontstaan.

De opvang van de kinderen tussen de middag is goed maar
na schooltijd is in Oudehaske zelf geen opvang. De kinde-
ren worden dan uit school met een busje naar Joure ge-
bracht. 

Gewenste situatie
De peuterspeelzaal moet dringend een nieuwe locatie en
voorzieningen hebben. Bij voorkeur in een nieuw te bou-
wen MFC.
De openbare basisschool is aan vervanging/nieuwbouw toe.
Onderbrengen in het MFC lijkt de beste optie. Er kan voor
gekozen worden om faciliteiten voor zowel de openbare
als christelijke school - bibliotheek, mediatheek, andere
diensten - centraal onder te brengen, zodat de gecreëerde
ruimte anders benut kan worden.
Ook moet worden gekeken naar meer parkeergelegenheid
om de gevaarlijke situaties en de overlast, die het ophalen
van de kinderen met zich brengen, op te lossen.
Naschoolse opvang moet in Oudehaske mogelijk zijn. Bij
voorkeur in het MFC.  

Actiepunten
• Nieuwe huisvesting peuterspeelzaal in MFC
• Nieuwe huisvesting openbare basisschool in MFC
• Aanbieden naschoolse opvang in MFC
• Oplossen parkeerprobleem scholen
• Onderzoek naar mogelijkheden om onderwijs-

faciliteiten ten behoeve van het gehele onderwijs 
onder te brengen in MFC 

Onderwijs
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Veiligheid

Huidige situatie
We vinden dat we wonen in een sociaal veilig dorp. 
We hebben weinig te maken met criminaliteit en we heb-
ben nauwelijks last van hangjongeren, die elders nog wel
eens voor overlast zorgen. We hebben zorg voor elkaar. 

We vinden dat we wonen in een verkeersonveilig dorp. 
De beide T - splitsingen in de Jousterweg in het centrum
worden als erg gevaarlijk beoordeeld, met name voor fiet-
sers en voetgangers. Ook het sluipverkeer door Oude-
haske,  vooral als het verkeer bij de rotonde van Joure vast-
staat, veroorzaakt veel hinder en zorgt voor levensgevaar-
lijke situaties. In de ochtendspits is de situatie ‘rampzalig’: de
schoolgaande jeugd fietsend naar Heerenveen en tegelij-
kertijd het drukke en haastige autoverkeer richting Joure
en Heerenveen. Ook de oversteek van fietsers naar de su-
permarkt brengt risico’s mee. Door de verkeersdrukte in
het centrum wordt onder andere ook de Wiidswal steeds
vaker als sluiproute gebruikt. 

De wegen die vanuit Joure gezien van rechts aansluiten op
de Jousterweg zoals de Reidkraach, de Wiidswal en de Toel
worden door autobestuurders nauwelijks opgemerkt,  on-
danks de waarschuwende druppels die op het wegdek zijn
aangebracht. En de verkeerssnelheid op de Badweg en de
Jousterweg is nog altijd veel te hoog, ook al zijn hier eer-
der al maatregelen genomen. 

Een punt van (sociale) onveiligheid vormt de straatverlich-
ting. Die is schaars en er zijn te weinig lantaarnpalen die
branden. Ook de verlichting van het fietspad langs de Jous-
terweg is een bron van zorg. Op het hele traject tussen
Joure en Heerenveen is de verlichting volstrekt onvol-
doende.

Omdat voetpaden/trottoirs soms gewoon ophouden en
dan aan de andere kant van de weg doorlopen, moet wor-
den overgestoken. Niet slim, omdat zo confrontaties met
het overige verkeer worden veroorzaakt.

Gewenste situatie
Oudehaske als verkeersveilig woondorp.  
Met de verbetering van de verkeerssituatie in het centrum
is een start gemaakt. Tot op heden heeft dit niet het ge-
wenst effect: het verkeer zit nog regelmatig vast en nog
steeds is sprake van onveilige situaties. De geplande her-
structurering van de rest van de Jousterweg binnen de be-
bouwde kom zal moeten bijdragen aan vermindering van
de verkeersintensiteit en vergroting van de verkeersveilig-
heid. De gemeente heeft toegezegd, dat het sluipverkeer
in Oudehaske met 75% moet afnemen. Mochten de ingre-
pen niet tot het beloofde resultaat leiden, dan moeten an-
dere oplossingen mogelijk zijn. Een parallelweg  bijvoor-
beeld - verlenging van de Haskerfjildwei - ten noorden van
het dorp richting Joure. Overigens moet De Badweg tot
aan de afslag Wiidswal in de herinrichting worden betrok-
ken door een aanpassing van het wegdek. Zo wordt ook de
verkeersoverlast op de Jousterweg bestreden. Buiten de
bebouwde kom kunnen flitspalen langs de Jousterweg en de
Badweg de verkeersveiligheid verhogen. 

Mocht na diverse maatregelen het vrachtverkeer voor
overlast – door rijden én parkeren! -  blijven zorgen, dan zal
Oudehaske alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk
moeten zijn. Oudehaske is een woondorp waar het auto-
verkeer secundair moet zijn!
Sowieso moet er voor vrachtauto’s een parkeerverbod in-
gesteld worden. 

Actiepunten
• Indien maatregelen niet leiden tot beloofde vermindering

sluipverkeer dan zo spoedig mogelijk alternatieven 
inbrengen. > Aanleg parallelweg, weren vrachtverkeer 
et cetera.           

• Parkeerverbod vrachtverkeer
• Meer parkeerplekken ten behoeve van reguliere autover-

keer
• Intensiveren straatverlichting en verlichting bushokjes
• Verbreding trottoirs en veiliger oversteekplekken
• Verlenging van het trottoir Jousterweg - Haskerútgongen
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Huidige situatie
De recreatieve mogelijkheden zijn goed, maar ‘het kan al-
tijd beter’ vinden we in Oudehaske. 
Zeer ingenomen zijn we met de aanleg van het fietspad
langs de Badweg naar Rottum waarmee binnenkort zal
worden begonnen. Een prima aanvulling op de mooie wan-
del- en fietsmogelijkheden die we al hebben.  Het Nanne-
wiid (‘de parel van Oudehaske’) en omgeving bieden jong
en oud plezierige mogelijkheden om dicht bij huis te re-
creëren. De wereld van Oudehaske is mooi! Er zijn vol-
doende campings voor toeristen, met de aantekening dat ze
te weinig plek hebben voor trekkers.
De kwaliteit van het zwemwater bij het badpaviljoen en de
kiosk neemt af door de toenemende modderlaag.

Gewenste situatie
Het thema ‘fiets/voetpad langs de zuidkant van het Nanne-
wiid’ leeft in Oudehaske. Als onderzoek zou uitwijzen, dat
er geen schadelijke gevolgen zullen zijn voor de natuur, dan
is dit pad zeer gewenst. Het zou mooi zijn als er ook een
fietspad kan komen vanaf de Menning naar de Veenschei-
ding, dan ontstaat er ook een recreatief rondje Oudehaske-
oost. En wat te zeggen van het in ere herstellen van het
vroegere ‘Kerkpad’ voor voetgangers? Het bestaande deel
kunnen we doortrekken tot het Peter Tazelaarpad bij het
Nannewiid.      
De kiosk en de ruimte er omheen waardevoller maken
door het op te knappen en – weer – in gebruik te nemen
ten behoeve van dagrecreatie door bijvoorbeeld speeltoe-
stellen voor kinderen (en wellicht kampeerplek voor ‘trek-
kers’)  Van een beetje zomers leven in de brouwerij op deze
plek wordt iedereen beter.  

Actiepunten
• Onderzoek naar mogelijkheid fietspad zuidzijde Nanne-

wiid
• Idem naar eerherstel voetpad ‘Kerkpad’ met verbinding

naar Nannewiid
• Fietspad vanaf de Menning naar de Veenscheiding
• Opknappen paviljoen, kiosk en omgeving
• Verbetering zwemmogelijkheden bij paviljoen en kiosk
• Kiosk en omgeving weer in gebruik nemen (in ieder geval

gedurende de zomermaanden)
• Attentie voor modderbodem Nannewiid  

Recreatie en toerisme
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