
Dorpstuin 
 

1. Samenstelling werkgroep 

Aangemeld voor dit thema: 
Dorine van den Beukel 
Freya Zandstra 
Helma Paternostre 
Els Hettinga 
H. Jager (komt niet op 2 oktober maar wil wel doorgaan) 
Maartje van der Weide 

In enquête als belangstellend opgegeven (van de in totaal 24 belangstellenden): 
Wiebe Zijlstra 
Sandra Haanstra 
Rimmer Abma 
Nienke Harmsen 

Belangstellend vanuit de visiewerkgroep: Lucie Gelderblom 
 

 
2. Resultaten dorpsenquête: Lokale voedselproductie [vragen 17, 18, 19 en 20]] 
(Aantal respondenten = 220; aantal huishoudens = 850, aantal inwoners = 2040) 

- 83% van de inwoners van Heeg zegt geen behoefte te hebben aan een dorpstuin. Dit beeld is voor 
alle leeftijdscategorieën min of meer gelijk.   

Reflectie: Van de 17 procent respondenten die een dorpstuin wel ziet zitten, is 11 % bereid om daar 
ook de handen uit de mouwen te steken. Dit lijkt niet veel, maar in absolute getallen gaat het om 24 
personen (jong en oud) die wel bereid zijn om actief mee te werken. 
 
- De helft van de respondenten stelt dat er onvoldoende lokale producten verkrijgbaar zijn, terwijl 
bijna 80% zegt deze daadwerkelijk te zullen kopen wanneer ze aangeboden worden, met name in de 
groep 46-65 jarigen.  

Reflectie: Er is een zekere (mentale) relatie tussen een dorpstuin en een groeiende belangstelling 
voor lokale producten. Dit staat ook steeds hoger op beleidsagenda’s en thema’s als dorpstuinen 
eetbare stad etc. lijken een trend te worden.  

Het verdient zeker aanbeveling om hier in de ontwikkeling van de dorpsvisie aandacht aan te 
besteden. Een andere relatie zien we met het Openbaar Groen. Met name het onderhoud en de 
inrichting wordt regelmatig genoemd.  

3. Ondernemers enquête 

Ondernemers 
Streekproducten  

Het produceren van lokale producten staat steeds hoger op beleidsagenda’s en thema’s als 

streekproducten, eetbare stad etc. lijken een trend te worden. Bijna 80% van de respondenten 

zegt daadwerkelijk lokaal geproduceerde producten te zullen kopen wanneer ze aangeboden 

worden, met name in de groep 46-65 jarigen.  

Vraag:  Is dit signaal voor u interessant en zou u er op in willen springen? 

Licht uw antwoord toe. 

 

    

  

 



 

 Antwoorden: 

- Stentec: 2e de plaats waar de katholieke school heeft gestaan ziet er niet uit als entree voor 
Heeg. Ik zou met zo weinig mogelijk kosten de hekken weg halen en er tijdelijk een parkje 
van maken met wat bankjes en bomen etc. Dit hoeft toch niet zo veel te kosten en maakt het 
entree aantrekkelijker. 

- Comino: Ja, ben bereid bij te dragen aan een dorps/buurttuin. De hoeveelheid tijd kan ik niet 
van te voren aangeven maar ik zal m’n best doen om dat tussen m’n eigen bedrijf, 
vrijwilligerswerk etc in te passen. Groen beheer in de wijk zie ik als een taak van de overheid. 

 

4. DTV en buurtverenigingen 
 

7-sprong en Finnefolk 

 

Voorheen waren er op 2 plaatsen in Heeg volkstuinen. Dit is 

verminderd. Vanuit de buurtverenigingen wordt de vraag gesteld 

waarom dit zo is, het lijkt alsof de behoefte is afgenomen. 

Binnen de Zevensprong wordt er wel gebruik gemaakt van de 

volkstuinen. Er wordt aangegeven dat er moeilijk liefhebbers 

voor de volkstuinen te vinden zijn. 

 

In de Zevensprong is de behoefte aan meer groen er niet. Er is 

voldoende groen in de buurt en in de directe omgeving 

(Heempark). Er is wel eens sprake van zwerfafval maar niet in 

grote mate. Wanneer iedereen rondslingerend afval opruimt 

Ondernemers 
Voedselproductie  

Van de 17 procent respondenten die een dorpstuin wel ziet zitten, is 11 % bereid om daar ook de 

handen uit de mouwen te steken. Dit lijkt niet veel, maar in absolute getallen gaat het om 24 

personen (jong en oud) die wel bereid zijn om actief mee te werken.  

Uit de enquêteresultaten komt ook de behoefte naar voren aan meer en ander openbaar groen 

en ander/beter onderhoud. Voor de bedrijventerreinen in Heeg wordt de behoefte aan meer 

gebruiksgroen uitgesproken.  

 

 Vraag:  Bent u bereid bij te dragen aan  meer gebruiksgroen of een dorps/buurttuin rondom uw 

bedrijf of in uw buurt? Licht uw antwoord toe. 

Bent u bereid als bedrijf bij te dragen aan collectief beheer van de groene ruimte in de omgeving 

van uw bedrijf? Licht uw antwoord toe. 

 

 

 

    

  

 

Buurtverenigingen 
Lokale voedselproductie 
Van de 17 procent respondenten die een dorpstuin wel ziet zitten, is 11 % bereid om daar ook de 

handen uit de mouwen te steken. Dit lijkt niet veel, maar in absolute getallen gaat het om 24 

personen (jong en oud) die wel bereid zijn om actief mee te werken.  

Uit de enquêteresultaten komt ook de behoefte naar voren aan meer en ander openbaar groen 

en ander/beter onderhoud. 

 Vraag:  Leeft in jullie buurt de behoefte aan een dorpstuin of een buurttuin?  

Hoe is in jullie buurt het draagvlak voor gezamenlijk beheer van de openbare groene ruimte? 

Licht de antwoorden toe.  

    

  

 



wordt het ook niet ervaren als een probleem. 

 

Finnefolk kent ook niet veel overlast van zwerfafval. Vlak bij de 

school is nog wel eens sprake van rondslingerend vuil, maar dit 

wordt niet ervaren als een groot probleem. 

 

Finnefolk heeft geen behoefte aan meer groen in de buurt. Het 

dorp biedt genoeg mogelijkheden.  De combinatie van openbaar 

groen en parkeerplaatsen, waar een gebrek aan is in de buurt, 

levert nog wel eens problemen op. Het combineren van 

groenstroken die incidenteel gebruikt kunnen worden als 

parkeerplaats wordt als een oplosssing gezien. Gebruik van  

bijvoorbeeld grastegels maakt dan dat het groen blijft. 

 

In beide buurten speelt overlast van hondenpoep wel, één van 

de grootste ergernissen. 

 

Wordt als ontbrekend openbaar groen door Zevensprong nog 

genoemd het gebrek aan een groot weiland voor de jeugd om in 

te kunnen spelen. Voetbalvelden mogen zomers niet gebruikt 

worden, weilanden zijn niet (meer) vrij toegankelijk. Verder is in 

Heeg alle open ruimte in particulier bezit en dus niet 

toegankelijk. Een open stuk groen dat gebruikt kan worden door 

de jeugd om te spelen, feestterrein, spelletjes etc. zou een 

aanwinst zijn. 

 

Het terrein bij de jeugdherberg wordt genoemd als terrein wat 

voorheen veel gebruikt werd, onder andere door scholen. 

De Skou en Sleatswal:  
Beide wijken waren niet erg enthousiast om in een eventuele 
dorpstuin de handen uit de mouwen te steken. Wel ergeren beide 
wijken zich eraan dat er bij het maaien niet goed om de bomen 
heen wordt gemaaid en er plukken gras om de bomen blijven 
staan. In beide wijken wordt de plukken vaak door de bewoners 
zelf nog gemaaid. Perken moeten ook beter worden onderhouden 
of afspraken met de bewoners hier over maken. Tegen een klein 
presentje wil men best ook wel wat aan het openbaar groen doen. 
 
In beide wijken vind je soms zwerfafval in het openbaar groen. De 
Skou wil graag dat de bladeren in de herfst worden opgeruimd. 

 
Runom Wetter en It Fabryk: geen draagvlak voor dorpstuin 
 
De Skatting en Tusken de Breggen: 
- Een openbare volkstuin zal in het begin goed gaan maar op lange 

duur is het geen goed idee. 

- Locatie oude RK school is op het moment een grote puinhoop. 



- Het onderhoud groenvoorziening is minimaal. 

- Eigen onderhoud groenvoorziening zien ze niet zitten. 

- De nieuwe rondweg voorzien van enkele boompjes. 

- Wandelpad rondweg verbreden (+/- 1 meter) 

- Rondweg voorzien van duurzame groene verlichting (3 

lantarenpalen) 
 
5. Ideeën 25 juni 
 
Dorpstuin 
Tuin op basis van permacultuur in omgeving van 
fruitbomen/Heempark 

Combi dorpstuin + heempark  & Bijen 

Wat wordt er met het fruit van de boomgaard in het Heempark gedaan? 

Streekproducten (ism zakelijke partijen; boeren, vissers etc) Ook 
toeristisch + 

School bij betrekken 

Onderhouden dorpshuistuin It Heechhus 

Ook mensen van volkstuin vragen/inzetten/bevragen als 
ervaringsdeskundigen 

Dorpstuinlocaties: Heempark-punt bij volkstuinen en Oude Jozefschool 

Fruitpluk & persdag in het najaar Heempark 

Werken voor voedselbank 

Dorpstuinlocatie Dorsphuistuin 

Tuinplanten over? Stekken en Tuinmarkt  

Bedrijven / buurt adopteren Rotondes! (onderhoud en visitekaartje) 
Perken adopteren door de buurten 

 

 

Woonbuurten; schoon, heel en veilig 

Himmelje foar in manske (foar bern in extra stimulans om te rapen) 

Zorgwoningen voor mensen met beperkingen 

Dorpswacht. Vandalisme bij uitgaansleven 

2x per jaar Himmeldei invoeren; in voor- en najaar 

Iedere inwoner raapt zwerfvuil op. Doe ik dagelijks! 

 Cameratoezicht ivm vandalisme 

Himmeldei vooral met jeugd & school 

Beter onderhoud van openbaar groen. Het was goed tot dit jaar, Nu is 
het vele minder. Heel belangrijk voor leefbaarheid buurt 

Koester grote oude bomen in bebouwde kom 

Gouden Bodem 8 opknappen, camping? 

Leugenbank 

behoud van de drie kerkgebouwen in Heeg (beeldbepalend) Kan 
misschien niet alleen meer door de kerkmensen zelf worden opgebracht 


