
 

Een duurzame dorpsvisie 

 

Er bestaan veel beelden bij het begrip Duurzaamheid. De meest gebruik-

te definitie is: Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de 

behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige gene-

raties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 

Vertaald naar de dorpsvisie betekent dit o.a. dat bij iedere ontwikkeling 

of planvorming in ieder geval nagedacht moet worden over de conse-

quenties hiervan voor de toekomst. Om te begrijpen waarom dat nodig is 

en welke aspecten daarbij van belang zijn, bieden de inzichten van  

The Natural Step (TNS) goede handvatten. TNS neemt de kringloop van 

de aarde als uitgangspunt. Zonder menselijk ingrijpen kan deze kringloop 

voorzien in schoon water, schone lucht en voedsel. Door het (te snel)  

onttrekken van grondstoffen, vervuiling van de biosfeer en het ontwrich-

ten van de natuur (denk aan overbevissing, houtkap etc.) putten we de 

aarde uit en brengen we de natuurlijke kringloop in gevaar met alle  

gevolgen voor toekomstige generaties van dien. Om deze ontwikkeling te 

keren moet er op grote schaal gewerkt worden aan het terugdringen van 

de enorme claim die we op de natuur leggen zodat de aarde kan  

herstellen en grondstoffen langer beschikbaar blijven. 

De 5xBeterBezig©-methodiek 

Bleiblom ontwikkelde voor scholen en dorpen een aanpak gebaseerd op 

de uitgangpunten van duurzaamheid. De kern van de 5xBeterBezig-

methodiek is dat het de principes van The Natural Step vertaalt naar een 

specifieke doelgroep op een manier die simpel en laagdrempelig is en 

die de doelgroep direct handelingsperspectief biedt. Oftewel; wat kun je 

zelf doen in je eigen woonomgeving op een wijze die bijdraagt aan dat 

herstel van de kringloop. 

 

  

TNS neemt de  

kringloop van 

de aarde als  

uitgangspunt 



 

 Zorg voor jezelf en voor elkaar 

 Slim met spullen en materialen 

 Slim met energie & water 

 Denk gifvrij 

 Ruimte voor de natuur 

 

 

 

De naam  

 

Waarom ‘5xBeterBezig’? Duurzaamheid wordt vaak 

neergezet als iets dogmatisch. Iets is goed of fout. In de 

praktijk ligt het vaak niet zo zwart-wit.  

Het is al een hele stap om beter na te denken over de 

keuzes die je hebt en om in te zien dat je bepaalde 

dingen anders kunt doen. Als dat je lukt, doe je het in 

ieder geval altijd Beter. Het begrip Bezig is een actief 

begrip en benadrukt het eigen handelingsperspectief. 

Duurzaam handelen tot slot, valt en staat met de inte-

grale toepassing van de vijf BeterxBezig regels 

 

 

De Inhoud 

 
De slag naar mentaliteitsverandering en duurzaam 

denken en doen begint bij bewustwording en kennis. 

Hiermee start elk BeterBezig-traject.  

Wat is duurzaamheid eigenlijk? Wat heeft het met mij 

persoonlijk, met mijn werk en dagelijks leven te maken? 

Kan ik er zelf ook iets aan bijdragen?‘.  

Om gezamenlijk te kunnen werken aan een duurzame 

dorpsgemeenschap is een helder en gezamenlijk be-

grip van duurzaamheid nodig bij alle betrokkenen.  

Bleiblom ontwikkelde hiervoor vijf duurzaamheidsregels 

die gezamenlijk (integraal) toegepast leiden tot duur-

zame keuzes. 

De spelregels kennen elk een diepere uitwerking.  

Wanneer de dorpsbewoners in een visietraject deze  

uitwerkingen snappen en integraal kunnen toepassen 

in hun eigen werk- en leefomgeving, kunnen ze zelf-

standig aan de slag met duurzaam denken en doen. 

Deze spelregels vormden het toetsingskader voor de  

analyse van de huidige situatie van Heeg en tevens de 

basis voor het beschrijven van de Visie op Heeg 2025. 



 

Het proces 

 

 

De Visiewerkgroep is zes keer bij elkaar gekomen in de periode  

februari tot en met mei 2012. Belangrijk doel van deze bijeen-

komsten was het maken van een inventarisatie van de huidige 

situatie. We hebben onderzoek gedaan naar de categorieën 

Economie, Sociaal-Cultureel en Natuur, Milieu & Landschap. In 

eerste instantie gebaseerd op eigen ervaring en inzichten van 

de leden van de Visiewerkgroep, die later zijn getoetst aan de 

dorpsbewoners. Hiervoor is een enquête gestart die zowel digi-

taal als in papieren vorm beschikbaar is gesteld. Deze enquête 

kende een respons van 220 ingeleverde enquêtes en leverde 

verschillende aandachtspunten op die in verdiepingsgesprek-

ken met vertegenwoordigers van buurtverenigingen verder zijn 

doorgesproken.  



 

Durf-te-vragen sessie 

 

 

 

 

 

De jongeren zijn op een andere wijze  

bevraagd over hun mening; in zoge-

naamde durf-te-vragen sessies zijn ze in 

hun eigen omgeving om een reactie  

gevraagd. Zo zaten we na afloop van 

een zeiltraining op het eiland, werd een 

‘hokje’ bezocht en schoven we aan na 

afloop van een oefenavond van  

Crescendo. In totaal zijn bijna 300  

personen op enige wijze betrokken in dit 

proces geweest en leverde dit een aan-

tal verbeterpunten op. Zes daarvan lenen 

zich goed voor uitwerking door bewoners; 

Bereikbaarheid, Voedselproductie/

dorpstuin, Woonbuurten; schoon, heel en 

veilig, Wandel- en Fietspaden, Duurzame 

energiehuishouding en de Sporthal/MFC/

Slechtweervoorziening. De overige verbe-

terpunten zijn en bovengenoemde the-

ma’s zijn opgenomen in een activiteiten-

matrix. 
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De resultaten van deze inventarisatie zijn op 25 juni 2012 

gepresenteerd aan het dorp tijdens de jaarvergadering 

van Plaatselijk Belang Heeg. Hierbij waren circa 70  

inwoners aanwezig. De Hegemers zijn tijdens de jaar-

vergadering en via de Sylboade uitgenodigd om actief te 

participeren in een van de zes verbeterthema’s of pro-

jecten. Direct na de zomervakantie zijn twee werkgroe-

pen daadwerkelijk aan de slag gegaan. Een werkgroep 

richt zich op de uitwerking van de ambitie om een dorps-

tuin te realiseren. De tweede werkgroep onderzoekt,  

bijgestaan door een studententeam van de NHL, de  

mogelijkheden van duurzame energie in Heeg. 

Bleiblom heeft in de tussentijd de inventarisatie van de 

huidige situatie geanalyseerd aan de hand van de 

‘5xBeterBezig regels’. Deze analyse is tenslotte verwerkt 

naar een beeld van Heeg in 2025 (de Visie) en een  

concreet activiteitenplan om dit beeld te verwezenlijken. 



 



 



 

In 2025 is Heeg nog steeds een prachtige plek om te  

wonen, te werken en te recreëren. Het is de bewoners  

gelukt om de positieve waarderingen, voorzieningen en  

activiteiten van 2012 vast te houden.  Vrijwel iedereen voelt 

zich veilig, het verenigingsleven is bloeiend. Sport, cultuur, 

muziek, evenementen; er is van alles te doen en te beleven 

in het dorp. De voorzieningen op het gebied van gezond-

heidszorg zijn goed, alle opvang- en onderwijsvoorzieningen 

voor kinderen tot en met 12 jaar zijn aanwezig en op een 

half uur fietsafstand heeft Sneek een toereikend aanbod 

van middelbare scholen en een ruim aanbod van middel-

baar beroepsonderwijs. Ook op ander gebied biedt Sneek 

een ruim scala van aanvullende voorzieningen en  

activiteiten. Het is de Hegemers gelukt aan dit alles nog  

verbeteringen toe te voegen.  Het saamhorigheidsgevoel is 

toegenomen, de bereidheid om een steentje bij te dragen 

aan de gezamenlijkheid ook.  

Zorg voor  
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voor  

elkaar 



 

 

It Heechhûs is het bloeiende knooppunt van dorpsinitiatieven. Na de 

verbouw in 2011 is op initiatief van de Werkgroep Dorpstuin Heeg ook 

de buitenruimte opgeknapt tot een groene en aantrekkelijke ont-

moetingsruimte. Bewoners en toeristen maken er graag gebruik van. 

Ook jongeren voelen zich thuis in It Heechhûs.  

Na het visietraject zijn ze uitgenodigd om mee te denken over activi-

teiten in het dorpshuis. Sindsdien organiseren ze er geregeld hun eigen 

activiteiten en dragen ze met plezier bij aan het draaiend houden van 

het dorpshuis. In het zomerseizoen vindt zowel hier als elders in het dorp 

een bont palet van slechtweer-activiteiten plaats dankzij gezamenlijke 

denkkracht en creativiteit.  

Ook is er inmiddels een sporthal gerealiseerd die aan alle wedstrijd-

normen voldoet. Het sportverenigingsleven heeft hierdoor een flinke  

impuls gekregen. Vlakbij It Heechhûs is de geplande herstructurering 

van It Eilân tot uitvoering gekomen. Het nieuwe stuk openbare oever, 

waar veel wandelaars gebruik van maken, heeft de dorpsentree vanaf 

het water een stuk aantrekkelijker gemaakt en het dorp weer iets meer  

verbonden met het Heegermeer.  

Heeg heeft inmiddels een vrij toegankelijke trailerhelling en is het gelukt 

een nieuwe locatie te vinden voor de begraafplaats. 



 

De dorpstuin bij Talma State is het andere bloeiende 

trefpunt van Heeg. De inwoners van Talma State, de 

basisschoolleerlingen van Heeg en geïnteresseerde  

bewoners werken hier inmiddels alweer ruim 10 jaar  

samen aan een bloemen- en groentetuin. Voor de 

dorpsgenoten die niet van tuinieren houden is het een   

gezellige ontmoetingsplek.  

Het voelde in het begin wat vreemd maar de lift-

plekken van en naar Heeg zijn vanaf 2013 al snel heel  

gewoon geworden. Wie op een van de daartoe  

bestemde plaatsen in Sneek, IJlst of Heeg gaat staan, 

krijgt eigenlijk altijd binnen 10 minuten een lift door  

mede-dorpsbewoners. 

De positieve sfeer straalt uit op de toeristen: zij voelen 

zich welkom in Heeg en gaan er graag naar toe. De 

uitbreiding van de passantenhaven in combinatie met 

een wedstrijdcentrum, onderdak voor de Watersport-

vereniging Heeg en de Tjottervloot, hebben daar ook 

aan bijgedragen.  

Het aantal toeristen dat Heeg jaarlijks bezoekt is hier-

door op peil gebleven. Het uitbreidingsplan rond de 

passantenhaven heeft het dorp overigens ook nog een 

evenemententerrein tevens ijsbaan opgeleverd èn een 

opgeknapt strandje. Een mooi voorbeeld van waar 

goede samenwerking tussen lokale partijen en  

vasthoudendheid toe kunnen leiden. 

In het watersportseizoen is het centrum een autovrije 

levendige ontmoetingsruimte met winkels en Horeca. 

De middenstand is versterkt. Eigen dorpsbewoners  

kopen zelf ook zoveel mogelijk bij lokale winkels en  

bedrijven. Opvallend is de 5xBeterBezig-winkel, die in 

het watersportseizoen alle dagen open is. Hier zijn 

streekproducten, lokaal gemaakte en tweedehands 

artikelen te koop of te ruil, afgestemd op het toeristisch 

publiek. De winkel is het resultaat van samenwerking 

tussen bewoners, ondernemers en omringende  

agrarische bedrijven. Deze samenwerking heeft ook 

geleid tot het verder terugdringen van overlast. Door 

de jongeren meer bij het dorp te betrekken zijn overlast 

en vandalisme afgenomen. 
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De samenwerking tussen ondernemers en het duur-

zaam ondernemen zijn verder toegenomen. In 2012 

was de belangstelling van ondernemers voor het visie-

traject summier maar in de jaren daarna haakte een 

groeiend aantal ondernemers aan. De plaatselijke  

horeca serveert lokale producten; er zijn goed lopende 

samenwerkingsarrangementen ontstaan. Dankzij alle 

positieve ontwikkelingen is de werkgelegenheid  

gelukkig op peil gebleven. Dit was in 2012, ten tijde van 

de crisis, wel reden tot enige zorg. Heeg was voor een  

belangrijk gedeelte van haar arbeidsplaatsen afhanke-

lijk van de redelijk conjunctuurgevoelige arbeidstak  

Waterrecreatie. De geografische ligging nodigde niet 

uit tot uitbreiding van bedrijventerreinen, maar de  

oplossing werd gezocht en gevonden in uitbreiding van 

meer op ICT-gebaseerde oplossingen, als de aanleg 

van snelle glasvezelnetten waardoor o.a. thuiswerken 

vergemakkelijkt werd. Hierdoor kwamen nieuwe  

vormen van samenwerking tot stand. 



 

Veel jongeren die eerder Heeg verlieten zijn terug-

gekomen. Zij kunnen naast werk, gelukkig ook een star-

terswoning vinden in Heeg. Ook is er voldoende aan-

bod van levensloopbestendige woningen. Vanuit de  

behoefte die hieraan in 2012 werd uitgesproken, is  

een nieuwe themagroep ontstaan; bewoners die  

samen met de gemeente SWF en woningbouw-

coöperaties in 2013 gesprekken voerden over het nieu-

we woningbeleid, waarin ook een koppeling werd  

gemaakt met energiemaatregelen in huizen. 



 

Het had wat tijd nodig maar het denken in lokale kringlopen is vanzelf-

sprekend geworden in Heeg. De afvoer van GFT-afval is sinds 2012 enorm  

afgenomen, het overgrote deel komt terecht  in compostbakken en  

–molens, ook bij horecabedrijven. De compost die niet in eigen tuinen  

terecht komt, gaat naar de gezamenlijke dorpstuinlocaties. Daar is overigens 

een mooi staaltje van lokale kringloop te zien: de verhoogde plantbedden 

bij Talma State en tuinelementen bij It Heechhûs zijn in 2013 aangelegd met 

sloopafval van Talma State.  

De twee rommelmarkten van Heeg zijn nog steeds belangrijke momenten 

waarop overtollige spullen van eigenaar verwisselen. Buiten deze  

momenten gebeurt dit ook nog, maar de kringloopwinkel in oude vorm  

van 2012 bestaat niet meer.  

Vanuit betrokken bewoners en ondernemers is een eigentijdse vorm   

ontstaan van ruil en verkoop, maar ook reparatie en creatief opknappen 

van lokale spullen, kleding en materialen. De 5xBBwinkel in het centrum 

speelt hierbij een belangrijke rol en het hergebruiken van afgedankte  

materialen is zelfs een inspiratiebron voor slechtweeractiviteiten gebleken. 

Zowel bewoners als ondernemers hebben door dit alles meer aandacht  

gekregen voor materiaalgebruik en -verspilling. De totale hoeveelheid  

afval is in de loop van de jaren afgenomen en wordt bovendien beter  

gescheiden.  
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Ook de toeristen doen hier aan mee, daartoe  

uitgenodigd en ondersteund door de recreatie-

bedrijven en middenstand. Het is goed dat in 2012  

besloten is de Milieustraat in Heeg in stand te houden. 

Ook dit heeft enorm bijgedragen aan het bewuster  

omgaan met materialen. Toen bleek dat de aanvoer 

van materialen vanuit Heeg opdroogde en dat  

omringende dorpen geleidelijk het voorbeeld van 

Heeg gingen volgen, is in overleg met de gemeente  

de functie van de Milieustraat omgevormd tot een 

grondstoffenrotonde, belangrijk knooppunt van lokale 

en regionale materialenuitruil. Binnen en tussen de  

verschillende bedrijfstakken in het dorp werken bedrij-

ven gezamenlijk aan slim en efficiënt materiaalgebruik 

en zo lokaal mogelijke kringlopen. De afstemming  

loopt vooral via de dorpswebsite van Plaatselijk Belang 

Heeg, de daadwerkelijke uitruil van materialen loopt 

via de grondstoffenrotonde.  

Ook heeft de gemeente Súdwest-Fryslân de ideeën 

van Plaatselijk Belang Heeg overgenomen en de eisen 

aangescherpt met betrekking tot het gebruik van  

materialen in (nieuw)bouwprojecten; (her)gebruik  

van lokale materialen maken daar onderdeel van uit.  

Geleidelijk is ook de plaatselijke jeugd meegenomen  

in een andere kijk op hun omgeving. Het onnodig  

vernielen van andermans spullen is in de loop der jaren 

steeds verder afgenomen.  



 



 

De werkgroep die in 2012 aan de slag ging met de  

ambitie Heeg duurzamer te maken op het gebied van 

energie, startte met een door studenten van de NHL  

uitgevoerd onderzoek naar mogelijkheden.  

De organisatie van een energiemarkt begin 2013 was 

het begin van een enorme bewustwordingscampagne 

richting inwoners van Heeg. Van aanpassingen op  

woningniveau in de beginjaren, groeide de ambitie 

richting een meer gezamenlijke aanpak waarin huis-

houdens en bedrijven samen gingen werken aan de 

vorming van een heuse Hegemer Coöperatie. Met in 

eerste instantie de focus op energiebesparing en  

gezamenlijke inkoop van duurzame energie zijn  

inmiddels ook de eerste huishoudens aangesloten op 

de eigen virtuele energiecentrale welke een unieke 

combinatie is van diverse duurzame energiebronnen.  

De bewustwordingscampagne richtte zich ook op  

mobiliteit; Hegemers kozen makkelijker voor gezamenlijk 

vervoer, carpoolen en gebruik van de liftplaats om het  

aantal autokilometers en verkeersbewegingen terug te 

dringen. Maar ook in de aanschaf van duurzame voer- 

en vaartuigen, waarbij dorpsbewoners elkaar steeds  

vaker gingen adviseren is een groei te zien.  

Bevoorrading van de in het centrum gelegen winkels 

gebeurt al vele jaren vanuit een centraal punt aan de 

rand van Heeg met behulp van een elektrisch aange-

dreven bestelbus. Met een paar extra stoelen wordt  

deze bestelbus in het watersportseizoen ook gebruikt 

voor collectief vervoer tussen Sneek en Heeg; zowel 

voor bewoners als toeristen.  

 

Het voorbeeld van de bootverhuurders om alleen nog 

maar te investeren in elektromotoren, heeft navolging 

gekregen door de bewoners. Hierdoor nam Heeg een 

onderscheidende positie in binnen de Friese water-

sportkernen. Zeker de poelen profiteren daarvan, de 

rust wordt zelden nog verstoord door snel varende  

rubberboten en andere motorvaartuigen. 

Slim met energie en water 



 



 

Het zuidwesten van Fryslân, in 2012 een van de 

donkerste gebieden van Nederland, heeft deze 

positie in de loop der jaren behouden, mede 

dankzij een vernieuwend lichtbeleid. Het  

initiatief van PBH om de hele openbare  

verlichting in een tijdsbestek van acht jaar  

geleidelijk te vervangen door slimme, doseer-

bare openbare LED verlichting, is door de  

gemeente Súdwest-Fryslân ook actief door-

gevoerd in andere woonkernen. Het resultaat is 

een natuurvriendelijker openbare verlichting die 

een groter gevoel van veiligheid biedt door  

dosering van licht, en energiezuiniger is.  

Uiteraard zijn de armaturen gemaakt van  

gerecycled (lokaal) plastic van de Friese  

afvalverwerker Omrin.  



 

 

Misschien wel omdat Heeg aan het water gelegen is, 

leek watergebruik/verspilling geen echt onderwerp te 

zijn in het dorp. Door schommelingen in het klimaat 

werden we steeds vaker geconfronteerd met afwisse-

lend (zware) buien en langduriger periodes van droog-

te. Dit leidde tot een nieuw rioleringsbeleid inclusief af-

koppelplan (gescheiden opvang van regenwater),  

infiltratiepercelen en diverse maatregelen voor woning-

bezitters. Zo werden huishoudens gestimuleerd om  

regenwater beter te benutten, o.a. door de mogelijk-

heid om tegen gereduceerde prijs opnieuw een regen-

ton aan te schaffen.  

Daarnaast stelde de gemeente Súdwest-Fryslân een 

subsidie beschikbaar voor het aanleggen van Sedem-

dakbedekking, waardoor regenwater vertraagd wordt 

verwerkt. Deze bedekking heeft een sterk isolerende 

werking (energie en geluid), werkt als filter voor fijn stof 

en gaat twee tot drie keer langer mee dan een  

normale dakbedekking. Zo’n 75 procent van de platte 

daken in Heeg zijn anno 2025 bedekt met Sedem-

bedekking dan wel met zonnepanelen. 
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Van grote vervuiling, uitstoot van schadelijke stoffen of 

ongezonde werkomstandigheden is in 2025 nog steeds 

geen sprake. De Hegemer bedrijven zijn voorbeelden  

geworden van de zoektocht naar duurzaam materiaal-

gebruik en schoon transport. Het beleid van de provincie 

Fryslân om vervuiling van het water tegen te gaan door 

binnen het Friese Merenproject in te zetten op faciliteiten 

om vuilwatertanks te legen, heeft effect gehad op de 

kwaliteit van het zwemwater. Hierover zijn nu geen  

klachten meer. 

In 2012 was zwerfafval nog een grote bron van ergernis 

voor heel veel Hegemers: zwerfafval in bermen, in het  

water, langs de oevers, op het strandje, in het Heempark, 

op straat, in het openbaar groen. De oplossing begon  

eigenlijk heel simpel: als je zwerfafval ziet liggen raap je 

het op en gooi je het op de juiste plek weg. Zie je iemand 

anders iets op de grond gooien, nodig hem of haar op 

vriendelijke manier uit om het weer mee naar huis te ne-

men of even in een afvalbak te doen. Samen werken aan 

een schoon en opgeruimd dorp, elke dag maar ook op  

gezamenlijke Himmeldei, het werkte aanstekelijk en anno 

2025 is het effect te zien. Ondanks de bezuinigingen  

hebben de Hegemers het in 2013 voor elkaar gekregen 

om meer vuilnisbakken geplaatst te krijgen en afspraken 

te maken over een intensiever ophaalschema. Juist om-

dat hierdoor de bewustwording werd gestimuleerd heeft 

dit voorbeeld inmiddels navolging gekregen in andere 

gemeenten.  

Chemische middelen voor het tegengaan van onkruid 

worden in het dorp niet meer gebruikt, niet door individu-

ele bewoners, niet door bedrijven, niet door de gemeen-

te. De wetenschap dat dit beter is voor de natuur en ons-

zelf heeft ervoor gezorgd dat bewoners en bedrijven met 

andere ogen naar de openbare ruimte en het openbaar 

groen zijn gaan kijken en een wat natuurlijker begroeiing 

juist zijn gaan waarderen. Ook zijn bewoners en bedrijven 

anders gaan kijken naar het gebruik van kunststoffen en 

chemische middelen in hun eigen huizen, huishouden, 

bedrijfsgebouwen en bedrijfsvoering. Stap voor stap zijn 

ze andere keuzes gaan maken. 

Denk gifvrij 



 

Dit was geen eenvoudig traject; net als bij energie moesten de dorpsgenoten 

het nut van veranderen leren inzien en natuurlijk moesten er ook alternatieve 

producten beschikbaar komen. Een paar enthousiaste dorpsgenoten  

ontdekte hierin een gat in de markt. Door middel van huisparty’s zetten zij  

een verkoopkanaal op. Inmiddels is dit een bloeiend bedrijf met zelfs een  

productie-unit op een van de bedrijventerreinen in Heeg. 



 

 

 

Geïnspireerd door het enthousiasme en de resultaten van de 

dorpstuinwerkgroep zijn steeds meer mensen op eigen erf met 

groenactiviteiten aan de slag. Groente en fruit, bloemen, bijen- 

en vlinderplanten, takkenstapels voor egels, heggen en struiken 

voor vogels. Er zijn ook buurten en bedrijven-terreinen die  

gezamenlijk iets hebben opgepakt. Door alle mogelijkheden die 

zich voordeden aan te grijpen, zijn ook veel wateroevers  

natuurlijker geworden. It Wetterskip en de gemeente hebben er 

enthousiast aan meegewerkt. In de loop der jaren heeft Heeg zo 

een steeds groenere uitstraling gekregen. Dit blijkt een positief  

effect te hebben op het imago van Heeg: het is niet alleen een 

dorp waar het goed toeven is als je van water(sport) houdt maar 

je kunt er ook lekker wandelen over de nieuw aangelegde  

wandelroutes binnen en buiten het dorp of rustig op een bankje 

van de groene omgeving of het uitzicht genieten.  

Ook in de havens aan de randen van het dorp voelen gasten 

zich verbonden met de rest van het dorp en kunnen ze via een 

aantrekkelijke route naar het centrum lopen of fietsen. Bijzonder is 

het wandelpad aan de westkant van Heeg. Vanuit het dorp is 

het pad aangelegd langs de oevers van de Hegemer Mar om 

van natuur, water  en landschap te genieten. Net buiten het dorp 

steekt het pad door het land en sluit daar aan op het nieuw aan-

gelegde fiets- en wandelpad langs de Bird. 

In de natuurzone langs de Wiide Wymerts leidt een wandelpad 

tot een mooi uitzichtpunt bij de kruising van de Wiide Wymerts en 

de Jeltesleat. Met die natuurzone heeft Heeg een mooie land-

schappelijke inpassing gekregen aan de oostkant.   

Ruimte  voor de  

natuur 



 

De educatieve functie van het Heempark 

is uitgebreid. Nog steeds is het een  

belangrijk steunpunt binnen de gemeen-

te voor duurzaamheidseducatie op basis-

scholen en de mogelijkheden van het 

Heempark zijn nu ook opgenomen in  

arrangementen van lokale ondernemers.  

Kinderen hebben inmiddels hun eigen 

hoek in het Heempark. Hier kun je vrij spe-

len hutten bouwen en ontdekkingsreiziger  

zijn of piraat spelen.  

Bewoners spraken zich in 2012 niet alleen 

uit over de wensen die zij hadden. Ook 

stelden zij vast dat de aantrekkelijkheid 

van Heeg negatief beïnvloed werd door 

o.a. de recreatieparken (zelfs betiteld als 

lelijkste plekken van Heeg) en de omran-

ding door bedrijventerreinen. PBH heeft 

zich met betrekking tot de infrastructurele 

ontwikkeling van en rond Heeg als  be-

langrijke gesprekspartner opgeworpen 

richting de gemeente Súdwest-Fryslân.  

Mede door deze positie kon PBH invloed 

uitoefenen bij de (her)inrichting van de 

bestaande en terreinen die in ontwikke-

ling zijn.  

 

 

 

de  

Milieustraat 

omgevormd  

tot een  

grondstoffen-

rotonde  


