
Dagverslag digitale schetsschuit Ossenzijl
15 februari 2020

De derde schetsdag vond, vanwege de Corona-maatregelen, digitaal plaats. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van het programma Zoom voor de plenaire gedeeltes. Voor het 
groepswerk is daarnaast gebruik gemaakt van het programma ‘Miro’, waarin de 
deelnemers ‘geeltjes’ kunnen plakken en kunnen schetsen.  

De schetsschuit van 2 december 2020 werd afgesloten 
met de belofte om een ‘terugkomdag’ te organiseren. Een 
belofte die moeilijk waar te maken bleek vanwege de corona-
maatregelen. Uiteindelijk is besloten om op 10 februari een 
digitale terugkomdag te organiseren, daarbij gebruik makend 
van Zoom en Miro, om op die manier de werkwijze van een 
schetsschuit te benaderen.

Agenda schetsschuit 10 februari 

10.15	 Digitaal	kanaal	staat	open	voor	koffie	en	uitwisseling
10.30  Opening door Wim Liesker en introductie Monique  
 Annotee van de gemeente Weststellingwerf 
10.40  Welkom door dagvoorzitter Judith van de Geer
10.45  Terugkoppeling van de resultaten van 2 december  
	 door	Hofstra|Heersche,	reflectie	op	de	gepresenteerde		
 modellen
11.15  Korte pauze
11.30 Waar zien de verschillende gebiedspartners (koppel-) 
 kansen, waar heb je een eventuele zorg, welke   
 suggesties zou je willen meegeven? 
12.30 lunch
13.15 In twee groepen inzoomen op de drie belangrijkste  
 thema’s (randweg, EWC en wonen). Noteer met   
 behulp van Miro de belangrijkste voor- en nadelen  
 van de thema’s.
14.00  Plenaire terugkoppeling van de resultaten. Wethouder  
 Scheringa sluit aan.
14.30  Formuleren vervolgstappen en afsluiting.

Thema’s die in vorige bijeenkomsten zijn besproken zij de 
vormgeving en ligging van een eventuele randweg, de locatie 
voor het European Wetland Centre (EWC) en mogelijke 
locaties voor (beperkte) woningbouw. Er zijn uiteraard meer 
aandachtspunten die leven in het dorp. Die zullen in de 
dorpsvisie benoemd en uitgewerkt worden.
De verschillende alternatieven zijn door Hofstra|Heersche bij 
elkaar gebracht in drie modellen:
• Model A: ‘Lokale Kwaliteit’ waarbij zoveel mogelijk 

aansluiting wordt gezocht bij het bestaande. De 
randweg ligt dicht bij het dorp en maakt voor een deel 
gebruik van de Burgemeester Van der Veenweg. Het 
EWC wordt gerealiseerd op de locatie van het huidige 
bezoekerscentrum en wat betreft woningbouw wordt 
ingezet op inbreiding in de kern van Ossenzijl. EWC 
met parkeerplaats en aanwezige ondernemers vormt 
tevens een ‘spot’. De Ossenzijlersloot wordt in dit model 
gepasseerd door middel van een nieuwe brug ten 
noorden van Ossenzijl.

• Model B: ‘Waterbeleving’. De randweg heeft in dit model 
nog steeds een lokale functie, maar beweegt zich iets 
ruimer om het dorp heen en passeert de Ossenzijlersloot 
middels een aquaduct. Het European Wetland Centre 
wordt gecombineerd met een nieuw centrumgebouw voor 
Waterstaete, uitbreidingslocaties voor woningbouw liggen 
ten zuiden van het dorp (ter plaatse van de ijsbaan) en ten 
noorden van het dorp bij Waterstaete. Aan weerszijden 
van Ossenzijl kan, gekoppeld aan de randweg, een ‘spot’ 
worden gerealiseerd.



Reacties van de partijen
De gemeente Weststellingwerf, provincie Friesland, is voor 
het eerst aangeschoven en ziet vanuit de Rottige Meente 
vooral de overeenkomsten met het gebied Weerribben-
Wieden. Ook recreatief zijn die overeenkomsten er. 
Recreanten ervaren geen grenzen, daarom is het voor 
Weststellingwerf belangrijk om elkaar te helpen om 
plannen te stroomlijnen, ook op het gebied van recreatie 
en toerisme. Nu ligt er in ieder geval een mooi ‘plaatje’ dat 
daarvoor een uitgangspunt kan zijn.
Dat geldt ook voor de gemeente Steenwijkerland. Ook 
zij signaleert dat de gemeente aan de slag kan met de 
modellen die er nu liggen. De gemeente is dan ook 
content met wat er tot nu toe al is opgehaald. Wel wijst de 
gemeente erop dat er nog veel uitzoek- en ontwerpwerk 
te doen is. Tot slot nog de boodschap dat provincie en 
gemeente soms nog teveel in een ‘wij-zij’-modus zitten. 
Dat is niet het juiste uitgangspunt. Provincie en gemeente 
moeten juist samen optrekken om zo te komen tot een 
sterke visie. De gemeente doet deze week een brief met 
die strekking de deur uit in de richting van de provincie. 

De provincie Overijssel signaleert dat een schijnbaar 
onontwarbare knoop helder in beeld is gebracht. 
Tegelijkertijd wijst de provincie er op dat de ontwikkeling 
van een European Wetland Centre en een randweg niet 
per se gegevenheden zijn. Wat is bijvoorbeeld het effect 
van corona op de verkeersproblematiek in Ossenzijl? De 
verschillende modellen zouden ook met die ogen bekeken 
moeten of kunnen worden.

Ook het grotere plaatje is belangrijk. De provinciale 
omgevingsvisie waar nu aan wordt gewerkt kan 
aanknopingspunten bieden. Jan Roozenbeek neemt de 
resultaten van de schetsschuit in ieder geval mee en 
brengt deze in bij het opstellen van de omgevingsvisie. De 
betrokkenheid van de gemeente in dit proces zal ook in de 
toekomst geborgd moeten worden.

• Model C: ‘Nieuwe Natuur centraal’. De randweg is hier 
vormgegeven als een stroomweg die zich met een 
vloeiende beweging om het dorp heen beweegt. Ook hier 
wordt de Ossenzijlersloot gepasseerd met een aquaduct. 
De route van de nieuwe randweg maakt dat beperkte 
woningbouw in aansluiting op de Burgemeester Van der 
Veenweg, in de hier ontstane ‘oksel’, voor de hand ligt.  
Het European Wetland Centre ligt hier temidden van 
de nieuw te ontwikkelen natuur en wordt daarmee een 

Vanuit de verbindingszone ziet de provincie dat de getekende 
invulling van de verbindingszone op de modellen niet de 
inrichting is zoals de provincie dat nu in haar VO heeft 
gedacht. Verder is er zorg over de effecten van een eventueel 
bezoekerscentrum in de nieuwe natuur op de voorziene 
doelsoorten. Vooral als het gaat om verstoringsgevoelige 
soorten als de moerasvogel moet er goed gekeken worden 
naar de effecten van een bezoekerscentrum te midden van de 
robuuste verbindingszone. 

Net als andere partijen vindt ook Staatsbosbeheer het prettig 
om een plaatje te hebben bij het voeren van het gesprek 
over de ontwikkelingen in en om Ossenzijl. De ontwikkeling 
van Nationaal Park Weerribben Wieden (nieuwe stijl) biedt 
kansen om het gebied nadrukkelijker op de kaart te zetten. Uit 
onderzoek blijkt dat we hier echt met een bijzonder gebied 
te maken hebben op Nationale schaal. Laten we dat dus 
omarmen.

Locatie European Wetland Centre
De opmerking van de provincie dat de ontwikkeling van 
het European Wetland Centre nog geen gegeven is doet bij 
bewoners de vraag oproepen of er op de achtergrond gedacht 
wordt aan een eventuele andere locatie. De provincie geeft 
aan dat dat niet het geval is, maar dat je, het geheel overziend, 
misschien wel tot een andere locatie zou kunnen komen.
De gemeente geeft aan dat er destijds een regioaanvraag 
is gedaan voor een European Wetland Centre op de 
huidige locatie of in de directe omgeving ervan. Van een 
andere locatie is dus geen sprake. Dit wordt onderschreven 
door Staatsbosbeheer. De ontwikkeling van een EWC kan 
mislukken. In dat geval weet Staatsbosbeheer niet wat haar 
inbreng in het EWC dan nog kan zijn. 
Tot slot wordt door de provincie gesteld dat een combinatie 
van randweg en EWC gevoelsmatig als ontwikkeling mogelijk 
sterker is en daarmee haalbaarder zou kunnen zijn dan de 
ontwikkeling van randweg en EWC afzonderlijk. Tijdens de 
schetsschuit wordt de naam ‘European Wetland Centre’ 
vervangen door ‘moerascentrum’.

belevingscentrum vanwaar de natuurontwikkeling op 
de voet gevolgd kan worden. ‘Spots’ zijn ook hier te 
realiseren aan weerszijden van het dorp, gekoppeld aan 
de randweg. 

Uiteraard is het mogelijk om andere modellen samen te 
stellen, al naargelang voorkeuren voor varianten van de 
verschillende onderdelen. 



Groep 2: Randweg en woningbouw

Benoem de voor- en nadelen van de diverse modellen. Werk met Sticky notes, pijlen en de pen.

Model A: Lokale kwaliteit Model B: Waterbeleving Model C: Nieuwe natuur centraal Robuuste verbindingszone. VO verleggingsvariant

Ruben: randweg 
niet fijn als hje 

op vakantie 
bent op 

Waterstaete

Brug kan hoger 
worden 

uitgevoerd, 
wardoor hij ook 

minder vaak open 
hoeft

brug veroorzaakt veel 
licht- en geluidhinder 

vanwege hoogte

binnen het 
groene kader 

heeft de 
provincie nog 
grondposities

Probleem dat 
porseleinhoen met zich 

brengt: EVZ ligt dicht tegen 
dorp. Porseleinhoen houdt 
van slikkige bodems. Dat 

kan voor de inwoners een 
muggenprobleem 

opleveren.

leefgebied 
porseleinhoen

100 meter 
tussen 

bebouwing en 
leefgebied 

porseleinhoen

hoe meer grond de 
gemeente nodig 

heeft, hoe meer de 
gemeente moet 
betalen aan de 

provincie.

brug is 
hinderlijk voor 

bewoners, 
aquaduct heeft 
dat nadeel niet

misschien 60 
km/u ipv 50. 
Minder een 
barriere dan 

een 80km/u weg

hebben 
mensen nu 

niet de neiging 
om door het 

dorp te gaan?

lokt dit niet de 
neiging uit om 

door het dorp te 
gaan? Want 

immers altijd kans 
op een open brug

sluit beter aan 
op de 

kavelstructuur

In deze variant heb 
je erg veel partijen 
nodig. Daarmee is 

het wel een 
ingewikkeld 
vraagstuk 
geworden.

is 80 km/u niet 
veel te snel om 

door een 
natuurgebied 

te rijden?

dit heeft 
misschien wel 

de minste 
effecten op de 

natur.

meer mensen 
zullen hier de 

neiging hebben 
om gebruik te 

maken van deze 
rondweg.

mogelijkheden 
om nog meer 
uit te breiden 

dan nu 
getekend

Bewoners Burg, Van 
der Veen krijgen 

ineens bebouwing 
voor de deur en een 
nieuwe weg. Dit zal 

geen applaus 
opleveren.

wonen wel een 
beetje een 

uithoek, niet echt 
fraai in aansluiting 

op het centrum

50 km/u maakt alles 
wat makkelijker: 

rotonde kan dan ter 
plaatse van de Burg. 

Van der Veenweg 
komen te liggen.

woningen nabij 
Waterstaete: 

minder binding 
met het dorp 
door grotere 

afstand

Ook hier 
wens voor 
wonen aan 
het water

Dorp krijgteen wat 
'voller' of 

'volwaardiger' 
gevoel. Combinatie 

van wonen met 
water is hier 

mogelijk.

Er is geen 
bedrijventerrein om 

het 
mechanisatiebedrijf 

van de familie 
Rotink te 

verplaatsen.

waarom niet 
de ijsbaan en 
het centrum 
benutten?

vrij beperkt, lijkt. 
Toch is er 

misschien meer 
ruimte dan je 
zou denken

Burg. Van der 
Veenweg niet 
geschikt voor 
veel verkeer

brug is een 
nadeel

Brug is ook erg 
vaak open

woning

randweg iets 
noordelijker

geeft ook meer ruimte 
voor de toekomst

Randweg dicht op het 
dorp begrenst de 

mogelijkheden

kan alleen 
als de 

camping 
verdwijnt

een erkend 
bureau moet hier 
studie naar doen 

om de 
mogelijkheden te 

toetsen.

wenselijk om bij de 
rondweg een variant 
uit te werken die het 

midden houdt 
tussen model C 
(stroomweg) en 

model B
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Voors en tegens van verschillende varianten

Na een plenaire bespreking van de modellen en een eerste 
reactie van de gebiedspartijen hier op is in de middag 
gewerkt in twee groepen. De verschillende varianten op de 
thema’s randweg, EWC en woningbouw zijn aan de hand 
van de drie modellen besproken. Doel was om de voors en 
tegens naast elkaar te zetten en waar nodig aanvullingen te 
doen.

Groep randweg en woningbouw

Randweg
Model A: De randweg zoals opgenomen in model A kent een 
aantal belangrijke nadelen. Het is het enige model dat uit gaat 
van een brug over de Ossenzijlersloot. Net als de brug in het 
centrum zal deze in de zomermaanden vaak open zijn, met 
filevorming en overlast voor bewoners van de Burgemeester 
Van der Veenweg tot gevolg. De verleiding om toch maar de 
route door het dorp te kiezen is groot: ook hier sta je voor een 
open brug, maar de route is korter. Dit probleem is enigszins 
te verminderen door een hogere brug te realiseren, waardoor 
het merendeel van de boten er onderdoor kan zonder de brug 
te openen. 
In dit model maakt de randweg deels gebruik van de 
Burgemeester Van der Veenweg. Deze weg is echter niet 
berekend op zoveel verkeer waardoor aanpassingen aan 
deze weg nodig zullen zijn. Mogelijk gevolg is overlast voor 
bewoners van deze weg.
Tot slot ligt het tracé hier wel erg dicht tegen het dorp 
aan, waardoor uitbreiding in de toekomst eigenlijk niet 
meer mogelijk is. Ook recreanten die gebruik maken van 
Waterstaete zullen hinder ervaren van een randweg die op 
deze manier wordt gerealiseerd.

Model C: Bij deze variant is de route van de randweg zodanig 
gekozen dat het de meest logische route is, de neiging om 
door het dorp te rijden zal nu niet snel ontstaan. Nadeel is 
echter wel dat er erg veel ruimte en partijen/grondeigenaren 
nodig zijn voor realisatie. Daarmee maak je het jezelf niet 
gemakkelijk. Dit tracé gaat overigens uit van een snelheid van 
70 tot 80 km/u. De vraag is of je die snelheid überhaupt haalt 
tussen de beide rotondes. Uitgaan van een lagere snelheid 
kan wellicht leiden tot een wat eenvoudiger route, waarbij de 
westelijke rotonde ter plaatse van de huidige Burgemeester 
Van der Veenweg ligt.

Conclusie: De meest optimale variant voor de randweg is 
eigenlijk nog niet in een model weergegeven. Deze variant zou 
een combinatie moeten zijn van de modellen B en C, waarbij 
in ieder geval gebruik wordt gemaakt van een aquaduct en er 
voldoende ruimte is tussen de bebouwing en de rondweg.

Model B: De in dit model gepresenteerde randweg neemt een 
aantal belangrijke nadelen van Model A weg. Zo wordt hier 
geen gebruik gemaakt van de Burgemeester Van der Veenweg 
en wordt de Ossenzijlersloot gepasseerd door middel van 
een aquaduct. Ook bij deze variant blijft echter de vraag of 
weggebruikers bereid zijn om deze route te kiezen of toch 
de ogenschijnlijk kortere route door het dorp nemen. De 
inrichting dient hier rekening mee te houden.
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Woningbouw
Model A: Dit model gaat uit van inbreiding in de kern van 
Ossenzijl. Over het algemeen wordt dit als een sympathieke 
kans gezien. De ‘boomgaard’ in het centrum staat al jaren 
te koop, maar wordt tot op heden niet verkocht. Oorzaak 
is waarschijnlijk dat woningbouw hier momenteel nog 
niet mogelijk is. Het verplaatsen van mechanisatiebedrijf 
Rotink is lastig, omdat er in Ossenzijl op dit moment 
geen mogelijkheden zijn om te verplaatsen naar een 
bedrijventerrein. Daar zal dan een oplossing voor gevonden 
moeten worden.

Model B: Hier worden zowel woningen ten noorden van 
Ossenzijl, aansluitend op Waterstaete, als ten zuiden van 
Ossenzijl, op de plaats van de huidige ijsbaan, gerealiseerd. 
Woningen in aansluiting op Waterstaete hebben duidelijk niet 
de voorkeur. Belangrijkste reden is dat bebouwing op deze 
plaats geen verbinding heeft met het dorp.
Woningen aan de zuidzijde zien de meeste mensen wel zitten. 
Enerzijds brengt dit ‘evenwicht’ in het dorp. Ook is het op deze 
plaats mogelijk om woningen aan het water te realiseren. Juist 
daar is in het dorp veel vraag naar. De ‘rietsnijderswoningen’ 
ten oosten van de Kalenbergergracht kunnen alleen 
gerealiseerd worden als er een herinrichting van de camping 
plaats vindt. Momenteel is deze plek namelijk onderdeel van 
de camping.

Model C: Woningen bouwen ten westen van de Burgemeester 
Van der Veenweg heeft bij niemand de voorkeur. Enerzijds 

omdat deze woningen ver van het centrum liggen en het dorp 
uit evenwicht wordt getrokken. Anderzijds omdat bewoners 
van de Burgemeester Van der Veenweg hier niet mee in 
zullen stemmen. Naast een randweg zouden zij dan ook een 
woonwijk voor de deur krijgen.

Conclusie: Een combinatie van inbreiding in het centrum met 
wonen aan het water op de locatie van de ijsbaan heeft de 
voorkeur. Overigens zal bij het realiseren van woningen op de 
locatie van de ijsbaan rekening moeten worden gehouden met 
het feit dat dit (deels) binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
ligt. 

Groep European Wetland Center
Model A: Het handhaven van het bezoekerscentrum op de 
huidige locatie kent een aantal belangrijke voordelen. In de 
eerste plaats de directe nabijheid van het Nationaal Park. Met 
een enkele slag van de peddel lig je te midden van het veen. 
Vooral voor de belangrijkste doelgroepen: fietsers, wandelaars 
en kanoërs is dit een unieke kwaliteit.

De ligging aan vaarwater maakt het bezoekerscentrum bij 
uitstek geschikt voor duurzame vormen van vervoer en 
toerisme. Het netwerk van de watertaxi kan met de komst 
van een nieuw EWC uitbreiden en een deel van de beoogde 
bezoekers over water vervoeren. 
Een nieuwe Spot op afstand (aan de randweg) dwingt mensen 
reeds voor het dorp de auto achter te laten en over vaarwater 
of via een reeks van vlonderpaden dwars door de natuur het 
bezoekerscentrum te benaderen. 
Hiermee ontstaat direct een extra ommetje rond het dorp. 
De verschuiving van (een deel van) de parkeervoorziening 

kan een belangrijke bijdrage leveren aan de natuurbeleving 
en ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving van het 
bezoekerscentrum. Ook kan het de druk op de bestaande 
infrastructuur in belangrijke mate verminderen. Er moet in dit 
model voldoende aandacht zijn voor de toegankelijkheid van 
het EWC voor mindervaliden. 
Uniek aan de huidige situatie rond het bezoekerscentrum is 
het bestaande netwerk van aanwezige ondernemers, routes 
en historisch gevormde samenwerkingsverbanden. Dit 
netwerk en het gezamenlijk aanbod van recreatieve diensten 
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is verantwoordelijk voor het toeristisch product en van grote 
waarde op de huidige locatie. Het is de vraag of dit netwerk 
en het aanbod zich zou laten oppakken en verplaatsen naar 
een andere plek.
Een risico’s bij het door ontwikkelen op de huidige locatie is 
het gebrekkige functioneren of achterwege blijven van een 
goed ontsloten ‘spot’ aan de randweg. In dat geval zal het 
nieuwe EWC tot grotere drukte in en om het dorp kunnen 
leiden. Het is dus zaak de ontwikkeling van een ‘spot’ en de 
herontwikkeling van het moerascentrum in samenhang te 
realiseren. Om capaciteitsgebrek te vermijden dient het kort 
en lang parkeren gereguleerd te worden. 

Model B: In model B wordt het EWC gecombineerd met een 
centrumgebouw voor Waterstaete. Het voordeel van een meer 
noordelijke ligging is de mogelijkheid een brug te slaan tussen 
het NP Weerribben-Wieden en de Rottige Meente / Linde 
en hiermee in te zetten op het verstevigen van het recreatief 
product op regionale schaal. Daartoe kan de Rottige Meente 
ook voor fluisterboten worden ontsloten. 

Ook de nabijheid van de randweg wordt gezien als groot 
pluspunt van dit model. De ontsluiting vormt in zekere zin 
de basis voor het ontwikkelen van de plannen. Er is veel 
ruimte beschikbaar, en er is veel mogelijk omdat er weinig 
beperkingen zijn. Het zou kunnen zijn dat een gescheiden 
ontwikkeling van EWC op deze locatie en hotel/wellness bij de 
Kluft per saldo meer ontwikkeling mogelijk maakt. 

Als nadeel wordt gezien dat het EWC en alle benodigde 
voorzieningen op deze plek veel beslag leggen op de schaars 
beschikbare ruimte om de verbindingszone te realiseren. 
Ook de toegenomen afstand tot de bestaande natuur wordt 
als een groot nadeel gezien. Daarbij is opgemerkt dat de 
nieuwe natuur waar hier het EWC een plek krijgt een andere 
zal zijn als de veennatuur waar het gebied vermaard om is.  
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Model C: Het grote voordeel van model C is de mogelijkheid 
een integraal plan te realiseren waarbij je alle benodigde 
nieuwe voorzieningen in samenhang kunt realiseren. Paden, 
parkeren, EWC, en randweg kunnen direct, integraal en goed 
ontworpen worden. Zo ontstaat iets compleet nieuws op een 
nieuwe locatie, wat een zekere aantrekkelijkheid kan hebben. 
De ‘spot’ kan zowel Waterstaete als het EWC bedienen.

Er zijn ook in dit model zorgen om de natuurdoelen van de 
natuurverbinding. Mogelijk vergt dit dan weer compensatie 
elders. Ook de beleving van de nieuwe natuur is een zorg. 
Los van de kleiige ondergrond moet de bezoeker eerst in 
de boot, door de sloot en komt men vervolgens pas in het 
moeras. Bovendien levert dit meer drukte op het water op. 
Kanovaarders en kruisers bewegen hierbij door elkaar. De 
vraag is of dit veilig kan.

Conclusie is dat er in de groep een voorkeur voor model A is. 
De focus moet daarbij liggen op het uit de natuur halen van 
het verkeer. Zo zou een belangrijk nadeel van deze locatie, de 
slechte bereikbaarheid, kunnen ombuigen tot een duurzaam 
voordeel die wat toevoegt aan de beleefbaarheid. Onder de 
streep moet het gaan om de duurzame toerist. De groep is van 
mening dat model A deze het beste bedient. 

 



Voorkeursmodel 

Door de voors en tegens van de verschillende variabelen te 
bespreken is een aardig beeld ontstaan van de wensen en 
behoeften van de inwoners van Ossenzijl en de belangrijkste 
gebiedspartners. Dit heeft geleid tot een voorkeursmodel, dat 
in sommige opzichten iets afwijkt van de variabelen zoals in de 
verschillende modellen gepresenteerd. Het voorkeursmodel 
is niet in de schetsschuit besproken, maar moet worden 
beschouwd als een resultaat van de bijeenkomst.

Randweg
In het voorkeursmodel is gekozen voor een randweg 
met een lokaal karakter, waar 50 of 60 km/u gereden kan 
worden. Hierdoor is het ruimtebeslag voor een aquaduct iets 
beperkter. Het tracé heeft een iets vloeiender verloop, maar 
ligt nog steeds evenwijdig aan de Burgemeester Van der 
Veenweg.Op deze manier wordt voorkomen dat er alsnog 
woningen worden gerealiseerd aan deze zijde van het dorp. 
De vormgeving van het tracé en een herinrichting van de 
Hoofdstraat moeten de randweg tot meest aantrekkelijke 
route maken. Denk voor de Hoofdstraat bijvoorbeeld aan een 
in gebakken klinkers uitgevoerd profiel waar het principe van 
‘shared space’ geldt.
Aan de noordzijde is de afstand tussen bebouwing en 
randweg nog wat vergroot. Zo ontstaat een royale buffer 
tussen Waterstaete en de randweg. In aansluiting op het 
bestaande bedrijventerrein ontstaat hier bovendien ruimte om 
enige bedrijven toe te voegen. Hierdoor kan de ruimte voor 
inbreiding in de dorpskern vergroot worden.

European Wetland Centre
Het ‘moerascentrum’ (European Wetland Centre) wordt 
gerealiseerd op de locatie van het huidige bezoekerscentrum 
van Staatsbosbeheer. De ontwikkeling gaat samen met een 
herinrichting van het gehele gebied en de realisatie van een 
‘spot’. Waar het bezoekerscentrum nu nog wordt omgeven 
door een camping, ligt het ‘moerascentrum’ straks middenin 
de natuur van de Weerribben. 
Mensen die naar het gebied komen om te fietsen of die een 
bootje willen huren kunnen hun auto tevens parkeren bij een 
tweede spot in de nabijheid van de begraafplaats. Deze ‘spot’ 
zonder verdere voorzieningen komt ook de begraafplaats ten 
goede.

Woningbouw
Naast de herinrichting van de Hoofdstraat kan ook 
een beperkte inbreiding met woningen een enorme 
verbetering zijn voor het centrum van Ossenzijl. Het 
landbouwmechanisatiebedrijf van de familie Rotink zou een 
nieuwe locatie in de nabijheid van de nieuwe randweg kunnen 
krijgen.
In aansluiting op de beperkte inbreiding is aan de 
zuidzijde ruimte gezocht voor wonen in combinatie met 
natuurontwikkelen. ‘Wonen aan het water’ wordt hier, in het 
oorspronkelijke vaardorp Ossenzijl, weer mogelijk. Door de 
herinrichting van het terrein rondom het ‘moerascentrum’ 
ontstaat er aan de oostzijde van de Kalenbergergracht ruimte 
voor enkele kleine starterswoningen, geïnspireerd op de 
rietsnijderswoningen die hier vroeger veelvuldig voorkwamen. 
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In opdracht van:

Plaatselijk belang Ossenzijl

Plaatselijk Belang Ossenzijl (PBO) is een vereniging van en 
voor inwoners uit Ossenzijl. In de volksmond hebben we het 
over de dorpsraad die opkomt voor de belangen van het 
dorp en de Ossenzijligers.
Het PBO is het aanspreekpunt voor diverse (overheids)
instanties zoals de gemeente Steenwijkerland, de provincie 
en woningbouwverenigingen. Wij gaan namens het dorp 
in gesprek met deze instanties met als doel veranderingen 
of verbeteringen voor Ossenzijl voor elkaar te krijgen. Ons 
dorp moet aantrekkelijk zijn en blijven voor de inwoners, de 
ondernemers en de toeristen.

Op dit moment steekt het PBO veel tijd en energie in het 
maken van een nieuwe Dorpsvisie. Hoe zien we bijvoorbeeld 
de maatschappelijke, toeristische, landschappelijke en 
agrarische ontwikkelingen in Ossenzijl de komende tien jaar? 
Het is de bedoeling dat de visie op de instemming van het 
overgrote deel van het dorp mag rekenen.

Op weg naar de realisatie van de Dorpsvisie zijn er 
informatieavonden geweest, is er een enquête gehouden, 
en zijn er inloopmomenten georganiseerd. Via deze 
twee zogenoemde schetsschuitbijeenkomsten met alle 
belanghebbenden over de ruimtelijke ontwikkeling in 
Ossenzijl moet begin 2021 de werkelijke Dorpsvisie op tafel 
liggen. 

Het uitgangspunt van het Plaatselijk Belang is om het 
belang van alle partijen in het dorp (bewoners, jong en oud, 
ondernemers, groot en klein) recht te doen en dat deze 
afwegingen bij elke keuze een hoofdrol zullen spelen.

“Dit is een fragment van een aantal ingebrachte 
stellingen. De resultaten geven de meningen weer 
van een deel van de aanwezigen van de schetsschuit.  
Aangezien hierbij een relatief groot aantal direct 
belanghebbenden aanwezig was bij deze of gene 
ontwikkeling, willen we er op wijzen dat deze poll 
niet noodzakelijkerwijs een weergave is van de 
opvattingen van de gehele dorpsbevolking. Hoe het 
dorp over de zaken denkt zal duidelijk(er) worden 
na terugkoppeling van de concept dorpsvisie die 
binnenkort het licht zal zien.”


