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voor u ligt onze visie op de ontwikkeling van ruinerwold, 
berghuizen en Weerwille voor de komende jaren. De 
gemeente De Wolden vindt het belangrijk dat inwoners 
meepraten over ontwikkelingen in het dorp die nodig 
zijn om het dorp leefbaar te houden voor de toekomst. 
De gemeente stelt de dorpen in De Wolden in de 
gelegenheid om een dorpsvisie te ontwikkelen. 

Centrale vraag die hierbij gesteld wordt is: “Hoe 
moet ons dorp er over 10 jaar voor staan en hoe 
willen we dat bereiken?”. in een dorpsvisie staat wat 
er leeft binnen de gemeenschap en welke stappen 
gezet gaan worden om de leefbaarheid in het dorp te 
behouden en te bevorderen. en die gelegenheid heeft 
Dorpsbelangenvereniging ruinerwold berghuizen 
aangegrepen. 

samen met inwoners hebben we in kaart gebracht wat 
er speelt in onze gemeenschap, welke stappen we willen 
zetten om de leefbaarheid te houden en te verbeteren en 
op welke thema’s er wensen liggen. 

1. inleiding

vanaf 2020 hebben we, ondanks alle beperkingen 
vanwege de heersende coronapandemie, door middel 
van het verspreiden van vragenlijsten, zowel digitaal als 
op papier, inwoners om hun visie op diverse thema’s 
gevraagd. Hier hebben we veel informatie 
mee opgehaald. 

Met deze input hebben we deze nieuwe dorpsvisie 
opgesteld. Thema’s die landelijk regelmatig het nieuws 
halen, zoals wonen, behoud van voorzieningen en 
duurzaamheid, spelen duidelijk ook in ruinerwold en 
berghuizen. Maar ook bereikbaarheid en veiligheid 
houden inwoners bezig. in deze dorpsvisie is te 
lezen welke inzet op deze onderwerpen wenselijk of 
noodzakelijk is voor de komende jaren om ruinerwold, 
berghuizen en Weerwille leefbaar te houden.
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KAnSen
ruinerwolders zien kansen. er zit veel energie in 
het realiseren van ‘quick wins’ op het gebied van 
duurzaamheid, zoals het plaatsen van laadpalen en 
op het gebied van leefbaarheid, bijvoorbeeld door 
het aanwijzen van honden uitlaatgebieden maar ook 
uitbreiding van wandel- en fietspaden.

een meer multifunctionele invulling van het 
evenemententerrein wordt als kans gezien. Het terrein 
doet nu dienst als ijsbaan en als locatie voor het 
jaarlijkse zomerfeest. Het veranderende klimaat en de te 
korte vorstperiodes zorgen ervoor dat de ijsbaan minder 
vaak kan worden gebruikt als ijsbaan. een reden om te 
kijken naar meer mogelijkheden op dit terrein. 

inwoners van ruinerwold, berghuizen en Weerwille 
zijn over het algemeen tevreden. er heerst trots op 
de dorpscultuur, het verenigingsleven, de historie en 
het landschap. De dorpshuizen mogen op waardering 
rekenen en dit geldt ook voor de verschillende 
activiteiten. De aanwezigheid van een huisarts scoort het 
hoogst in waardering.

wAARdeRing

2. wAT SPeelT eR? 
de hooFdliJnen

zoRgen 
Maar er zijn ook zorgen. Het woningaanbod voor starters 
en senioren is een zorg. Daarnaast behoeft zowel het 
bestaansrecht  van winkels als het winkelaanbod hier 
meer aandacht. bovendien zijn er zorgen over een aantal 
specifieke verkeerssituaties. 

geBReKen 
op de vraag wat men mist in ruinerwold wordt 
verschillend gereageerd. over het algemeen gaat het  
over het woningaanbod, het ontbreken van bepaald 
winkelaanbod en het duurzaamheidsvraagstuk. 



speerpUnTen - Wonen   5 

1. wonen
van oudsher is rbW een geliefde plek om te wonen. 
Het landelijke en (cultuur)historische karakter van 
het dorp kenmerkt de sfeer, prettig gelegen bij 
uitvalswegen, de stad Meppel en – natuurlijk – familie. 
Hier volgen generaties elkaar op. bijna driekwart van de 
ondervraagde inwoners woont hier al 25 jaar of langer 
en vaak hun hele leven. 

SPeeRPunTen 

de mARKT in Beweging 
in tegenstelling tot sommige andere 
plattelandsgemeenten, is er in rbW sprake van een 
stijgende lijn van het inwonersaantal. Tegelijkertijd 
verandert de samenstelling van huishoudens – en 
daarmee de woonwens. Het aantal vierkante meters 
per persoon is toegenomen in de loop der jaren. 
gezinnen zijn kleiner en de woonruimte per gezinslid is 
toegenomen. Daarnaast blijven mensen steeds langer in 
hun eigen woning wonen, ook als ze zorg nodig hebben.  

in rbW is de woonvraag groter dan het aanbod. Dat 
zien we terug in onze enquête, waarin zorg wordt 
uitgesproken over de effecten van de vergrijzing en over 
de (achteruitgang van de) leefbaarheid. 
voor starters, huurders en senioren is de markt in rbW 
het krapst. veel van de ondervraagden maken zich daar 
zorgen over. Zorgen die ook hun weerslag hebben op 
andere thema’s, zoals bijvoorbeeld het behoud van de 
scholen en de bereikbaarheid van voorzieningen, ook 
voor minder valide personen. 

inzeT oP diT ThemA
Dorpsbelangen rbW ziet de komende jaren graag dat 
er wordt ingezet op uitbreiding van het woningaanbod 
en dan met name woningaanbod dat binnen het bereik 
ligt van starters. Daarover blijven we in gesprek 
met de gemeente. op de tweede plaats zetten we in 
op seniorenwoningen (levensloopbestendig) en de 
mogelijkheid om woningen aan te passen. Zo bieden we 
‘onze’ generaties de mogelijkheid om zich te vestigen in 
hun eigen dorp. 
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2. VooRzieningen
De voorzieningen in ons dorp zijn de graadmeter 
voor de leefbaarheid. De basisscholen werden al 
genoemd. Daarnaast wordt de aanwezigheid van een 
huisarts onder de ondervraagden zeer gewaardeerd. 
verder kent rbW een rijk verenigingsleven, dat de 
inwoners trots maakt. Het is als het ware onderdeel 
van het immateriële culturele erfgoed van ruinerwold, 
berghuizen en Weerwille. We vinden het belangrijk dat 
dit behouden blijft. 

VooRzieningen VooR een eConomiSChe 
imPulS
Waar wel uitbreiding gewenst is, is het winkelaanbod. 
Wanneer dit uitgebreid wordt met bijvoorbeeld 
een drogist, wordt de leefbaarheid vergroot. ook 
voor recreanten en toeristen wordt het daardoor 
aantrekkelijker om in de dorpen te verblijven en gebruik 
te maken van het winkel- en horeca aanbod, dat weer 
een economische impuls betekent. 

VooRzieningen VooR SoCiAle CoheSie 
We noemden al het rijke verenigingsleven. Dit draagt in 
heel belangrijke mate bij aan de sociale cohesie van het 
dorp. Daarnaast zijn andere zorgvoorzieningen ook zeer 
belangrijk voor het dorp, zoals de huisartsenpraktijk, de 
kinderopvang, het verzorgingshuis en de thuiszorgteams.

SPeeRPunTen 

mulTiFunCTioneel eVenemenTenTeRRein
een meer multifunctionele invulling van het 
evenemententerrein wordt als kans gezien. De huidige 
inrichting en het gebruik van de ijsbaan is niet optimaal. 
Het veranderende klimaat en de te korte vorstperiodes 
zorgen ervoor dat de ruinerwoldse ijsbaan minder snel 
verandert in een sterke ijsbaan. Daarnaast wordt het 
terrein één week per jaar als feestterrein gebruikt. voor 
rWb reden om aan de slag te gaan met het onderzoek 
naar een breder gebruik van het terrein. 

Hierbij stond een aantal criteria vast. onder andere: er 
moet altijd geschaatst en gefeest kunnen worden op 
het terrein. De doelstelling van dit project buitengoed 
is om het terrein te ontwikkelen tot een nieuw 
multifunctioneel terrein met als basis de huidige 
ijsbaan en een evenemententerrein. Hierbij kan een 
ontwikkeling plaatsvinden waarbij de mogelijkheden 
voor een gemeenschappelijk en veilig gebruik van het 
terrein worden versterkt. Daarnaast wordt een leefbare 
inrichting gecreëerd met een groene uitstraling.

inzeT oP diT ThemA 
Zoals eerder genoemd wordt de huisartsenpraktijk 
inclusief de apotheek gezien als een belangrijke 
basisvoorziening. De aanwezigheid van deze 
voorzieningen zorgt voor het vergroten van de 
leefbaarheid. Het zorgt er ook voor dat senioren langer 
zelfstandig kunnen en willen blijven wonen in het eigen 
dorp. We zetten ons in om dit in stand te houden.  

Daarnaast zet rWb zich in voor (verder onderzoek 
naar) de realisatie van het project buitengoed, waarbij 
de huidige ijsbaan / evenemententerrein een meer 
multifunctioneel karakter krijgt en voor meer inwoners 
van zowel ruinerwold als de gemeente een functie 
krijgt.
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3. duuRzAAmheid
gemeente De Wolden staat in de Duurzaamheidsindex 
op een gedeelde vijfde plek van de meest duurzame 
gemeenten. een prachtige positie die we willen 
behouden of zelfs verbeteren. Daarmee blijven 
onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie 
onverminderd op onze agenda staan. inwoners geven 
aan trots te zijn op het landschap.  

ook meer groen wordt door een groot deel van de 
ondervraagden als verbetering voor de toekomst 
aangemerkt. verder geeft men aan beter onderhoud van 
het groen te willen en zijn voorzieningen om zwerfafval 
te voorkomen gewenst. Daarnaast leeft er de wens dat 
er meer variatie wordt aangebracht in het bestaande 
groen om de biodiversiteit te stimuleren. De meeste 
mensen zien kansen op het gebied van duurzaamheid, 
natuur en milieu. Dorpsbelangen rbW zal zich inzetten 
om de kansen die zich voordoen te benutten.  

SPeeRPunTen 

inzeT oP diT ThemA  
relatief kleine ingrepen met een groot effect zijn 
laadmogelijkheden voor de fiets en auto. eveneens 
haalbaar, maar wel een grotere ingreep, is gerichte 
woningbouw. bestaand groen moet onderhouden worden 
met het oog op de toekomst: gevarieerder, biologisch en 
het maaibeheer dat aangepast is op wilde bloemen en 
kruiden. 

Wij zien het als onze rol om inwoners mede 
bewust te maken van de kansen, mogelijkheden 
en consequenties. Dorpsbelangen rbW neemt 
het initiatief om de lokale werkgroep ruinerwold 
energie neutraal (ren) een doorstart te geven, 
een werkgroep die hierbij ondersteuning biedt aan 
inwoners. ook biedt Dorpsbelangen al ondersteuning 
aan de lokale werkgroep voor de bestrijding van de 
eikenprocessierups. 

voor de lange termijn is de ambitie om energie neutraal 
te zijn. Dat betekent dat aanpassingen aan bestaande 
bouw mogelijk en betaalbaar moeten zijn. voor de 
gemeente ligt hier een taak om energie neutrale 
aanpassingen te stimuleren en eventueel te subsidiëren. 
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4. BeReiKBAARheid en 
VeRKeeR(SVeiligheid)

SPeeRPunTen 

inzeT oP diT ThemA  
Dorpsbelangen rbW zet zich in voor het verbeteren van 
de verkeersveiligheid bij het kruispunt op Dijkhuizen ter 
hoogte van het dorpshuis De buddingehof / toegangsweg 
naar de school en sportvelden. ook staat de 
parkeersituatie bij de Coop-supermarkt op de agenda, 
waar naast een oplossing voor het parkeren een veilige 
inpassing van de weekmarkt gewenst is.

De wandel- en fietspaden zijn belangrijk voor het dorp. 
Daarom zetten we ons in voor een toereikend aanbod. 
De oversteek van berghuizen naar Koekange over de 
n375 wordt veiliger gemaakt voor fietsers en de overige 
gebruikers. ook zetten we ons in voor een betere 
ontsluiting van het bedrijventerrein in ruinerwold nu 
deze wordt uitgebreid, een ontsluiting zowel aan de 
noord- als aan de zuidkant wordt verbeterd, waardoor 
het dorp en blijdenstein  ontlast wordt van het (vracht)
verkeer. 
Daarnaast zetten we in op behoud van het openbaar 
vervoer en zullen ook andere knelpunten wat betreft 
de verkeersveiligheid en bereikbaarheid onze aandacht 
houden.

De bereikbaarheid van ruinerwold door de aanwezigheid 
van uitvalswegen, in combinatie met de gunstige ligging 
ten opzichte van Meppel, zorgt ervoor dat ruinerwold 
geliefd is omzich er te vestigen of te blijven wonen. een 
troef die we graag in handen houden. Daarom is het 
belangrijk om continu te blijven kijken naar het aanbod – 
zowel in kwaliteit als kwantiteit – van wegen, wandel- en 
fietspaden.  

op Dijkhuizen wordt ervaren dat er vaak harder wordt 
gereden dan de toegestane snelheid. ook rijdt er veel 
zwaar verkeer, zowel vracht- als landbouwverkeer. 
De nieuwe inrichting van de weg wordt niet altijd als 
veilig ervaren. bijna de helft vindt de verkeersveiligheid 
voldoende. 

een ander belangrijk punt is de oversteek over de 
n375 van berghuizen naar Koekange. Deze is voor 
de gebruikers onveilig en de wens voor een veiliger 
alternatief is al jaren gespreksonderwerp. ook 
(onderzoek naar) de verbetering van de ontsluiting van 
het industrieterrein staat op de agenda, waarmee onder 
andere blijdenstein en de Kerkweg worden ontlast.

over de parkeergelegenheid in rbW is men verdeeld. 
Met name bij de supermarkt, vooral nu hier ook de 
weekmarkt is gevestigd, en in enkele straten in de 
woonwijken wordt er een parkeerprobleem ervaren. Tot 
slot is het een wens om het openbaar vervoer in stand te 
houden, zodatde bereikbaarheid op pijl gehouden  wordt.

inwoners voelen zich ook onveilig door de afwezigheid 
(of onvoldoende aanwezigheid) van straatverlichting, 
wat in gevallen ook inbraak heeft uitgelokt. op sommige 
plekken zijn voetgangers en fietsers verplicht gebruik te 
maken van de weg, waar vaak hard gereden wordt. 


