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Nummer 24/februari 2014 
 

Nieuwsbrieven van de Stichting ‘De Grijpvogel’ beogen geïnteresseerden te informeren over 
wetenswaardigheden in het licht van het doel van de stichting en over onder handen zijnde 
initiatieven respectievelijk projecten.  
Ik stel het op prijs dat er naar hartenlust op de inhoud wordt gereageerd en er bestaat geen 
enkel bezwaar tegen dat de nieuwsbrieven ook worden doorgestuurd aan andere (potentieel) 
geïnteresseerden. 
Deze nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website van de Stichting De Grijpvogel 
www.stichtingdegrijpvogel.nl en ook op de website ‘Bekiek et mar’ 

http://www.bekieketmar.nl/Bekiek_et_mar/st_De_Grijpvogel.html  

 
1. KORTE SAMENVATTING VAN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Enkele berichten 
- Gevelsteen met gemeentewapen bij hoofdingang gemeentehuis; 
- Artikelen over de gevelstenen in dorpskranten; 
- Fondsenwerving Stolpersteine 
- Oude toga met griffioen 
- RepairCafé  

 Afbeeldingen gemeentewapen en gemeentevlag verschillen 

 Blughut-terrein: einde oriëntatie – begin onderzoek (?) 
 

2. ENKELE BERICHTEN 

 Gevelsteen met gemeentewapen bij hoofdingang gemeentehuis 
Het College van B&W heeft op 
verzoek van de gemeenteraad 
besloten een gevelsteen met het 
gemeentewapen te laten 
aanbrengen rechts naast de 
hoofdingang van het 
gemeentehuis. Precieze data 
voor plaatsing en onthulling zijn 
nog niet  vastgesteld.  
Hierbij een foto-impressie van de 
nieuwe situatie, zoals die 

ongeveer gaat worden. 
De gevelsteen is het 
exemplaar van de oude 
gesloopte Buttinga ULO. 
Deze steen was 
gedurende vele jaren 
opgeslagen in het 
ketelhuisje van de 
gymzaal aan de 
Weemeweg in 
Oosterwolde en in 
vergetelheid geraakt. De 
gevelsteen werd terug 
gevonden tijdens een 
speurtocht naar de 
letters van de spreuk 

http://www.stichtingdegrijpvogel.nl/
http://www.bekieketmar.nl/Bekiek_et_mar/st_De_Grijpvogel.html
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‘Iuste iudicate filii hominum’ (Oordeelt rechtvaardig, Gij 
mensenkinderen’) die boven de ingang van het oude gemeentehuis 
hing. Deze letters zijn inmiddels verwerkt in de rugleuning van de 
nieuwe spreukbank voor het gemeentehuis. 
Het bedrijf Kunstwacht uit Delft (dat ook het onderhoud van de 
publieke kunstwerken in onze gemeente op zich gaat nemen) zal er 
voor zorgen dat de steen er weer pico bello uit komt te zien. De 
gevelsteen zal worden geplaatst door Bouwbedrijf Doornenbal uit 
Appelscha. 
 

 Artikelen over de gevelstenen in dorpskranten 
In de afgelopen weken zijn artikelen met foto’s verschenen in 

verschillende dorpskranten over de ‘eigen’ gevelstenen in het dorp. 
Hiermee wordt beoogd de dorpsbewoners te informeren en 
belangstelling op te wekken voor deze waardevolle kunstzinnige 
objecten. Een eerste reactie kwam vrij snel binnen: een foto uit 1964 
van de oude school in Elsloo uit de Friese Koerier. Mèt de gevelsteen. 
 

  
 

 Fondsenwerving Stolpersteine 
Het leggen van de vijf Stolpersteine in april 2014 op twee plekken in 
Wolvega zal volgens de begroting ongeveer € 1.250,- gaan kosten. 
Particulieren wordt de mogelijkheid geboden een steen te adopteren. 
Verder is aan een drietal regionale fondsen om een financiële bijdrage 
verzocht. 
 

 Oude toga met griffioen 
Op 22 november 1951 verschenen in het Nieuwsblad van het Noorden 
en de Leeuwarder Courant onderstaande berichtjes over het gebruik 
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maken van een toga bij de huwelijksvoltrekking. Een toga met de rode 
griffioen op de rug. Zou deze toga nog ergens bewaard zijn gebleven? 

 

           
 

 

 RepairCafé  
 

In februari 2013 heeft in Nijeberkoop Roelof-André Groen het initiatief 
genomen om de mogelijkheid van de opzet van een RepairCafé te verkennen 
voor de vijf wel eens zo genoemde ‘MOLENdorpen’ (Makkinga, Oldeberkoop, 
Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop. Hij legde daartoe contact met de Stichting 
De Grijpvogel om samen te kunnen optrekken. Inmiddels heeft een vijftal 
mensen uit deze dorpen met interesse in de opzet van een RepairCafé een 
soort voorbereidingsgroep gevormd. Tot hun verrassing lazen zij kort geleden 
onderstaand bericht. Er wordt nu bekeken of en hoe er hierbij kan worden 
aangesloten. 
 
‘Op zaterdag 8 maart 2014 wordt om 10 uur het RepairCafé Oosterwolde geopend 
door de wethouder. Het café is het  resultaat van een samenwerking van Omrin 
Estafette, Scala en Voor de Wijk – Door de Wijk. Het RepairCafé heeft als doel om 
inwoners van Oosterwolde de gelegenheid te geven om voor een kleine vrijwillige 
bijdrage dingen te laten repareren. Gedacht kan worden aan reparaties op het gebied 
van electro en meubels, maar ook kledingreparatie. De werkzaamheden zullen worden 
verricht door vrijwilligers en deelnemers uit het project Voor de Wijk – Door de Wijk. 
Het RepairCafé wordt gevestigd in de locatie van Omrin aan de Brink 5 te Oosterwolde 
en zal elke tweede zaterdagochtend van de maand geopend zijn vanaf 9.00 uur. 
We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen op 8 maart zodat u kennis 

kunt maken met de diensten die worden aangeboden. 

http://oosterwoldezuid.nl/?page_id=401  

 

3. AFBEELDINGEN GEMEENTEWAPEN EN GEMEENTEVLAG VERSCHILLEN 
 

In de 13e nieuwsbrief heb ik enkele opvallende verschillen tussen het 
gemeentewapen en de gemeentevlag van Ooststellingwerf al kort even aangeduid 
(zie de beide afbeeldingen):       
- De linker voorpoot: gekromd op het wapen, opgeheven op de vlag (voor de 

vergelijking is de vlag hierboven horizontaal gespiegeld afgebeeld); 
- De rode bal met de gouden zespuntige ster en de kroon zijn in de vlag 

weggelaten. Voor een kroon is dat gebruikelijk; maar waarom zou dat ook 
gelden voor dat andere wezenlijke(!) element? 

- Oud-burgemeester Bontekoe wilde een ‘staande of gaande’ griffioen maar 
geen grasgrond onder de griffioen, aangezien onder een dergelijk fabeldier 
volgens hem geen grond zou passen. Nu staat of gaat de griffioen ‘zwevend’.  

 

http://oosterwoldezuid.nl/?page_id=401
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Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is dat deze verschillen zijn ontstaan. 
Het vermoeden gaat in de richting van wat er zich in het jaar 1963 heeft 
afgespeeld rond de organisatie van de Frisiana in Leeuwarden. Ter gelegenheid 
van de opening door toenmalig Koningin Juliana van de Frieslandhal in 
Leeuwarden op 16 september 1963 werd tussen 16 en 21 september aldaar de 
grote tentoonstelling met deze naam gehouden. 
In maart van 1963 had de ‘Fryske Rie foar Heraldyk’ al aan de organisatoren van 
de Frisiana het plan voorgelegd om een ontwerp te maken voor vlaggen van de 
meeste van de 44 Friese gemeenten die nog niet in het bezit waren van een 
gemeentevlag. Deze zouden dan in al hun kleurenpracht worden opgesteld bij de 
ingang van de tentoonstelling. Een uniek gebeuren in ons land. Er ontstond veel 
enthousiasme voor dit plan. Maar voor wat betreft het ontwerp door de Fryske 
Rie waarschijnlijk niet bij oud-burgemeester Bontekoe. Zoals hier al eerder 
vermeld, leefden de Fryske Rie en Bontekoe in onmin met elkaar over de precieze 
vormgeving van o.a. het gemeentewapen van Ooststellingwerf. Bontekoe moest 
niets hebben van de ontwerpen van de Fryske Rie en andersom was dat evenmin 
het geval.  Tot vrij kort voor de opening van de Frisiana ontbraken nog de 
vlaggen van zowel Ooststellingwerf als Weststellingwerf en het feest van de 
vlaggenpracht zou ook nog eens bijna helemaal niet zijn doorgegaan vanwege 
een geschil over het geld. De Fryske Rie bezat geen geld en kon dus het 
vervaardigen van de vlaggen zelf niet bekostigen. De gemeenten moesten daar 
‘logischerwijze’ zelf maar voor opdraaien aangezien de Frisiana-organisatie al 
veel kosten moesten maken voor de vlaggenstokken en de attributen voor het 
opstellen van het geheel. 
Afijn, in allerijl heeft de gemeente Ooststellingwerf alsnog op het laatste moment 
haar gemeentevlag ‘in principe’ vastgesteld, waarschijnlijk om het geheel niet te 
verstoren: rood-wit met een griffioen. 
Zou die haast en het onverkwikkelijke van het geschil tussen Bontekoe en de 
Fryske Rie er mede debet aan zijn geweest dat er enigszins onachtzaam is 
omgesprongen met de afbeelding voor de vlag? Het lijkt er wel op. 
 
Gevolg is in elk geval dat we nu in Ooststellingwerf zitten ‘opgescheept’ met een 
gemeentewapen en een gemeentevlag waarvan de afbeeldingen verschillen. Het is 
tot dusverre blijkbaar weinigen of misschien zelfs niemand opgevallen. Eigenlijk 
kan dat helemaal niet. Het geeft een slordige indruk. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/16_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1963
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tentoonstelling
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Gemeentelijke informatie spreekt voor wat betreft het gemeentewapen en de 
gemeentevlag over ‘Vastgesteld door de gemeenteraad op 21 oktober 1963’, 
ongeveer een maand na afloop van de Frisiana: 
 

 
 

 
 
NB: het is niet bekend wie de handgeschreven wijziging over de ontwerper heeft 
aangebracht. 
 
Wellicht wordt het zo langzamerhand na ruim 50 jaar weer eens tijd voor 
een algehele evaluatie van onze gemeentelijke ‘heraldieke presentatie’ in 

samenspraak met de Fryske Rie foar Heraldiek. Want ook de keuzen voor 
de kroon en de groene grasgrond blijken achteraf beschouwd discutabel 

(en dat is voorzichtig uitgedrukt). 

  
4. BLUGHUT-TERREIN: EINDE ORIËNTATIE – BEGIN ONDERZOEK (?) 

 

Na de najaarsledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang in Oldeberkoop op 29 
oktober 2013 is een  drietal mensen (Berkenbosch, Van der Sluis en Wuijts) zich gaan 

oriënteren op de toekomstige invulling van het 

Blughut-terrein. Aanleiding voor hen waren signalen 

over vermeende eenzijdigheid van de gepresenteerde 

villaplannen en de veronderstelling bij verschillende 
bewoners dat deze plannen al vrijwel geknipt en 

geschoren waren. Het drietal merkte ook dat 

verschillende Oldeberkopers daar niet content mee 

waren. Deze vroegen zich af of dit het nu was of dat er 

ook andere, wellicht beter bij Oldeberkoop passende 

mogelijkheden te bedenken zouden kunnen zijn. Daarom werd besloten zich op 
verschillende manieren grondig nader te gaan oriënteren. 

Inmiddels is met grotere zekerheid gebleken dat de situatie nog open ligt: 

- In feite bestaat er ruimte om het Blughut-terrein op verschillende manieren invulling 

te geven; er zou tussen bestaande betrokken ‘partijen’ geen enkele bindende 

afspraak zijn gemaakt of overeenkomst zijn aangegaan. 
- Vanuit verschillende kanten wordt het belang benadrukt van het in Oldeberkoop met 

elkaar gaan van de ‘koninklijke weg’; deze loopt via bestuur en ledenvergadering van 

de Vereniging Plaatselijk Belang. 

De oriëntatiegroep heeft de conclusie getrokken dat het verstandig is om voorlopig 

terughoudend te zijn ten aanzien van het organiseren van ‘eigen’ bijeenkomsten e.d. zonder 
afstemming met respectievelijk instemming van het PB-bestuur.  
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Hiermee willen zij recht doen aan de van oudsher geaccepteerde positie van deze vereniging 

in het dorp. Dat wil niet zeggen dat het niet goed zou zijn er gezamenlijk over van gedachten 
te wisselen. De eerst komende mogelijkheid daartoe is de voorjaarsledenvergadering van 26 

maart a.s. van Plaatselijk Belang. Het PB-bestuur zal hiertoe enige ruimte op de 

vergaderagenda reserveren. 

 

1. Activiteiten tot nu toe: inhoud van de oriëntatie 
Een opsomming:      

 Gesprek oriëntatiegroep met 4 PB-bestuursleden; 

 Notitie ‘Toekomst Blughut-terrein en het bankgebouw nog onzeker?’ 

 Oriënterende gesprekken met de wethouders Veenhouwer en De Boer;  

 Notitie: ‘Samenvatting reacties plus overwegingen’; 

 Oriënterend bezoek van architect Max van Huut (van o.a. Gasunie Groningen, Isala-
ziekenhuis Zwolle, Theater Sneek etc.) aan Oldeberkoop; 

 Bezoek aan het gemeenschappelijk woonproject ‘Blyn Anker’ in Leeuwarden; tevens 
oriënterend gesprek met bestuurslid van de LVGO (Landelijke Vereniging 

Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen); 

 Oriënterend gesprek met projectontwikkelaar Daan Zethoven;  

 Gedachtewisseling met stamtafeldeelnemers in Lunia (3x);   

 Bericht aan ‘meedenkers’: ‘Waarom uitstel bijeenkomst van 22 januari 2014?’; 

 Oriënterend gesprek met woningcorporatie Actium in Assen;  

 Oriënterend gesprek met woningcorporatie WoonFriesland;  

 Oriënterend gesprek met de secretaris van de Bercoper Ondernemers Vereniging 
(BOV); 

Verder: Raadpleging van vele beleidsstukken, websites, brochures etc. Resteren voor de 

oriëntatiegroep nog enkele bezoeken aan enkele boerderijprojecten in Friesland met 

woonunits en culturele elementen. Daarmee kan de oriëntatiefase worden afgesloten.  
 

2. Enkele belangrijke bevindingen 

 

Er bestaat een aangepast Plan Zethoven voor de bouw van koopwoningen die de entree van 
Oldeberkoop extra cachet kunnen geven.  
 
Binnen het dorp leven bij diverse inwoners wensen en ideeën over de invulling van het terrein. 
Daarbij spreekt men hoofdzakelijk over betaalbare (met name sociale) huurwoningen voor 
starters en senioren. Ook zijn wensen naar voren gebracht, die gericht zijn op kunst en 
cultuur. 
 
Er is geen enkele aanwijzing gevonden voor het al in kannen en kruiken zijn van wat er gaat 
komen.  

 
Het Blughut-terrein is gelegen binnen het begrensde gebied van ‘Beschermd dorpsgezicht’. 

 
Op grond van de historische waarden is een deel van het dorpsgebied van Oldeberkoop door 

een besluit van de Ministers van WVC en VROM  op 27 september 1991 aangewezen als 

beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988 (als 

zodanig ingevolge artikel 35 van deze wet aangewezen, met ingang van de datum van 
publicatie van die aanwijzing in de Nederlandse Staatscourant). Het beschermde 

dorpsgezicht heeft betrekking op dat gedeelte van de oude dorpskern waaruit de 
samenhangende historische karakteristiek is af te lezen. De begrenzing van de dorpskern 

wordt gemarkeerd door de kop-rompboerderij aan de westzijde. Typerend is de teruggelegen 

positie van de boerderij en het vrij open karakter van de omgeving.  

Het gaat te ver om hier alle elementen weer te geven die in het bestemmingsplan 2003 

betrekking hebben op het terrein. Kern van de constatering is dat vervangende nieuwbouw 

van bestaande opstallen op het terrein onderhevig is aan regels uit dit ‘beschermende 
bestemmingsplan’. Het is aandachtspunt voor nader onderzoek. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004471/geldigheidsdatum_16-02-2014#HoofdstukIV_Artikel35
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                        Begrenzingkaart Beschermd Dorpsgezicht 

 

3. Voorlopige conclusie 
De intensieve oriëntatie heeft voor de invulling van het Blughut-terrein als voorlopige 

conclusie – kort samengevat – twee alternatieve modellen opgeleverd:  

 Een ‘projectontwikkelingsmodel’ met een aantal koopwoningen; 

 Een ‘vernieuwingsmodel’ waarin de gemeente het beheer overdraagt aan een nieuw 
op te richten rechtspersoon die gaat zorgen voor de realisatie van een aantal sociale 

huurwoningen in zo mogelijk ‘coöperatief verband’. 

 

Een projectontwikkelingsmodel in de huidige concrete situatie behelst globaal de aankoop 
en ontwikkeling van het perceel met de bouw en verkoop van een beperkt aantal woningen. 

Hiertoe heeft De Zethoven Bouwplan Groep een initiatief genomen met een plan om drie 

individuele wooneenheden te creëren op ruime kavels. Stedenbouwkundig blijft hiermee de 

openheid van de plek gewaarborgd en qua stijl zullen de gebouwen bijdragen aan het 

karakter van het dorp. Geluiden ‘uit de omgeving’ hebben een dimensie aan dit plan 
toegevoegd, namelijk een gebouwvolume dat ook een aantal woonheden zou kunnen 

herbergen, mits de schaalgrootte passend blijft bij de andere gebouwen en de openheid van 

het terrein niet in het gedrang komt. 

Een projectontwikkelaar kan met een of meerdere investeerders ook iets anders tot stand 

brengen, zoals  

- Een grote, de historie recht doende,  kop-(hals)-romp boerderij met bijgebouwen met 
woonunits in een parkachtige omgeving voor een royaal aantal senioren en starters; 

- Een hof met individuele woningen in retrostijl met een modern interieur in een 

parkachtige omgeving; 

- Een markant gebouw van bijvoorbeeld architect Max van Huut of een andere 

architect, een appartementencomplex, enz. 
 

Het beoogde vernieuwingsmodel heeft een ander karakter. Globaal stellen de 

oriëntatiegroep zich hierbij voor om het volgende op haalbaarheid te onderzoeken.  

Het juridische eigendom van het perceel blijft in dit model ofwel bij de gemeente 

Ooststellingwerf (in een pachtverhouding?) ofwel het wordt samen met het beheer zonder 

verkoop (dus ‘om niet’) overgedragen aan een nieuw op te richten rechtspersoon met de 
nadrukkelijke restricties 

- dat in de statuten van deze rechtspersoon principieel wordt vastgelegd dat het 

perceel of delen ervan in de toekomst niet meer kunnen worden verkocht;  
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- dat hetzelfde geldt voor het principieel uitsluiten van verkoop van nieuw te bouwen 

wooneenheden. 
Hiermee kan worden bewerkstelligd dat de nieuwbouw van wooneenheden e.d. kan worden 

gerealiseerd tegen aanzienlijk(?) lagere kosten. Deze wooneenheden kunnen slechts worden 

gehuurd en niet gekocht. Bewoners kunnen samen regelen over welke voorzieningen ze 

extra willen kunnen beschikken.  

NB: De eigenheid van Oldeberkoop kenmerkt zich niet alleen door het beschermde 
dorpsgezicht. In het sociale leven in het dorp is het coöperatieve karakter van diverse 

initiatieven opvallend. Oldeberkoop en coöperatie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

In de realisatie en exploitatie van het Blughut-plan zou deze coöperatieve verbondenheid tot 

uidrukking moeten komen. 

   

4. Onderzoeksgroep 
De oriëntatiegroep meent dat beide modellen op haalbaarheid en wenselijkheid dienen te 

worden onderzocht.  

Aan het bestuur van Plaatselijk Belang stellen zij daarom voor een onderzoeksgroep in 

te stellen die de verschillende varianten voor de invulling van het Blughut-terrein 

onder de loep neemt.  
Een dergelijke onderzoeksgroep kan behoeften en wensen onderzoeken evenals 

mogelijkheden en beperkingen die voortvloeien uit het beschermende bestemmingsplan 

(beschermd dorpsgezicht), adviezen vragen over juridische en financiële alternatieven, 

inwoners betrekken bij het vaststellen van uitgangspunten voor bebouwing, hen vragen met 

ideeën te komen en standpunten te bepalen etc. 

Wie een uitgebreide versie van de rapportage van de oriëntatie wil ontvangen, kan dit per e-
mail  melden.  Reacties zijn welkom: info@stichtingdegrijpvogel.nl 

 
Stichting De Grijpvogel/Frans Wuijts/februari 2014 
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