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Boerakker en Lucaswolde maken per 1 januari 2019 deel uit van de gemeente Wes-
terkwartier.  Een goede aanleiding om onze Dorpsvisie te actualiseren. In Vooruit in de 
tijd!, de vorige dorpsvisie, waren woningbouw en herinrichting onze grootste thema’s. 
Anno 2019 ligt de nadruk op: hoe houden we ons verenigingsleven, onze voorzieningen  
en activiteitenaanbod in stand. 

We richten ons dus minder op groei, maar meer op behoud van wat we hebben. De 
mensen van Boerakker en Lucaswolde konden hun mening en ideeën kwijt in een en-
quête. Dit vormt de basis voor onze nieuwe dorpsvisie Vooruit in de tijd II! 

Met de vergrijzing komt ook automatisch de vraag hoe je prettig en gezond oud kunt 
worden in Boerakker-Lucaswolde. Maar tegelijk blijft onze aandacht ook bij de jeugd: 
hoe zorgen we ervoor dat de jeugd het naar de zin heeft in onze dorpen? Voor het 
behoud van het verenigingsleven kan samenwerking met buurdorpen een oplossing 
bieden. Het gebeurt al bij de jeugd van voetbal. Maar ook binnen het dorp is misschien 
nog wel meer samenwerking mogelijk. Om te beginnen is er behoefte om elkaar beter 
te informeren over activiteiten en plannen. Gebruik van nieuwe communicatiemid-
delen kan daarbij helpen. Het is slechts één dan de vele benoemde vervolgacties door 
de werkgroep Dorpsvisie. Tot slot is er ook nog een nieuw thema: Duurzame energie, 
waarvoor de eerste lijnen voor de uitwerking al zijn uitgezet.

Kortom, genoeg plannen in deze nieuwe dorpsvisie. Dorpsbelangen Boerakker-Lucas-
wolde gaat er weer actief mee aan de slag om opnieuw de plannen waar te maken. 
Hierbij: Vooruit in de tijd II!

Bestuur Dorpsbelangen Boerakker-Lucaswolde.S
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Met de vorige dorpsvisie, Toekomstvisie 2003-2015 Boerak-
ker-Lucaswolde: Vooruit in de tijd!, hebben wij als inwoners 

van Boerakker en Lucaswolde duidelijk kunnen maken hoe 
wij de toekomst van onze dorpen zagen. Het realiseren van 
woningbouw stond bovenaan ons wensenlijstje, samen met 

de herinrichting van de Hoofdstraat. Daarnaast hadden we 
mooie plannen voor de ontwikkeling van de recreatie, de 

basisscholen, de speeltuin… en meer. Veel daarvan is gereali-
seerd, waar we trots op mogen zijn. 

Per 1 januari 2019 is gemeente Marum heringedeeld bij de 
grotere gemeente Westerkwartier met 41 kernen. Als Boerak-

ker-Lucaswolde moeten we ons daarom profileren en zo de 
aandacht vragen voor het behoud van onze voorzieningen en 

het dorpsleven: de hoogste tijd voor ‘Vooruit in de tijd II’! 
De meningen en ideeën zijn deze keer o.a. met behulp van 

een enquête verzameld. (Lees meer onder PROCES)

De dorpen Boerakker en Lucaswolde liggen in het noordoosten van de voormalige gemeente Marum op de grens 
met de voormalige gemeente Leek. Boerakker telt op 1 januari 2017 635 inwoners, Lucaswolde 199. De dorpen heb-

ben een gezamenlijke dorpsbelangenorganisatie en vormen in sociale zin een functionele eenheid. Dorpsbelangen 
Boerakker-Lucaswolde is opnieuw de initiatiefnemer van de dorpsvisie, die opnieuw met ondersteuning van Gronin-

ger Dorpen tot stand is gekomen.
Het dorp heeft tot de herindeling in 1990 voor een deel in de gemeente Leek gelegen. Na de vorige herindeling 

kwam het dorp in zijn geheel bij Marum. Maar op 1 januari 2019 is gemeente Marum opgegaan in gemeente Wes-
terkwartier. Gemeente Westerkwartier is een grote gemeente met 41 kernen.

In Boerakker-Lucaswolde zijn, naast de kerk, de volgende verenigingen actief: volleybalvereniging Boerakker, voet-
balvereniging Boerakker, Survival Boerakker, muziekvereniging Nil Sin Labore en Historisch Boerakker, de gymnas-
tiekvereniging, de klaverjasclub en de visclub. De in Boerakker aanwezige voorzieningen zijn dorpshuis Oomkegast, 

waar ook de sport terecht kan, samenwerkingsschool De Klimboom en peuterspeelzaal ’t Clowntje. 

TERUG- EN VOORUITBLIK

ALGEMEEN
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BEWONERS VAN BOERAKKER=LUCASWOLDE ZIJN 
TEVREDEN BEWONERS. WIJ GEVEN ONZE DORPEN 
GEMIDDELD EEN 8! LEES HIERNA MEER OVER DE 
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In Boerakker-Lucaswolde woont een mix van mensen. Ongeveer een 
derde deel is er geboren en getogen en van het andere deel wonen 

veel mensen er soms al heel lang. Men vond er het huis van hun dro-
men, de liefde of koos ervoor vanwege familie. Vaak was de reden 

ook de natuur en de rust, de gezellig- en saamhorigheid in het dorp 
en de bereikbaarheid.  

Eén derde deel woont in gezinsverband met kinderen, één derde 
zonder kinderen maar met partner en het overige deel woont alleen 

(12%) of in een ander verband. Mensen hebben nauwelijks verhuis-
behoefte binnen het dorp. Een klein deel zoekt een huis in de laagste 
prijsklasse (huur of koop). De prijs, uitzicht, tuin en tot slot het aantal 
slaapkamers zijn vooral de bepalende criteria voor deze groep. Men 

voorziet geen problemen als men ouder wordt. Soms is men van plan 
om te verhuizen naar een dorp met voorzieningen als dat nodig is. 

Goede zorg is een belangrijke voorwaarden om goed oud te kunnen 
worden in Boerakker-Lucaswolde. Voor gezinnen met kinderen is 

wonen in Boerakker-Lucaswolde volgens ruim de helft aantrekkelijk, 
maar 30% denkt van niet.

WONEN IN BOERAKKER-LUCASWOLDE

 Voor de doelgroep ouderen
-  Zorgvoorzieningen: Alert zijn op het maken van creatieve combinaties, zoals ‘Droomwonen’ in Opende. Dus open 
 staan staan voor initiatieven. Zorgen voor voldoende informatie over mogelijkheden van aanbieders voor wonen  
 (bijvoorbeeld Wold en Waard) en zorg/welzijn (huisarts, Thuiszorg, boodschappendienst, bezorging van medicijn  
 etc.). 
 Voor de doelgroep jongeren
-  Starterswoningen: Open staan voor (eigen) initiatieven om het woningaanbod voor starters te vergroten en mee  
 mogelijk maken. 

ACTIEPUNTEN
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De school vindt men de belangrijkste voorziening voor 
Boerakker-Lucaswolde. Samen met het dorpshuis staat 
dat bovenaan. Op de voet gevolgd door de sportvelden, 
de peuterspeelzaal, het openbaar vervoer en de speeltuin. 
Een fietsenstalling bij de OV-haltes, een supermarkt en een 
dorpscafé/horeca worden gemist, evenals een jeu de boules 
baan en een breder aanbod van muziek- en toneelvoorstel-
lingen. Aan een survivalbaan wordt inmiddels gewerkt. 

Over de bestaande activiteiten is men zeer positief, met de 
Survivalrun, Speelweek Boerakker, de drie dolle dagen in 
Dorpshuis Oomkegast aan kop. Op de voet gevolgd door 
de trekkerbehendigheidswedstrijd, ‘Samen eten voor seni-
oren’ in Oomkegast en de avondvierdaagse. Veel mensen 
geven aan ook wel te willen meehelpen bij het organiseren 
van activiteiten (43%) of te willen meedoen als deelnemer 
(19%). Dorpshuis Oomkegast en de voetbalvereniging heb-
ben de meeste  vrijwilligers, Dorpsbelangen en de kerk de 
meeste leden. Animo om betrokken te worden is er vooral 
bij de organisatie van de avondvierdaagse, Dorpsbelangen, 
de basisschool en Oomkegast. 

Met betere informatie over het activiteitenaanbod valt 
zeker nog winst te behalen. Het oude vertrouwde krantje, 
maar ook de website,  sociale media, de persoonlijke email 
en info-borden kunnen daarbij helpen. 
Voor de jeugd (pubers) zouden er meer activiteiten mogen 
komen. Pub quiz, playbackshow, straatvolleybal en jeugd-
bingo in het weekend. Actieve inzet van de jeugd binnen de 
bestaande organisaties zou ons dorp dynamischer kunnen 
maken. Samenwerking met buurdorpen is op termijn 
noodzakelijk om het sportaanbod in de regio te kunnen 
behouden. 

VOORZIENINGEN, ACTIVITEITEN & 
VERENIGINGEN

In en rondom de basisschool heeft de jeugd ook nog wel wat 
ideeën. Eén ervan is het aanleggen van tuintjes. De jeugd 
zou dit graag in samenwerking met wat senioren met groe-
ne vingers willen oppakken.
Deelname aan Burendag en NL doet: samen de handen uit 
de mouwen, verbindt mensen met elkaar.

“PUB QUIZ, PLAY-
BACKSHOW, STRAAT-

VOLLEYBAL EN 
JEUGDBINGO IN HET 

WEEKEND”
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VOORZIENINGEN, ACTIVITEITEN & 
VERENIGINGEN

-  Het werven van bestuursleden voor bestaande verenigingen onder de jeugd. Misschien als (maatschappelijke)  
 stage aanbieden.
-  Werkgroep PR dorpsactiviteiten instellen met jonge en oudere deelnemers. Er zal onder andere gewerkt wor-     
 den aan het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief met inbreng uit verschillende geledingen (verenigingen,  
 gemeente, basisschool…).
-  Het intensiveren van de samenwerking van sportverenigingen met buurdorpen zoals nu al gebeurt met de  
 jeugdafdeling van de voetbalvereniging van Nuis/Niebert. 
-  Het realiseren van een permanente survival oefenbaan, met aanpalende voorzieningen voor verbreding van  
 de doelgroep (bijvoorbeeld jeu de boules).
-  Meer weekendactiviteiten in Oomkegast aanbieden voor alle leeftijden. Deze kunnen samen met de jeugd  
 worden georganiseerd. 
-  Deelname aan burendag (september) en NL doet (maart), van het Oranjefonds.

ACTIEPUNTEN
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Financiële deelname aan duurzame energieprojecten, daar loopt 
45% wel warm voor. Bij voorkeur te investeren in zonne-energie.

De meeste mensen in Boerakker-Lucaswolde zijn tevreden over 
de huidige verkeersveiligheid (60%). Er zijn al veel verbeteringen 
doorgevoerd. Problemen doen zich nog steeds voor in de combina-
tie zwaar-,  bestemmingsverkeer en scholieren op de fiets. De smalle 
wegen zorgen voor gevaarlijke situaties. Gaat ook op voor recrean-
ten.
Op de Hoofdweg wordt veel te hard gereden. Men houdt zich niet 
aan de aangegeven snelheid van 30km. Het parkeren bij school en 
de voetbal/Oomkegast levert soms gevaarlijke situaties op. Verder 
zijn er enkele onveilige kruisingen. Maar ook wordt de Hooiweg 
genoemd om te verbeteren (voor wandelaars, joggers en fietsers).

VERKEERSVEILIGHEID

DUURZAME ENERGIE

ACTIEPUNTEN
 Duurzaamheid
- Deelname project Buurkracht.
 Verkeersveiligheid
-  Weggebruikers uit het dorp aanspreken op verkeersge- 
 drag. Informeren bij VVN voor ondersteuning.
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Ongeveer de helft van de dorpsbewoners vindt dat er vol-
doende wandel- en fietspaden zijn, maar de andere helft 
vindt dat er nog wel wat bij mag. 
Er is een hele lijst van suggesties aangedragen, zoals: in en 
richting de Jammer, langs oude paden, langs het Oude Diep, 
langs Matsloot richting Mensumaweg en in het natuurgebied 
ten noordoosten van het dorp. Een Boerakker-ommetje; een 
kort ommetje van 2,5 km. Tussen de nieuwbouw door, om de 
ijsbaan heen…. Ook waar mogelijk de fietsers scheiden van 
het gemotoriseerde verkeer.
Er is ook de suggestie gedaan voor het plaatsen van meer 
bordjes met informatie (bijvoorbeeld met QR-code voor een 
verwijzing naar de info op een website) en een informatieve  
folder ontwikkelen die je zowel in het dorp als via het VVV 
aanbiedt. Ook goed promoten waar in de buurt van Boe-
rakker-Lucaswolde een kopje koffie of ijsje voor onderweg te 
verkrijgen is. Dat voorziet in de behoefte.

RECREATIE IN EN RONDOM 
ONZE DORPEN

ACTIEPUNTEN
-  Wandelroutes ontwikkelen door natuurterreinen  
 en langs waterwegen.
-  Overleg met gemeente Westerkwartier over de  
 verkeersveiligheid en over de aanleg van veilige  
 fietspaden.
-  Promotiefoldertje van Boerakkker-Lucaswolde  
 ontwikkelen.

“IN EN RICHTING DE JAMMER, 
LANGS OUDE PADEN, LANGS 

HET OUDE DIEP, LANGS DE MAT- 
SLOOT RICHTING MENSUMAWEG”
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Hoe vinden wij samen dat we Boerakker-Lucaswolde op de 
kaart moeten zetten?
Bij de gemeente. Als effect van de gemeentelijke herindeling 
wordt het vaakst genoemd: (op termijn) verlies van voorzie-
ningen en aandacht van gemeente Westerkwartier. Maar 
ook de noodzaak om meer zelf te doen dan wel ruimte om 
je eigen ontwikkeling mee vorm te geven. Het maken van 
een nieuwe dorpsvisie ziet Dorpsbelangen in dit licht: aan de 
gemeente en anderen laten zien wie je bent, waar je staat en 
wat je wilt en met de dorpen samen bepalen wat je daar zelf 
in kunt doen.
Bij bezoekers en/of nieuwkomers. De kwaliteit van Boerak-
ker-Lucaswolde laat zich het beste omschrijven als: landelijk 
en rustig woondorp met actieve en sociale mensen. Het moet 
hier niet te druk worden. Dat is goed om te weten als bezoe-
ker van buiten en/of potentiële dorpsbewoners. 

BOERAKKER-LUCASWOLDE OP DE KAART

ACTIEPUNT
- Ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie voor 
 Boerakker-Lucaswolde en het organiseren van de   
 realisatie van de plannen onder regie van    
 Dorpsbelangen, samen uitvoeren maar óók   
 met steun van de gemeente Westerkwartier. 

“RUIMTE OM 
JE EIGEN 

ONTWIKKELING 
MEE VORM 
TE GEVEN”
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BOERAKKER-LUCASWOLDE OP DE KAART

Deze dorpsvisie is een plan van ons samen. Het gaat over 
alles wat met de leefbaarheid van onze dorpen en het bij-
behorende buitengebied te maken heeft. Over een termijn 

van ongeveer 10 jaar. Het geeft aan waar ons dorp nu staat 
en wat wij willen voor de toekomst. Deze dorpsvisie vormt 
de rode draad voor ons als dorpsbewoners en onze Dorps-

belangenorganisatie om bestaande initiatieven te bundelen 
en nieuwe initiatieven te ontplooien. Met deze dorpsvisie 

kunnen we aan de gemeente en de provincie, fondsen en 
anderen zichtbaar maken wat onze acties, wensen en ideeën 

zijn om de leefbaarheid van onze dorpen te vergroten.
De informatie en ideeën zijn via een online enquête verza-
meld. 124 dorpsbewoners vulden de enquête in, 58 mannen 

en 66 vrouwen. Een brede werkgroep was betrokken bij 
de samenstelling van de enquête en de uitwerking tot een 

dorpsvisie, zie foto. 
Op 13 juli 2018 is er met de leerlingenraad van samenwer-

kingsschool De Klimboom gesproken. De inbreng is verwerkt 
in de enquête en/of meegenomen in het verslag. 

Afsluitend hebben wij de prioritering van de actiepunten 
gezamenlijk bepaald op de terugkoppelingsbijeenkomst in 

september 2019. 

PROCES
Foto gemaakt door: www.sportshoot.nu
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De uitvoering van de ideeën uit deze 
visie zal onder regie van Dorpsbe-
langen gebeuren. Zo nodig wordt de 
samenwerking gezocht met exter-
nen, zoals gemeente Westerkwartier, 
woningcorporatie Wold en Waard, 
Huis voor de Sport Groningen, etc. 
Maar natuurlijk zal ook steeds de 
samenwerking worden gezocht met de 
bestaande organisaties binnen Boerak-
ker-Lucaswolde en/of nieuw opgerichte 
werkgroepjes  met een specifieke op-
dracht.  Tijdens de jaarvergaderingen 
zal de voortgang aan het dorp worden 

teruggekoppeld.

UITVOERING
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