Es Rikkinge Oosterwolde
Aan de rand van het dorp Oosterwolde, op de flank van het beekdal van de Tsjonger en het Grootdiep, ligt
het essenlandschap van Rikkinge. Het gebied van 10 hectare vormt een mooie groene overgang vanuit het
dorp naar het omliggende landschap. Essen zijn in Drenthe heel gewoon maar in het Friese landschap toch
bijzonder. Ook voor It Fryske Gea is dit een ontbrekende parel in het snoer van natuurgebieden langs de
beekloop van de Tsjonger.

Geen bebouwing op de es!
De toekomst van het landschap Rikkinge bij
Oosterwolde is momenteel onduidelijk.
Het gebied is nu in bezit van een agrarisch
ondernemer die tot voor kort plannen had om
enkele woningen te bouwen aan de rand van
Rikkinge. Deze plannen stuitten op groot protest
van de bewoners.
Bewoners vertellen over de waarden van het gebied

Landschappelijke waarden beschermen,
behouden…
Samen met de bewoners zijn de bestaande waarden van
Rikkinge op papier gezet die we ook voor de toekomst
willen beschermen en behouden. Een afwisselend en
kleinschalig landschap met enigszins bolle ligging
van kleinschalige percelen, kruidenrijke graslanden,
begrazing door koeien en schapen, open zicht over het
beekdal naar het Grootdiep, oude houtwallen en een
statige bomenlaan. Jong en oud kan genieten van dit
landschap door de wandelroute rondom Rikkinge.

...en versterken met de geschiedenis als inspiratiebron
We hebben de cultuurhistorische ontwikkeling van het gebied als inspiratiebron genomen voor
het versterken van deze bijzondere waarden. Zo markeren we de historische perceelgrenzen
door het aanplanten van houtwallen en boomgroepen. We vergroten de biodiversiteit door de
laagte in het gebied te benutten voor het maken van een poel en door een deel van de percelen
in te zaaien als akkertjes. Dit alles is verbeeld in een inrichtingsschets.

Draagvlak voor beheer én
eigendom
In een eerste verkennend gesprek
met de omwonenden is gekeken naar
een mogelijke rol van It Fryske Gea in
het toekomstige beheer. De bewoners
vroegen It Fryske Gea om dit concreet uit
te werken. In het tweede overleg is naar
voren gekomen dat voor behoud van de
bijzondere waarden er meer nodig is dan
beheer alleen. Om dit voor Oosterwolde
en Fryslân unieke landschap veilig te
stellen voor toekomstige generaties, zal
het gebied eigendom moeten worden van
It Fryske Gea. De bewoners waren het hier
roerend mee eens.

De feiten op een rij:
•

Es Rikkinge, bijzonder in het Friese landschap.

•

Fries essenlandschap, kenmerkend in de landschappelijke reeks langs de beekloop van de
Tsjonger.

•

10 hectare groot gebied – gelegen op de landschappelijke overgang van hoog en droog
naar laag en nat, op de flank van het beekdal van het Grootdiep aan de rand van het dorp
Oosterwolde.

•

Rijke cultuurhistorie – het gebied heeft een eeuwenoude ontginningsgeschiedenis, dit
menselijk gebruik komt tot leven in de vele verhalen; van keuterboeren, reigerkolonies,
boerenzwaluwen tot zwemlessen bij het Grootdiep.

•

Bijzondere natuurwaarden – de kleinschalige afwisseling zorgt voor verschillende milieus van
nat tot droog van open tot besloten met als resultaat een grote biodiversiteit in zowel flora als
fauna.

•

9.000 inwoners beleven dit landschap – door het maken van een wandeling rondom Rikkinge
of als onderdeel van een fietstocht door het essenlandschap.

•

Intensief betrokken – er is veel draagvlak onder de bewoners voor de plannen, veel mensen
waarderen dit landschap enorm en voelen zich verantwoordelijk voor het behouden en
beschermen van dit gebied. Betrokkenheid vertalen naar een rol in het beheer.

•

Eenmalige aanschaf van de percelen, beheer en eigendom bij It Fryske Gea.

Financieringsmogelijkheden
Financiering voor het toekomstig beheer
is gedekt. Om het gebied aan te kopen
is eenmalig 450.000 euro nodig. Naast
een bijdrage van It Fryske Gea zullen
ook fondsen worden aangeschreven voor
financiële ondersteuning. Plaatselijke
ondernemers vragen we vanuit hun
maatschappelijk ondernemerschap om
mee te doen en verder is het idee om
onder bewoners een crowdfundingsactie
te starten.
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