
Verslag bijeenkomst Rikkinge - Oosterwolde 
 
Op 1 juni  2017 vond er op uitnodiging van It Fryske Gea een informatieve bijeenkomst 
plaats over de mogelijkheden van toekomstig beheer van het gebied Rikkinge, in 
eigendom bij Sjoerd Hoekstra, agrariër te Donkerbroek. Ruim 50 aanwezigen (burgers, 
vertegenwoordigers van diverse organisaties, politici, pers, eigenaar) waren aanwezig in 
de grote zaal van Rikkingahof om een bijdrage te leveren aan het open gesprek over de 
toekomst van Rikkinge. 
 
Over It Fryske Gea en het doel van de avond 
 
Henk de Vries (directeur IFG) 
opende de avond met een 
inleiding over It Fryske Gea, 
haar organisatie en haar 
beheerwerk. Ook geeft hij een 
toelichting op de doelstelling 
van de avond: het verkennen 
van een mogelijke rol voor It 
Fryske Gea voor het gebied 
Rikkinge (ruim 9 hectare) groot. 
 
Naar aanleiding van de inleiding 
van De Vries zijn er enkele 
vragen uit de zaal, waaronder 
de vraag over mogelijke 
bekostiging van beheer. De Vries geeft aan dat daar nu op voorhand geen antwoord op te 
geven is, omdat de uitkomsten van de avond daarvoor mede bepalende zullen zijn. 
 
Ook komt er een vraag of de gemeente gaat mee-investeren 
in het gebied. Daar kan in deze bijeenkomst geen antwoord 
op komen. 
 
Tot slot komt van verschillende kanten het signaal dat er geen 
draagvlak is voor nieuwbouw. 
 
Over het gebied Rikkinge 
Vervolgens geeft Stefien Smeding (medewerker landschap en 
cultuurhistorie) een inleiding over de geschiedenis van het 
gebied Rikkinge. Aan de hand van oude en nieuwe kaarten 
laat ze een aantal waarden en elementen zien. Ook is er een 
fotoreportage van een rondwandeling rond het gebied met 
daarin kenmerkende elementen van het gebied. Ook de 
verschillende gebruikersbelangen zijn inzichtelijk gemaakt: 2 
moestuincomplexen, scouting, een boerderij, vee van 
eigenaar Sjoerd Hoekstra (Herefordkoeien).  



De inleiding is de opmaat voor de vraag van It Fryske Gea: 
 

 Welke waarden in het gebied Rikkinge zijn voor u belangrijk. 
 
Rondwandeling 
Met de vraag over welke waarden in het 
gebied belangrijk zijn, verdelen we ons in 
vier groepen en lopen een rondje 
Rikkinge. Stuk voor stuk levert dat een 
schat aan informatie, beelden, wensen en 
inzicht in belangen op. Die informatie is in 
de uitwerkingen van de 4 vragen (zie 
verderop) meegenomen. 
 
Uitkomsten van de 4 groepen 
Na de wandeling gaan de deelnemers 
uiteen in 4 groepen in de zaal en 
beantwoorden met behulp van een kaart 
van het gebied de volgende 4 vragen: 
 

 Hoe zit uw ideaalplaatje er uit voor dit gebied – welke waarden zijn belangrijk, 
welke waarden moeten behouden blijven en welke waarden evt. versterkt? 

 Hoe ziet u de rol van IFG als beheerder? Wat zijn de kansen? En de risico’s? 

 Welke samenwerking met andere lokale organisaties of groepen is 
nodig/gewenst? 

 Als It Fryske Gea een rol krijgt, wie moet ze dan betrekken bij verdere 
planuitwerkingen? 

 
Vraag 1: Waarden van en belangen bij het gebied 
 
Cultuurhistorie 

 Het gebied heet “”Rikkinge”” 

 In de grote volkstuin zit een dobbe die gevuld wordt door regen- en grondwater 

 Op de plek van de grote volkstuin zat vroeger een keuterboer met 4 koeien 
 
Landschap 

 Zichtlijnen van nu naar het open veld richting Grootdiep behouden 

 Het glooiende landschap is mooi 

 Geen bomen in het open landschap er bij 

 Pingoruïne 

 Niks aan doen, met je vingers afblijven 

 Landschap het zelfde laten 

 Open ruimte is diverse malen als kernwaarde benoemd – zijn er op andere 
plekken in Oosterwolde geen open plekken voor nieuwbouw of inbreiding? 

 
Verhalen en belangen 

 Vroeger was er zwemles naast het witte bruggetje in het Grootdiep 

 Het karrepad was vroeger onderdeel van een racebaan. De lokale middenstand 
hield hier na WO II motorraces. Het verhaal gaat dat de “arts” een ooglid verloor 
toen hij hard ten val kwam 

 De kleine volkstuin bij Rikkingahof was vroeger bestemd voor bewoners van de 
aanleunwoningen 



 
Natuur 

 Twee lage plekken met wateropvang voor kikkers (achter de scouting en iets ten 
zuiden van de boerderij – zie kaart) 

 Bloemrijke natuur 

 Geen “van Weperengras” (vertaling voor enkelvoudig Engels raaigras zonder 
bloemenrijkdom) 

 Kruidenrijk grasland 

 Er zat ooit een reigerkolonie in het bos ten westen van Rikkinge 
 
 
………..en met welke waarden kunnen we het gebied versterken? 

 Rogge-akkers, boekweit en korenveld toevoegen aan de bestaande es 

 Poelen toevoegen in het laagste deel van het gebied 

 Begrazing door Friese koeien 

 Begrazing door Lakenvelders 

 Voor 100% geen woningbouw (2x) 

 Ook niet bouwen in de kleine volkstuin 

 Kunnen we de volkstuinen niet verbinden met nieuwe akkers? 

 Gebied misschien versterken met een enkele boswal 

 Neerzetten van 1 of 2 ooievaarspalen 

 Iets doen met (elektriciteits)draden voor boerenzwaluwen 

 Is het mogelijk om de volkstuin + nieuwe akkers in te zetten voor de Voedselbank? 
 

 
Beleving en beheer 

 Er maken veel mensen gebruik van de paden rondom Rikkinge 

 Graag een wandelpad over de es, langs de rand van de es over bestaande 
grenzen 

 Geen wandelpad er door heen (door 3 groepen benoemd) 

 Geen fietsen over de es 

 Wel ruimte houden voor de “tweelingfiets” van Rikkingahof 

 Op het hoogste punt een bank neerzetten 

 Belangrijk wandelgebied voor onze minder mobiele medemensen 

 2x per jaar maaien 

 Het stek om het terrein weghalen 

 Extensief agrarisch beheer 

 Graag iets doen met schapen en koeien 

 Graag ruimte voor educatie – via de scholen en de scouting 

 Het pad aan de oostzijde is 
regelmatig begroeid – dat is onhandig 
voor scootmobielen. Kan daar iets 
aan gedaan worden? 

 Misschien is het goed om 
archeologisch onderzoek te doen op 
de es – wellicht is er nog wat moois te 
vinden 

  



Vraag 2:  Hoe ziet u de rol van It Fryske Gea? 
 

 Heel graag in beheer van It Fryske Gea vanwege de grote kennis!! 

 Zou het fijn vinden als It Fryske Gea instapt wegens het beheren van de 
natuurwaarden 

 Beheren met behulp van oude koeienrassen bv. Lakenvelders 

 Instap IFG grootste kans op behoud mooi stukje historisch landschap (2x 
genoemd) 

 Risico is toerisme 

 Als IFG gaat beheren dan is er een kans dat dit gebied blijvend is voor de 
toekomst 

 
 
Vraag 3: Samenwerking met andere lokale partijen of groepen? 
 

 Kennis van de Historische Vereniging gebruiken bijvoorbeeld over de vroegere 
bewoning van de verdwenen arbeiderswoningen 

 Imkervereniging 

 Goede afbakening maken met volkstuincomplex 

 Het zou goed zijn om de gemeente te vragen om voor heel Rikkinge in het 
bestemmingsplan de functie ‘’agrarisch/parklandschap” toe te kennen 
 
 

Vraag 4: Als It Fryske Gea een rol krijgt, wie moet ze dan betrekken bij de 
planuitwerkingen? 
 

 Bewonersorganisatie Oosterwolde Noord (BOON) graag inzetten als adviseur 
(meerdere malen genoemd) 

 HVO 

 Probus 

 De ‘buren’ 

 Het zou mooi zijn als It Fryske Gea met een voorstel voor beheer van het gebied 
kan komen (zij zijn de specialisten) en dat bewoners en organisaties dan 
meedenken met en reageren op het voorstel 

 
 
 
Het vervolg 
Op basis van de uitkomsten van de avond 
zal It Fryske Gea met een 
voorstel/conceptidee komen voor toekomstig 
beheer. Daarover volgt een zelfde soort 
bijeenkomst waarvoor we betrokken 
organisaties en alle bewoners van 
Oosterwolde uitnodigen. Voorstel is om dat 
in september te gaan doen. 
 
Met dank aan de gastvrijheid van de directie 
van Rikkingahof. 

 


