
 

Rikkinge Es - Oosterwolde 
Eerste aanzet toekomstige inrichting en beheer  

 

28 september 2017 

 



 

Rikkinge Oosterwolde 
Eerste aanzet toekomstige inrichting en beheer 

 

Programma 

 

19.30 - 19.45    Introductie, spelregels en doel van de avond - Klaas Laansma 

19.45 - 20.15    Schets inrichting en beheer - Stefien Smeding & Henk de Vries 

 

20. 30 - 21.00   Opties voor financiering - Henk de Vries 

21.00 – 21.15   Alle opties op een rij - Allen 

21.15 – 21.30   Vervolg afspraken en afsluiting - Klaas Laansma 

 

 

 



Rikkinge Es 1 juni 2017  
 

UITNODIGING: 

- Verkenning rol It Fryske Gea  

- Verkenning van de waarden die wij willen bewaren en herstellen 
 

VERVOLG AFSPRAKEN: 

- It Fryske Gea maakt een voorzet voor de inrichting en het beheer 

 



Grutsk op ‘e Romte!   
Landschapstypenkaart Provincie Fryslân 

Waarden op provinciale schaal 
- Zeldzaamheid van voorkomen van essen in het Friese landschap 

- Relatie tussen hooggelegen essen met de laaggelegen beeklopen van Tjonger en Linde 

- Cultuurhistorische waarden: kleinschalige afwisseling, contrast tussen openheid en bospercelen, 

verspreide bebouwing, kronkelige wegen, bolle essen, onregelmatige percelen, grillig patroon van 

houtwallen en markering hoofdwegen door laanbomen. 

- Archeologische waarden  



Waarden op regionale schaal Waarden op regionale schaal 
- Landschappelijk symmetrisch beekdal, ruimte voor beek en beekdallandschap 

- Verbinding  natuurwaarden van natte beekdalen in combinatie met droge  flanken en essen 

- Lengterichting van de beekloop, verbinden van grotere natuurgebieden  

- Dwarsrichting op de beekloop, overgangen van nat naar droog 

- Biodiversiteit op de Friese essen, menselijk medegebruik zorgt voor afwisseling op kleine schaal 



Waarden voor het dorp 
- Enige rand aan het dorp waar geen weg grenst 

- Groene overgang van dorp naar landschap; een groene loper 

- Ruimte voor recreatieve, groene randfuncties; sport, spel, educatie 

- Natuur dichtbij de woonomgeving; rondwandeling voor jong en oud  



Waarden voor Rikkinge 

 
Cultuurhistorische verhalen 

Vroegere keuterboeren 

Zwemles bij de witte brug in het Grootdiep 

Het karrepad was vroeger onderdeel van de route voor de motorraces 

Volkstuinen, o.a. voor bewoners van de aanleunwoningen 

 

Natuur 

Laagte achter de boerderij 

Bloemrijke natuur 

Kruidenrijk grasland 

Er zat ooit een reigerkolonie in het bos ten westen van Rikkinge 

 

Landschap 

Openheid en zichtlijnen naar het Grootdiep 

Glooiend landschap 

Dobbe/pingoruïne bij de volkstuin 

Veel mensen maken een wandeling rond de es 

Het gebied is mooi zoals het nu is 

 

 



Versterken van de waarden 

 Landschap en natuur 

Akkers toevoegen; rogge, boekweit  

Volkstuinen verbinden aan de akkers 

Lage delen benutten voor poelen 

Begrazing door schapen of koeien, liefst lokale/bijzondere rassen 

Een enkele boswal toevoegen 

Neerzetten ooievaarspalen 

Elektriciteitsdraden voor boerenzwaluwen 

 

Beleving  

Wel of niet een wandelpad over de es? Geen fietsen 

Wandelpad rondom de es behouden 

Breedte en comfort wandelpad behouden  

Hek rondom het terrein/volkstuin weghalen 

Educatie, kans voor scouting en scholen 

Archeologisch onderzoek doen?  

 

Beheer 

Begrazing schapen en koeien 

Kruidenrijkgrasland, 2x per jaar maaien 

Extensief beheer 

Sociaal, kans voor samenwerking voedselbank 

Bestemmingsplan ‘agrarisch-parklandschap’  

 

 

Verzwakken/risico 

Voor 100% geen woningbouw 

Ook niet in de kleine volkstuin 

 

 



Schotanus 1720 – Symmetrie beekdal 



HIS GIS 1832 – Afwisseling open en besloten 



Eekhoff 1850 - Onregelmatige verkaveling 



Circa 1910 – kleinschalige agrarische ontwikkeling 



Circa 1930 – verbinding voetbrug 



Circa 1960 – hoogte en laagte 



Circa 1985 – (sport) functies in het groen 



Huidige kaart – es is natuurlijke dorpsrand 



Inspiratie uit het verleden…. 

 

Kleinschaligheid  

en afwisseling 

 

 

Open en dicht 

 

Beslotenheid  

en verre zichten 

 

 

Hoog en laag 

 

Nat en droog 

 

Landschap beleven 

 

 

 

…bron voor de toekomst! 







Bloemrijke graslanden – verschralen huidige percelen  

 

Beheer door begrazing of hooien 

Zonder bemesting 



Herstellen oude kavelstructuren en greppelpatronen 

 

Beheer periodiek uitfrezen 



Houtwallen en bomen – kleinschalig aanplanten 

 

Beheer periodiek snoeien 



Aanleggen poel in laagte  

 

Beheer periodiek opschonen 

Beheer door scouting? 



Akkertjes : oude graansoorten, akkeronkruiden 

 

Cyclisch beheer, braak ligging eens in 5 jaar 

Beheer door Volkstuinvereniging? 

 



Bramen langs het hek van de Volkstuin 

 

Beheer periodiek snoeien 

Beheer door scholen? 



Telefoonpalen langs het pad voor de boerenzwaluw 

Beheer – incidenteel draden vervangen 



 

Pauze 
 

 



Verschillende opties bekijken 

 
DOEL  

Hoe kunnen we Rikkinge in de toekomst het beste behouden, veilig stellen,  

    en levendig gebruiken als dorpsgemeenschap 

 

 

 

 

1. Wie stelt de doelen (natuur, cultuurhistorie, landschap, beleving) en  

     de bijbehorende beheer aspecten op? 

 

2. Wie doet het dagelijkse beheer? 

 

3. Financiering van beheer 

 

4. Wie is eigenaar? 

 

5. Financiering van eigendom 

 

 

 

Er zijn nog verschillende mogelijkheden om te verkennen.  

 

 

 

 

 



Optie 1  

Beheer IFG, eigenaar IFG 

Beheer - It Fryske Gea zorgt voor het beheer. In de dagelijkse praktijk zal de grond worden 

verpacht aan een boer.   

 

Eigenaar - It Fryske Gea zet daarnaast alle mogelijkheden in om de aankoop van de grond te 

financieren.  

 

1. Wie stelt de doelen en de bijbehorende beheer aspecten op? Voorwaarden volgens normen van 

It Fryske Gea  (aandacht voor natuur, landschap, cultuurhistorie, beleving) 

 

2. Wie doet het dagelijkse beheer? Een pachter doet natuur-  en landschapsbeheer zoals maaien, 

vee laten grazen, houtwallen snoeien etc. Rekening houden met cultuurhistorie en beleving. 

 

3. Financiering van beheer  - It Fryske Gea, de pacht en overheidssubsidies leveren geld op voor 

het beheer, organisatie IFG zorgt voor het benodigde extra beheergeld.  

 

4. Wie is eigenaar? It Fryske Gea 

 

5. Financiering van eigendom - It Fryske Gea, aankoop vergt creativiteit en inspanning o.a. 

fondsenwerving?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optie 2  

Beheer IFG, eigenaar Gemeente   

 
Beheer - It Fryske Gea zorgt voor het beheer. In de dagelijkse praktijk zal de grond worden 

verpacht aan een boer.   

 

Eigenaar - De Gemeente Ooststellingwerf koopt de grond aan en dient daarmee het algemeen 

belang van haar inwoners.  

 

 

1. Wie stelt de natuurdoelen en de bijbehorende beheer aspecten op? Voorwaarden volgens 

normen van It Fryske Gea  (aandacht voor natuur, landschap, cultuurhistorie, beleving) 

 

2. Wie doet het dagelijkse beheer? Een pachter doet natuur-  en landschapsbeheer zoals maaien, 

vee laten grazen, houtwallen snoeien etc. Rekening houden met cultuurhistorie en beleving. 

 

3. Financiering van het beheer - It Fryske Gea, de pacht en overheidssubsidies leveren geld op 

voor het beheer, inbreng Gemeente voor het benodigde extra beheergeld? 

 

4. Wie is eigenaar? De Gemeente Ooststellingwerf 

 

5. Financiering van eigendom - Gemeente  koopt grond aan 

 

 

 

 

 

 

 



Optie 3  

Beheer IFG, eigenaar Coöperatie  

 Beheer - It Fryske Gea zorgt voor het beheer. In de dagelijkse praktijk zal de grond worden 

verpacht aan een boer.   

 

Eigenaar - Het eigendom zit in een coöperatie van eigenaren. Dit kunnen bijvoorbeeld de 

Gemeente, vereniging Dorpsbelangen of  bewoners in de vorm van ‘aandeelhouders’ zijn.    

 

1. Wie stelt de doelen en de bijbehorende beheer aspecten op? Voorwaarden volgens normen van 

It Fryske Gea  (aandacht voor natuur, landschap, cultuurhistorie, beleving) 

 

2. Wie doet het dagelijkse beheer? Een pachter doet natuur-  en landschapsbeheer zoals maaien, 

vee laten grazen, houtwallen snoeien etc. Rekening houden met cultuurhistorie en beleving. 

 

3. Financiering van beheer  - It Fryske Gea, de pacht en overheidssubsidies leveren IFG geld op 

voor het beheer,  inbreng  Coöperatie voor benodigde extra beheergeld?  

 

4. Wie is eigenaar? De Coöperatie 

 

5. Financiering van eigendom – De leden van de coöperatie nemen elk een deel van de aankoop 

voor haar rekening. Onderling afspraken maken en contracten opstellen over eigenaarschap. De 

partijen beslissen in gezamenlijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 



Optie 4  

Beheer IFG, eigenaar Boer  

Beheer - It Fryske Gea zorgt voor het beheer. In de dagelijkse praktijk zal de grond worden 

verpacht aan de boer die eigenaar is.  

 

Eigenaar - De boer blijft eigenaar. Door het kleinschalig bouwen van woningen in ‘de driehoek’  bij 

Rikkingahof kan de boer zijn investering terug verdienen.  Een deel van deze winst zal ingezet 

worden voor de benodigde extra  financiering voor het toekomstige beheer.  

 

1. Wie stelt de doelen en de bijbehorende beheer aspecten op? Voorwaarden volgens normen van 

It Fryske Gea  (aandacht voor natuur, landschap, cultuurhistorie, beleving) 

 

2. Wie doet het dagelijkse beheer? Boer is pachter en doet natuur-  en landschapsbeheer zoals 

maaien, vee laten grazen, houtwallen snoeien etc. Aandacht voor cultuurhistorie en beleving. 

 

3. Financiering van beheer - It Fryske Gea, de pacht en overheidssubsidies leveren geld op voor 

het beheer. Door de opbrengsten van de woningen kan de boer het jaarlijkse extra benodigde 

beheergeld  betalen. 

 

4. Wie is eigenaar? De boer blijft eigenaar 

 

5. Financiering van eigendom - De boer krijgt de investering terug door de verkoop van de 

woningen.   

 

 

 

 

 

 



Optie 5  

Beheer gebruikersvereniging, eigenaar IFG  

 

Beheer - It Fryske Gea zorgt  samen of in samenspraak met de gebruikersvereniging voor het 

beheer. In de dagelijkse praktijk zal een deel van de grond worden verpacht aan een boer.  Deels 

zullen de gronden  b.v. de akkertjes worden onderhouden door de volkstuinvereniging. De lokale 

scholen  en de scouting krijgen educatieve mogelijkheden in de terreinen.  Daar waar het kan 

worden de opbrengsten uitgezet naar de voedselbank.  

 

Eigenaar - Het eigendom ligt bij It Fryske Gea.     

 

1. Wie stelt de doelen en de bijbehorende beheer aspecten op? Voorwaarden volgens normen van 

It Fryske Gea  (aandacht voor natuur, landschap, cultuurhistorie, beleving) 

 

2. Wie doet het dagelijkse beheer? Deels een pachter, deels de lokale gebruikers  

 

3. Financiering van beheer  - It Fryske Gea, de pacht en overheidssubsidies leveren IFG geld op 

voor het beheer,  de gebruikersvereniging zorgt voor het benodigde extra beheergeld. 

  

4. Wie is eigenaar? It Fryske Gea 

 

5. Financiering van eigendom – It Fryske Gea, aankoop vergt creativiteit en inspanning o.a. 

fondsenwerving?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Optie 5  

Beheer gebruikersvereniging, eigenaar IFG  

Optie 4  

Beheer IFG, eigenaar Boer  

Optie 3  

Beheer IFG, eigenaar Coöperatie  

Optie 2  

Beheer IFG, eigenaar Gemeente   

Optie 1  

Beheer IFG, eigenaar IFG 

 
Alle opties op een rij 

Welke route kiezen wij? 
 

 



 

Vervolg & Afspraken 
 

 


