
July 2022

Wy wurkje oan in
moai Koningsdiep

Nijsbrief

Beste bewoners rondom het Alddjip,

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van de Gebiedsinrichting Koningsdiep. Wij 

willen u op deze manier opnieuw informeren over de stand van zaken.  

Natuurlijk is deze nieuwsbrief ook voor alle landeigenaren en overige  

betrokkenen in het gebied, maar daar hebben wij als commissie ook op  

andere manieren intensief contact mee. 

In deze nieuwsbrief richten we ons juist graag op alle bewoners, omdat we 

het belangrijk vinden om deze mee te laten praten en denken over de  

inrichting van het gebied. Het is immers uw leefomgeving. 

De inrichting van 500 ha nieuwe natuur rondom het Koningsdiep vindt 

steeds plaats in gedeelten, zogenaamde modules. Inmiddels zijn de voorbe-

reidingen voor de 4e module in volle gang. In deze nieuwsbrief kunt u zien 

dat we nu plannen ontwikkeld hebben nabij Bakkeveen, bij de Mjûmsterwei, 

bij de Hemrikkerscharren en bij De Poasen. 

We hopen met deze plannen weer een goede bijdrage te kunnen leveren 

aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving voor mensen, dieren  

en planten! 

Tineke Jagersma, voorzitter van de gebiedscommissie Koningsdiep

U bent van harte welkom om inrichtingsschetsen te bekijken, vragen te  

stellen en met ons mee te denken op maandag 4 juli van 16.00 tot 19.00 uur 

bij Dúndelle in Bakkeveen.

Oude Bosch



De 4e module Koningsdiep
Deze module bestaat uit inrichtingsmaatregelen in een 

viertal deelgebieden die verspreid liggen langs het  

Alddjip. De inrichtingsschetsen voor de deelgebieden  

zijn met de direct betrokken partijen tot stand gekomen 

en worden hieronder toegelicht. Na het informatie- 

moment in juli bekijken we de reacties en nemen deze 

waar nodig mee in de verdere planvorming. Nadat de  

4e module is vastgesteld door wetterskip en provincie, 

willen we de plannen verder uitwerken en voorbereiden. 

Zo kan  de uitvoering van de plannen na de zomer van 

2023 worden gestart.

 

Beekonderleider en faunapassage  
Bakkefeanster Feart
Om de toekomstige natuurgebieden in het beekdal aan 

weerszijden van de Bakkefeanster Feart ecologisch en 

hydrologisch goed met elkaar te kunnen verbinden, 

wordt een duiker en een faunapassage aangelegd voor 

zoogdieren (waaronder de otter), amfibieën, reptielen 

en vissen. De duiker en faunapassage worden onder de 

Bakkefeanster Feart en de Foarwurker Wei (N917) door 

aangelegd. Tegelijkertijd doet zich hier een kans voor 

om een eerste basisinrichting uit te voeren voor een 

meer natuurlijk en klimaatbestendig beekdal. Een  

bijdrage vanuit de Regiodeal Zuidoost Fryslân voor een 

veerkrachtig landschap wordt hiervoor ingezet. 

Perceel aan de Mjûmsterwei 
Aan de Mjûmsterwei bij Bakkeveen ligt een perceel dat 

grenst aan het Natura2000-gebied Bakkeveense Duinen. 

Heideontwikkeling is hier niet te realiseren door het 

hoge fosfaatgehalte van de grond. Het aanplanten van 

bomen is op deze grond een betere optie en  is ook land-

schappelijk interessant. Het sluit aan bij de omliggende 

bospercelen en de ontginningsstructuur van de kavels 

wordt geaccentueerd. De bosranden hebben een mantel/

zoomvegetatie, terwijl de bosrand aan de oostzijde  

losser en opener is. 

De sloot aan de westzijde van het perceel, op de over-

gang naar het landbouwgebied, zal behouden blijven. 

De sloten aan de oost- en zuidzijde worden zoveel  

mogelijk gedempt. Dat geldt ook voor de sloot die van 

oost naar west door het perceel loopt. Het bos, loof- 

bomen van regionale herkomst, wordt voor een deel 

aangeplant en kan voor een kleiner deel spontaan  

ontwikkelen. Vanaf de weg slingert een wandelpad naar 

de Bakkeveense Duinen.

Hemrikkerscharren-Midden
Aan de westzijde grenzen de percelen van Hemrikker-

scharren-Midden aan de gebiedsinrichting uit de 2e  

module en aan de oostzijde aan de gebiedsinrichting uit 

de 3e module. De inrichtingsopgave die nu voorligt, sluit 

bij deze eerder uitgevoerde projecten aan. De oude  
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kavelstructuren blijven behouden en tussen de bosran-

den op de flank en de graslanden is ruimte voor spon-

tane ontwikkeling van houtige vegetatie. Het zijn de 

overgangen tussen de twee verschillende biotopen bos 

en grasland waar de meeste zangvogels broeden en de 

meeste planten- en insectensoorten voorkomen.

De sloten parallel aan de beek worden zoveel mogelijk 

gedempt. Het doel is om het water in de percelen vast 

te houden en via de bodem zo langzaam mogelijk rich-

ting de beek te laten vloeien. De slootjes haaks op de 

beek krijgen vlak bij de beek een klein stuwtje dat te 

bedienen is door de terreineigenaar. Zo kan het water-

peil hoog blijven, maar als er gemaaid moet worden kan 

het peil tijdelijk worden verlaagd. De brede watergang 

krijgt een natuurvriendelijke oever aan de zuidwestzijde. 

Circa 30 m voor de beek wordt een tweede stuw in deze 

watergang geplaatst, met een iets lager peil. Ook deze 

stuw kan tijdelijk worden verlaagd gedurende de maai-

periode.  

Verder wordt vanaf het fietspad ‘Hemrikerpaed’ bij de 

beek een doorsteek gemaakt naar het onderhoudspad 

van Staatsbosbeheer, zodat wandelaars niet over het 

fietspad hoeven te lopen. Ter hoogte van uitkijktoren 

‘De Skarrekiker’ kunnen wandelaars weer over het regu-

liere zandpad lopen. 

Perceel bij De Poasen 
Het perceel bij De Poasen draagt bij aan de versterking 

van de smalle verbinding van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN) aan de zuidzijde van het Alddjip. Het doel 

is het ontwikkelen van Kruiden- en faunarijk grasland. 

Langs de noordzijde van het perceel loopt de ontwate-

ring van het landbouwgebied in westelijke richting naar 

het Alddjip. Langs deze sloot wordt een natuurvriende-

lijke oever gerealiseerd. Ter hoogte van die oever wordt 

onder de weg een droge faunapassage aangelegd voor 

kleine zoogdieren.

 

Planvoorbereiding 
Voor de 350 ha nieuwe natuur rondom het Alddjip  

bereiden we een inrichtingsplan voor met een daarbij 

horende milieueffectrapportage (m.e.r.). De onafhanke-

lijke Commissie m.e.r. kijkt met ons mee, haar advies en 

zienswijzen uit de streek zijn na te lezen in de reactie- 

nota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op dit 

moment voeren we volop onderzoek uit. Zo maken we 

de hydrologische effecten van de nieuwe inrichting  

op de verschillende functies in het gebied inzichtelijk.  

Naar verwachting presenteren we eind 2022 het  

inrichtingsplan.  
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Oude Bosch / nieuw pad
De natuurinrichting in Oude Bosch is klaar. Wel ligt er 

nog een deel van de vrijgekomen grond in depot. Deze 

grond zal dit jaar door de aannemer worden afgevoerd. 

Verder wordt binnenkort nog het nieuwe aangelegde 

pad tussen de akkers aangepakt. Een deel van dit pad 

was volgens een bewoner uit Wijnjewoude niet goed 

zichtbaar. Om de herkenbaarheid te verbeteren wordt 

de komende maanden dit deel van het wandelpad aan-

gevuld met zand. 

Verkoop percelen
Onder meer in de SA! heeft u kunnen lezen dat belang-

stellenden tot 4 april konden inschrijven om in aanmer-

king te komen voor de aankoop van de ingerichte  

provinciale natuurgronden. Helaas is er geen inschrijving 

ontvangen. Provincie bekijkt nu welke mogelijkheden er 

zijn om deze natuurgronden alsnog aan een beheerder 

te verkopen. Voor dit jaar is er gelukkig een tijdelijke  

beheerder gevonden.

Gebiedscommissie
In gebiedsinrichting Koningsdiep werkt de provincie  

Fryslân samen met de gebiedscommissie Koningsdiep, 

Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland, landbouw-  

en natuurorganisaties grondeigenaren en bewoners aan 

plannen voor het beekdal van het Alddjip. De grootste 

opgaven zijn beekdalherstel en de inrichting van natuur 

voor Natuurnetwerk Nederland. De gebiedscommissie 

bestaat uit vertegenwoordigers van natuur, landbouw, 

water en recreatie uit de streek.

In de gebiedscommissie zitten:

• Tineke Jagersma (voorzitter)

• Dennis Benedictus (natuur/milieu)

• Agaath Arends (natuur/milieu)

• Tjalling Nijboer (landbouw)

• Kees-Jan Dijk (landbouw)

• Jan Willem Russchen (recreatie)

•  Yep Zeinstra (provincie Fryslân, projectleider/ 

secretaris)

• Koos Koops (Wetterskip Fryslân, adviseur) 

• Marieke Tiekink (gemeente Opsterland, adviseur)
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Vragen en informatie
Heeft u vragen over gebiedsinrichting Koningsdiep?  

Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact  

Centrum van de provincie Fryslân: provincie@fryslan.frl 

of 058 292 5925.

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u dan aan voor de  

digitale nieuwsbrief over dit project. Dat kan via  

www.fryslan.frl/koningsdiep. Ook vindt u daar meer  

informatie over de gebiedsinrichting rond het Alddjip.

Stikstof

Gebiedscommissie Koningsdiep heeft met grote zorg 

kennis genomen van de recente brieven van het Rijk en 

de Provincie over stikstof. De richtinggevende doelstel-

lingen van het Rijk raken sterk de ondernemers binnen 

het plangebied van de gebiedsinrichting Koningsdiep. 

Over de verdere uitwerking en de aanpak hiervan is nog 

erg veel onduidelijkheid. Gebiedscommissie Koningsdiep 

heeft hier vooralsnog geen rol in en wacht deze ontwik-

kelingen met spanning af.

De Mjûmsterwei


