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TOELICHTING OP DE WERKKAART
GROENE DIENSTEN ORANJEWOUD-KATLIJK
De Werkkaart Groene Diensten is leidend voor de ruimtelijke keuze van de inzet van groene diensten
in Oranjewoud-Katlijk. Welke diensten worden waar gevraagd? En met welk doel? Voor de werkkaart
is geen nieuw beleid ontwikkeld. Bestaand beleid is geconcretiseerd en vertaald naar het werkgebied
Oranjewoud-Katlijk.
De toelichting op de werkkaart zoals hier voorligt geeft inzicht in gemaakte keuzes, de doelstellingen
van de stichting en uiteindelijk waar welke groene diensten ingezet gaan worden voor het beheer en
onderhoud van het landschap van Oranjewoud-Katlijk. Aanbieders, particuliere grondeigenaren zowel
agrariërs als niet agrariërs kunnen op basis van de werkkaart op vrijwillige basis besluiten om groene
diensten te gaan leveren. De groene diensten zelf –de instapeisen, het gewenste beheer en de hoogte van de vergoedingen- zijn uitgewerkt in de Dienstenbundel Oranjewoud Katlijk.
Beide documenten, de dienstenbundel en de werkkaart zijn onderdeel van het businessplan Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk.

Juni 2010
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1. HUIDIGE SITUATIE EN BESTAAND BELEID

1.1 Huidige situatie en landschapstypen Oranjewoud-Katlijk
Oranjewoud-Katlijk is een gebied met een heel eigen identiteit die het gebied uniek maakt. Het karakter van het circa 1.400 hectare grote gebied (kaart 1 wordt bepaald door de aanwezigheid van statige
landgoederen, oude bossen en het gevarieerd agrarische cultuurlandschap. De landgoederen, in het
westen gaan over in de woudontginningen in het oosten. Beide landschapstypen hebben een halfopen tot besloten karakter. In het noorden grenzen deze aan de meer open laagveenontginningen. In
het zuiden wordt het landschap bepaald door de aanwezigheid van het beekdal van de Tjonger.
Voorstaande korte beschrijving geeft aan dat in het werkgebied Oranjewoud-Katlijk vier verschillende
landschapstypen aanwezig zijn. Deze landschaptypen bepalen gezamenlijk de identiteit (Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 2004-2014):
1.

Woudontginningen;

2.

Landgoederenlandschap;

3.

Veenpolders (laagveenontginningen);

4.

Beekdal van de Tjonger.

Kaart 1. werkgebied Oranjewoud-Katlijk
Heerenveen is een belangrijk regionaal stedelijk centrum, hetgeen leidt tot een toenemende druk van
verstedelijking op het omringende landschap van Heerenveen waaronder het gebied OranjewoudKatlijk. Deze druk uit zich in de verdere groei van ‘rode’ functies zoals woonwijken en bedrijventerreinen. Tegelijkertijd vraagt het echter ook om een grotere behoefte aan groen en recreatieve mogelijk-
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heden in de nabijheid van Heerenveen en haar groeikernen . Oranjewoud-Katlijk is één van de gebieden met een hoge landschappelijke en ecologische waarde, die tevens goed toegankelijk is (of
moet zijn) voor de gemeente Heerenveen. Het gebied vormt daarnaast een natuurlijke buffer tussen
het verstedelijkte Heerenveen en het landelijke gebied.
In Oranjewoud-Katlijk is het grootste deel van de gronden in gebruik als grasland bij melkveehoude2

rijbedrijven . Vooral in het noordelijke deel komen relatief grote melkveehouderijbedrijven voor. In het
oosten en zuiden van het onderzoeksgebied vinden we over het algemeen kleinere agrarische bedrijven. In het gebied ligt verder een aantal bos- en natuurgebieden, die in bezit zijn van Staatsbosbeheer (circa 325 ha), particulieren (circa 150 ha) en It Fryske Gea (circa 45 ha), grotendeels onderdeel
van de ecologische hoofdstructuur
Zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven bestaat het werkgebied uit vier landschapstypen. Om
te kunnen bepalen welke groene diensten voor het onderzoeksgebied Oranjewoud-Katlijk van belang
zijn en ontwikkeld gaan worden, is een beschrijving van de huidige situatie van belang. Deze beschrijving volgt hierna per landschapstype:
1.

Woudontginningen

De woudontginningen kenmerken zich door een kleinschalig en besloten landschap. Het landschap typeert
zich door een fijnmazige structuur van houtwallen en –
singels, elzensingels en bosstroken. In de woudontginningen zijn daarnaast nog vele cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen aanwezig. Het gaat dan voornamelijk om hakhoutpercelen en lanen.
Opvallend is het gebied ten noordwesten van Mildam en
rondom Katlijk. Door het ontbreken van landschappelijke
lijnelementen en bos, is dit verhoudingsgewijs een zeer open gebied. Het gebied heeft daardoor ook
een grootschaliger karakter dan het overige woudontginningenlandschap.
In tegenstelling tot het open gebied rondom Mildam en Katlijk is de noordelijk hiervan gelegen Weversbuurt veel dichter van structuur. Door aaneengesloten bospercelen vormt dit gebiedje een landschappelijke rand tussen woudontginningen en de open gebieden van de veenpolders nabij de Schoterlandse Compagnonvaart en de Knipe.
De overgang tussen de woudontginningen en de open landschappen van het beekdal en de Tjonger
en de Veenpolder zijn zeer herkenbare en karakteristieke plekken in Oranjewoud-Katlijk. Ze hebben
namelijk vaak een rafelig karakter, doordat de singels en bosstroken een wisselende lengte hebben.
Dit zorgt voor een zeer geleidelijke overgang naar de open gebieden.

1

Jubbega, De Knipe, Tjalleberd en Nieuwehorne.

2

Bron: Masterplan Oranjewoud-Katlijk, NLTO Projecten, 2004.
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2.

Landgoederenlandschap

Het landgoederenlandschap Oranjewoud en omgeving is een belangrijk cultuurhistorisch en recreatief
gebied. De recreatieve aantrekkelijkheid wordt voornamelijk gecreëerd door de aanwezigheid van
mooie, landschappelijke kamers in het bosrijke gebied en de landgoederen (zoals Oranjewoud en
Oranjestein). Tot deze landgoederen behoren de omliggende bossen die van een rijke historie getuigen. De karakteristieke oprijlanen en de landgoedtuinen
geven de landgoederen daarnaast een statig karakter.
De landgoederen hebben een grote recreatieve aantrek1

kingskracht. Meerdere wandel- en fietsroutes starten in
het gebied en maken dat het een belangrijk uitloopgebied
is voor Heerenveen. Echter ook voor recreanten en toeristen van buitenaf is het gebied aantrekkelijk, getuige de
aanwezigheid van hotel Tjaarda en de aanwezigheid van
het museum Belvédère.
3.

Veenpolders

De veenpolders worden gekenmerkt door openheid
en een grote schaal en maat ten opzichte van de zuidelijke gelegen woudontginningen. Door het contrast
met het meer gesloten landschap in het zuiden, is
weidsheid één de belangrijkste kenmerken van dit
gebied. In deze weidsheid vormt de Knipe een herkenbaar lint in het landschap. En wordt het gebied
opgedeeld in kleinere deelgebieden door de aanwezige wegbeplanting en vormen de bossen van de
woudontginningen een belangrijke landschappelijke
rand.
4.

Foto Landschapsbeheer Friesland

Beekdal van de Tjonger
De Tjonger is een gekanaliseerde beek gelegen in een
beekdal dat zich kenmerkt door een grote mate van openheid. Opvallend is de aanwezigheid van een wilgenstruweel direct langs de beek. De beek op zich zelf is niet zo
herkenbaar in het landschap, maar de meanders van de
oude loop daarentegen wel. Het gebied is grotendeels in
landbouwkundig gebruik. De natuurwaarden van het gebied liggen voornamelijk op de overgang van het beekdal
naar de natuurgebieden en de woudontginningen.

Foto Landschapsbeheer Friesland

1

Woudsterbergwandeling, Reigersboswandeling, Tuimelaarsboswandeling, Verbindingswandelroute, Knipe-Brongergawandeling,

Weversbuurtwandeling, Klokkestoelwandeling, Vleermuizenroute.
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1.2 Beleidsdoelen vanuit bestaand beleid
Om gericht aan de ontwikkeling van groene diensten te kunnen werken is op basis van bestaande
beleidsrapporten inzichtelijk gemaakt wat (publieke en private) vragers willen en wat er in de streek
mogelijk is. Om de publieke vraag naar groene diensten helder te maken zijn beleidsopgaven voor
Oranjewoud-Katlijk geconcretiseerd. Het gaat dan om:
•

Integrale Visie Heerenveen-Skasterlân

•

Streekplan Provincie Fryslân ‘Om de kwaliteit van de romte’

•

Gebiedsvisie Oranjewoud-Katlijk

•

Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland (2004-2014)

•

Masterplan Oranjewoud-Katlijk met daarbij de inventarisatie en het onderhoudsplan landschapselementen Oranjewoud-Katlijk.

Met name de Gebiedsvisie Oranjewoud-Katlijk, het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland (20042014) en het Masterplan Oranjewoud-Katlijk vormen de basis voor het bepalen van de beleidsvraag.
Leidend is de gebiedsvisie Oranjewoud-Katlijk. Voor het gebeid worden de volgende beleidsdoelen
gesteld, die overeenkomen met de doelen die in de genoemde rapporten naar voren komen, te weten:
1.

Creëren van ontwikkelingsruimte voor de landbouw;

2.

Verbeteren van het watersysteem;

3.

Uitbouwen van de natuur;

4.

Verder ontwikkelen van recreatie en toerisme;

5.

Versterken wonen en werken;

6.

Landschaps- en bosontwikkeling.

1.3 Wensbeelden per landschapstype
Bovenstaande beleidsopgaven zijn vertaald naar wensbeelden per landschapstype. Vervolgens is per
landschaptypen aangegeven welke groene diensten gevraagd. Uiteindelijk zal op de werkkaart worden aangegeven waar welke diensten worden gevraagd. Met andere woorden: waar willen de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en in de toekomst mogelijk Wetterskip Fryslân bepaalde
opgaven realiseren met groene diensten? In navolgende paragrafen wordt per landschapstype het
wensbeeld en de bijbehorende set van groene diensten beschreven. Over het algemeen geldt de bestaande verkavelingstructuur als uitgangspunt voor herstel, aanleg en beheer van landschapselementen.
1.3.1

Wensbeeld en groene diensten in de woudontginningen

Het wensbeeld voor de woudontginningen is het behouden en ontwikkelen van de fijnmazige structuur. Deze fijnmazige structuur geeft het landschap een hoge belevingswaarde en daarmee kan het
ook een belangrijke recreatieve functie vervullen als uitloopgebied van de gemeente Heerenveen. De
accenten in het woudontginningenlandschap komen vooral te liggen bij het stimuleren van het beheer
van landschapselementen en in mindere mate bij de aanleg van houtige beplantingen zoals houtsingels en bosstroken. Daarnaast dient de aanleg van houtsingels bij erven gestimuleerd te worden.
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Voor het woudontginningenlandschap ten noorden van de Weversbuurt worden de groene diensten
ingezet om de aanwezige rafelige rand te behouden. Indien noodzakelijk kan door aanleg van beplantingselementen deze rand worden versterkt. Van belang echter is dat het open gebied ten noorden
hiervan wordt behouden en geen verdichting van de fijnmazige structuur plaatsvindt.
Rondom Katlijk en ten noordwesten van Mildam ligt een aantal open gebieden. Voor deze gebieden
wordt gestreefd naar een zeer beperkte verdichting van het landschap door middel van aanleg van
landschappelijke lijnelementen en lange en smalle bosstroken. Deze nieuwe elementen moeten goed
aansluiten op de landgoedbossen in het westen en de Katlijkerheide in het zuiden en passen in de
historische structuur en aansluiten bij de verkavelingsrichting van het gebied. Een gedeelte van de
landschapselementen in het gebied is in verval geraakt. Dit komt voornamelijk door het ontbreken van
een goed beheer. Achterstallig onderhoud is daarom noodzakelijk voor deze elementen, voordat regulier beheer kan worden toegepast. In het woudontginningenlandschap tussen Mildam en de Katlijkerheide is geen behoefte aan een verdere verdichting van de fijnmazige structuur. Hier wordt dan
ook voornamelijk ingezet op beheer van de bestaande elementen. De aanleg van poelen en landschappelijke elementen is ook wenselijk voor de realisatie van een droge ecologische verbindingszone van de Katlijkerheide naar de landgoedbossen. Indien mogelijk kan hier een goede combinatie
worden gelegd met de aanleg van routestructuren zoals wandelpaden. Ook in het overgangsgebied
van de woudontginningen naar het beekdal zijn de aanleg en/of beheer en onderhoud van poelen en
dobben van belang.
Daarnaast zijn de toeritten naar boerderijen zeer kenmerkend voor dit gebied. Dit komt veelal door de
aanwezigheid van weg- c.q. laanbeplanting. De te ontwikkelen groene dienst laanbeplanting zou ingezet kunnen worden om het herstel en beheer hiervan te realiseren. In het gehele woudontginningenlandschap wordt ook ruimte geboden voor recreatieve versterking door middel van wandel-, fietsof ruiterpaden. Dit is van belang om de recreatieve druk op de landgoederenzone te ontlasten.

Streefbeelden 1: Woudontginningen 1
Weversbuurt Noord

NW-Mildam en rondom Katlijk

Tussen Mildam en de Katlijker-

Behoud rafelige rand door

Behoud historische structuur

Beheer bestaande elementen

beheer en eventueel aanleg

door zeer beperkte verdichting

heide

1

Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland, Eelerwoude, september 2003.
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1.3.2

Wensbeeld voor en groene diensten in het landgoederenlandschap

Het monumentale karakter, door de landgoederen, de bossen en de open ruimten, en het bijzondere
houtwallengebied blijven beeldbepalend voor dit gebied. Een passende vorm van (agrarisch) beheer
en gebruik van de landgoederen is nodig voor het beheer van houtwallen, de monumentale open
ruimten en de bossen. Dit dient aan te sluiten bij de historische context van de landgoederen. Voorop
staat dat de waardevolle landschappelijke afwisseling van bos, graslanden, singels en bosjes duurzaam in stand dient te worden gehouden. Verdere verdichting door aanleg van elementen is niet
noodzakelijk.
Speciale aandacht is nodig voor het herstellen van de laanstructuren. Bestaande laanstructuren kunnen hiervoor worden hersteld, maar ook nieuwe lanen passend in de structuur van het landschap
kunnen worden aangelegd. Deze laatste wel bewust gemotiveerd vanuit de cultuurhistorische context
van het gebied. Voor het handhaven van de open ruimten, die als kamers veelvuldig voorkomen in de
landgoedbossen, is een specifiek “kamerpakket” ontwikkeld. Hierbij wordt voorkomen dat vooral onrendabele percelen langzaam vollopen en hun open kamer karakter verliezen.
Aan de zuidzijde dient een ecologische verbinding met de Tjonger en de natuurgebieden het Katlijker
Schar en Delleburen gerealiseerd te worden. Naast realisatie hiervan via het instrumentarium van de
ecologische hoofdstructuur kunnen groene diensten hieraan een bijdrage leveren, met name de aanleg van poelen past goed in dit beeld. Langs de dorpsranden dient voorkomen te worden dat de bebouwing een rechte rand van bos wordt die gebiedsvreemd is. Juist de afwisseling tussen open ruimten en bos, het verspringen van de bosrand, is kenmerkend. Het streven is om de kenmerkende onregelmatige overgang tussen open en besloten te handhaven. Hierbij gaat het om beheer van bestaande elementen. Om de recreatieve druk op het gebied te ontlasten zal worden ingezet op de aanleg van routestructuren aan de rand van het gebied en de verbindingen naar andere gebieden toe.
Streefbeeld 2: Landgoederen

Behoud monumentale opendicht structuur

1.3.3

Wensbeeld voor en groene diensten in de veenpolders

Voor de veenpolders is het van belang dat de openheid tussen het dorpslint van De Knipe en de bossen van de woudontginningen in takt blijft. De harde rand tussen veenpolders en zandrug moet hier
duidelijk blijven. Dit betekent dat bestaande elementen worden beheerd of hersteld, maar vooral dat
geen nieuwe aanleg plaatsvindt. De identiteit van de veenpolders dient te worden versterkt/hersteld.
Door bosstroken die haaks op de verkavelingsrichting staan te verwijderen, kan het landschap een
open karakter krijgen. Het weghalen van deze boselementen kan gecompenseerd worden met de
aanleg van nieuwe boselementen in andere deelgebieden. De dorpen in de veenpolders bestaan uit
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halfopen tot besloten lintdorpen, met daarnaast veel verspreid liggende boerderijen. De dorpen vormen als het ware groene linten in het landschap, daartoe is behoud en herstel van wegbeplantingen
gewenst. Bij de verspreide boerderijen is juist het beeld van losse groene puntelementen in het landschap karakteristiek. Hier ligt de aandacht juist meer bij de erfinrichting. De wegen mogen onbeplant
zijn. Groene diensten kunnen aan genoemde wensen bijdragen.
Streefbeeld 3: Veenpolders

Behoud openheid

1.3.4

Wensbeeld voor en groene diensten in het beekdal van de Tjonger

In het beekdal van de Tjonger is de grootste opgave om het natuurlijke karakter van het beekdal te
herstellen. Hiermee wordt ook invulling geven aan de Tjonger als natte ecologische verbindingszone,
door het laten meanderen van de Tjonger en het creëren van ruimte voor waterberging door natuurvriendelijke oevers. Omdat de waterhuishoudkundige functie van de Tjonger behouden blijft, worden
alleen het water zelf en de oevers als natte ecologische verbinding ontwikkeld. Dus een vast boezempeil met aansluitend zo natuurlijk mogelijke oeverlanden. Daarnaast zorgt verdere uitbreiding van
riet, ruigte en wilgenstruweel in en langs de Tjonger voor verhoogde herkenbaarheid van de beek.
Tevens kunnen op deze manier ook oude meanders worden hersteld en zichtbaar gemaakt.
Het streven naar een natuurlijker beekdal betekent ook het ontwikkelen van een bredere mantel- en
zoomvegetatie langs de natuurgebieden. Vanuit landschappelijk oogpunt is van belang dat een natuurlijke, maar vooral rafelige rand, wordt behouden of ontwikkeld op de overgang naar de woudontginningen en de natuurgebieden. In het beekdal zelf is door de aanwezige kwel het gewenst om vlakdekkend botanisch beheer toe te passen. Botanische beheer maakt overigens geen onderdeel uit van
de in dit kader ontwikkelde groene diensten.
Streefbeeld 4: Beekdal van de Tjonger

Creëren van natuurlijk beekdal
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1.4 Groene diensten in Oranjewoud-Katlijk
Aangezien er voor het gebied Oranjewoud-Katlijk geen goed instrument is waarmee het vrijwillige
beheer en onderhoud van landschapselementen door grondeigenaren kan worden gestimuleerd, zijn
de bovenstaande doelstellingen vertaald in een concrete vraag naar groene diensten. Ook de opgaven zoals beschreven in het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland, het Masterplan OranjewoudKatlijk en de Landinrichting Oranjewoud-Katlijk bepalen de vraag (of het wensbeeld) naar groene
diensten. In het algemeen kan worden gesteld dat de groene diensten zijn opgesteld om een bijdrage
te leveren aan de realisatie van de doelstellingen ten aanzien van landschap, cultuurhistorie, natuur
en recreatief medegebruik. De kern van de opgave is het beheer en onderhoud van bestaande landschapselementen en het behoud van waardevolle afwisseling van open en besloten gebieden.
De groene diensten voor Oranjewoud-Katlijk zijn zo opgesteld dat deze goed inpasbaar zijn in de
1

agrarische bedrijfsvoering en een duurzame en structurele vergoeding wordt betaald. De groene
diensten zijn echter niet gericht op het bieden van ontwikkelingsruimte voor de landbouw. Hiervoor
zal aanvullend instrumentarium in het kader van bijvoorbeeld de landinrichting moeten worden ingezet. De groene diensten zijn gericht op het realiseren van de eerder genoemde doelstellingen.
Op basis van concretisering van de beleidsvraag en vertaling naar de verschillende landschapstypen
zijn voor de realisatie van de opgaven in Oranjewoud-Katlijk de navolgende diensten van toepassing:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Aanleg, herstel en beheer van houtwallen en houtsingels
Aanleg, herstel en beheer van elzensingels
Aanleg, herstel en beheer van geriefbosjes
Aanleg, herstel en beheer van laanbomenrijen
Aanleg, herstel en beheer solitaire bomen en boomgroepen;
Aanleg, herstel en beheer van dobben
Aanleg en beheer van paden en routes
Herstel en beheer van kamers

Het kamerpakket is een specifieke groene dienst voor Oranjewoud-Katlijk, dat in het bijzonder in het
landgoederenlandschap d opengesteld wordt. Dit pakket stimuleert het open-dicht karakter van het
landgoederenlandschap. Ook natuurvriendelijke oevers worden als een gevraagde dienst gezien,
echter het belang van deze dienst ligt voornamelijk bij de Wetterskip Fryslân. Mogelijk dat deze
dienst in de toekomst in overleg met het Wetterskip als blauwe dienst verder worden uitgewerkt.

1

Deze vergoedingen dienen echter binnen de gestelde richtlijnen voor Staatsteun te blijven (Catalogus Groenblauwe diensten).

2

Aanleg, herstel, beheer en onderhoud worden in één zin genoemd maar bij aanleg of herstel wordt bedoeld eenmalige aanleg

of herstel om gewenst kwaliteitsniveau voor genoemde dienst te behalen waarna vervolgens langjarig beheer en onderhoud zal
plaatsvinden.
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2 OVERZICHT VAN DE VRAAG NAAR GROENE DIENSTEN
Om het wensbeeld te realiseren zoals deze is verwoord in het hoofdstuk 1 worden groene diensten
ingezet. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke doelstelling het Landschapsfonds nastreeft, op welke manier Groene Diensten worden ingezet en ten slotte waar welke groene diensten van toepassing
zijn binnen het gebied Oranjewoud-Katlijk.

2.1 Doelstelling groene diensten Oranjewoud-Katlijk
Het Landschapsfonds streeft naar een optimale kwaliteit van het landschap. Hiertoe worden nieuwe
elementen aangelegd (10%) en het achterstallig onderhoud bij bestaande elementen weggewerkt.
Vervolgens wil de stichting dat na aanleg en herstel tenminste 70% van alle aanwezige landschaps1

elementen , gelegen buiten de EHS op een structurele manier worden beheerd.
Samengevat is de doelstelling 70% onder structureel beheer en 10% nieuwe aanleg. Dit betekent
voor het gebied Oranjewoud-Katlijk:

Groene Diensten

Doelstelling beheer
(70%)

Doelstelling aanleg
(10%)

Eenheid

1. Houtwal of houtsingel

25

2,3

km

2. Elzensingel

20

1,8

km

3. Geriefhoutbosje

7,5

0,7

ha

4. Laanbomenrij

4,5

0,4

km

5. Solitaire boom of boomgroep

6

1

stuks

6. Dobbe

28

3

stuks

7. Paden en routes

3,5

3,5

km

8. Kamers

40

-

ha

Voor het bepalen van deze doelstelling per groene dienst zijn een aantal aannames gedaan. Deze
aannames zijn hieronder per pakket beschreven.
Pakket Houtwallen en houtsingels
Bij het beheer van houtwallen en -singels is onderscheid gemaakt in
twee typen beheer: hakhoutbeer en regulier beheer. De vergoeding
die betaald wordt, verschilt tussen deze twee typen. In de berekening van de financieringsdoelstelling van het landschapsfonds is dit
meegenomen. Er is aangenomen dat 90% van alle houtwallen en –
singels onder hakhoutbeheer komen en 10% onder regulier beheer.
Van alle aanwezige elementen voldoet 50% momenteel niet aan de
kwaliteitseisen. Hier is eerst herstel van toepassing voordat een beheercontract kan worden afgesloten. Er wordt 10% nieuwe elementen aangelegd ten opzichte van wat er nu aanwezig is.

1

In 2002 heeft Landschapsbeheer Friesland als onderdeel van het Masterplan Oranjewoud-Katlijk alle landschapselementen op

agrarische gronden geïnventariseerd en op kaart gezet.
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Pakket Elzensingels
Van alle elzensingels in Oranjewoud-Katlijk is aangenomen dat bij 50% sprake is van achterstallig
onderhoud. Eerste dienen herstelwerkzaamheden
uitgevoerd te worden voordat op beheer kan worden overgegaan. Er wordt voorzien in de aanleg
van 10% nieuwe aanleg ten opzichte van wat er nu
aan elzensingels aanwezig is.
Pakket Geriefhoutbosjes
Aangenomen is dat de bosjes kleiner dan 1 hectare uit de inventarisatie van Landschapsbeheer Friesland allemaal hakhoutbosjes zijn. Hiervan is er voor 50% van het totale oppervlak
herstel mogelijk. Het gaat hier om het wegwerken van achterstallig onderhoud dat niet kan worden opgelost door het in regulier beheer nemen.
Pakket Laanbomenrij
De totale lengte van het aantal lanen is bepaald op
basis van gegevens van de gemeente Heerenveen en
Staatsbosbeheer. De kwaliteit van de aanwezige lanen zorgt er voor dat 10% hersteld moet worden. Als
aanname is gedaan dat er 10% van de momenteel
bestaande lanen extra wordt aangelegd.
Pakket Solitaire bomen en boomgroepen
Onder solitaire bomen worden slechts die bomen die vrij in het perceel staan.
Hiertoe heeft een nadere beschouwing van de inventarisatiegegevens van Landschapsbeheer Friesland plaatsgevonden. De helft van het aanwezige aantal bomen zal moeten worden hersteld. Bij dit type element zal het vooral gaan om het
plaatsen van een raster. Daarnaast is aangenomen dat er 10 procent nieuwe
aanleg plaatsvindt. Het betreft alleen bomen op agrarische gronden.
Pakket Dobben
Dobben zijn in de inventarisatie van Landschapsbeheer
2

Friesland als vlakelementen met als eenheid m geïnventariseerd. Drinkpoelen zijn specifiek als puntelementen geïnventariseerd, waarbij de eenheid stuks is. Voor het berekenen van de financieringsdoelstelling is ge2

2

rekend met m dobbe, waarbij is uitgegaan van een gemiddelde grootte van 65 m per poel. De huidige situatie van de dobben in Oranjewoud-Katlijk vereist dat alvorens tot beheer over te gaan 50%
eerst wordt hersteld. Daarnaast worden er 10% nieuwe poelen aangelegd.
Pakket Paden en routes
Onder deze dienst worden wandelpaden over boerenland gerealiseerd. Er is aangenomen dat deze
op dit moment nog niet aanwezig zijn en er dus ook geen beheer direct kan plaatsvinden. Er is ruimte
gereserveerd voor 3,5 km te ontwikkelen en te beheren boerenpad
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Pakket Kamers
Op basis van een analyse van de open gebieden in het landgoederenlandschap van OranjewoudKatlijk is selectie gemaakt van de kamers die sterk bijdragen aan de specifieke massa-ruimte karakteristieken van het gebied. Bij een doelstelling van 70% onder structureel beheer gaat het om 40 hectare.

2.2 Werkkaart groene diensten Oranjewoud-Katlijk
Op de werkkaart groene diensten Oranjewoud-Katlijk wordt ruimtelijke weergegeven waar welke
diensten van toepassing zijn. Bij de werkkaart hoort de volgende checklist:
1.

Binnen het gebied Oranjewoud-Katlijk is het afsluiten van een contract groene diensten mogelijk
buiten de gebieden die op de werkkaart zijn aangeduid als EHS.

2.

De werkkaart onderscheidt vier deelgebieden: woudontginningen, landgoederenlandschap,
veenpolders en het beekdal van de Tjonger. In de onderstaande tabel is per deelgebied weergegeven voor welke diensten een overeenkomst kan worden afgesloten.

Groene diensten

Woudontginningen Veenpolders

Landgoederen Beekdal

Houtwallen en -singels

A, H, B

A, H, B

A, H, B

A, H, B

Elzensingels

A, H, B

A, H, B

A, H, B

A, H, B

Gerief- en hakhoutbosjes

A, H, B

A, H, B

A, H, B

A, H, B

Laanbomenrij

H, B

A, H, B

Solitaire bomen of boomgroep

A, H, B

Dobben en poelen

A, H, B

A, H, B

A, H, B

A, H, B

Paden en routes

A, B

A, B

A, B

pm

Kamers

H, B

A staat voor de aanleg van nieuwe elementen, H voor het herstellen van bestaande elementen
en B voor het duurzaam beheer van bestaande elementen.
3.

In de gebieden buiten de EHS geldt in algemene zin dat het afsluiten van een contract groene
diensten alleen mogelijk is wanneer op het element niet op grond van een andere regeling een
bijdrage voor dezelfde of vergelijkbare doeleinden mogelijk is.

4.

Lijnvormige elementen op de grens van EHS en niet-EHS vallen binnen het werkingssfeer van
het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk. Het gaat dan om de elementen houtwal, elzensingel,
laan of bomenrij. Het afsluiten van een contract groene diensten voor deze elementen is in beginsel mogelijk. Ook wanneer het element grenst aan een bosperceel en het - in afwijking van de
definities voor houtwal, elzensingel, laan of bomenrij in de dienstenbundel Oranjewoud-Katlijkniet geheel vrijliggend is.

5.

Het pakket kamers vormt een uitzondering op het eerste punt van deze toelichting. Het afsluiten
van een contract groene diensten voor het pakket kamer is mogelijk binnen het gehele landgoe-
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derengebied ongeacht of de kamers gelegen zijn binnen of buiten de gebieden die op werkkaart
zijn aangeduid als EHS.
6.

Het afsluiten van contracten groene diensten in Oranjewoud-Katlijk staat open voor particuliere
grondeigenaren zowel agrariërs als niet-agrariërs. Uitgesloten voor het beheer van hun terreinen
zijn Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de gemeente Heerenveen.
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