
 

Vertraging
Het was de bedoeling om de maatregelen bij Oude Bosch 
al in het najaar van 2018 uit te voeren. Dat lukte toen 
niet omdat er nog een wijziging in het bestemmingsplan 
nodig was. In het najaar van 2019 konden we het 
werk ook niet uitvoeren. Dat had te maken met de 
stikstofcrisis waardoor alle geplande werkzaamheden 
met stikstofuitstoot zijn uitgesteld. De provincie 
Fryslân heeft daarom de stikstofuitstoot en de invloed 
hiervan op Natura 2000-gebieden in de omgeving laten 
onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen 
negatieve effecten zijn.  
 
Omdat er in het gebied bijzondere planten en dieren 
voorkomen, kan het werk alleen in het najaar uitgevoerd 
worden. Zo is er zo weinig mogelijk verstoring.

Wat gebeurt er bij Oude Bosch?
Bij Oude Bosch werken we aan verschillende 
maatregelen op percelen van Staatsbosbeheer. Ten 
noordoosten van de Stripe wordt de bestaande poel in 
het bos opgeschoond en groter gemaakt. In het gebied 
rond het nieuw te graven deel van de ven verwijderen 
we de humusrijke bovengrond voor de ontwikkeling van 
heide. Een deel van de bomen is in de afgelopen jaren al 
verwijderd.  
 
Op het perceel dat aan de zuidwestkant aan de Stripe 
grenst, stimuleren we de groei van heide door schrale 
(voedselarme) ondergrond naar boven te ploegen. De 
poel die daarachter ligt wordt ook opgeschoond en 
daaromheen verwijderen we delen van het bos om beide 
poelen voor insecten en amfibieën goed bereikbaar te 
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maken. Nog wat verder naar het zuidoosten gaan we 
aan de slag met de aanleg van akkers, boomwallen en 
een wandelpad.

Bij een perceel langs de Jan Anne Leane (in het 
verlengde van het Breeberchpaad) graven we een 
nieuwe poel. De sloot in dat perceel maken we 
ondieper, met natuurvriendelijke oevers. Daar profiteren 
waterplanten en dieren van, zoals kikkers en libellen. 
Ook enkele sloten rond dit perceel maken we minder 
diep om meer water vast te houden.
 

Planning van werkzaamheden
Vanaf 24 augustus start aannemer Cnossen Infra BV uit 
Sneek met het verwijderen van bomen. In de week van 
31 augustus start het grondwerk. Naar verwachting zijn 
alle maatregelen in december klaar. 

Op het kaartje zijn twee transportroutes aangegeven die 
over beheerpaden van Staatsbosbeheer lopen. Van deze 
routes maakt de aannemer gebruik om materiaal op 

locatie te krijgen en grond af te voeren. 
Voet- en fietspaden blijven geopend en bruikbaar in de 
gebieden. Mogelijk is er enige overlast bij gebruik van de 
paden in verband met de werkzaamheden. 
 

Meer informatie en vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden bij Oude Bosch? 
Dan kunt u contact opnemen met directie en toezicht 
van de provincie Fryslân: 
Jan Postma: 058 292 5269 
Menno Donker: 058 292 5932 

Aan de Stripe komt een keet te staan. U bent van harte 
welkom om langs te komen en daar uw vragen te stellen. 

Meer informatie over gebiedsinrichting Koningsdiep 
vindt u op www.fryslan.frl/koningsdiep.

http://www.fryslan.frl/koningsdiep

