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3. LANDSCHAP EN NATUURLlJK MILIEU 

3.1. Aigemeen 

Mede ter onderbouwing van de landschappelijke en de natuurlijke aspecten van het 
onderhavige bestemmingsplan is, enigszins parallel aan de voorbereiding ervan, een land
schapsbeleidsplan (LBP) voor het grondgebied van de gemeente Opsterland opgesteld. 

Dit LBP geeft naast een analyse van het landschap, een beknopt overzicht van natuurlijk 
en cultuurhistorisch waardevolle elementen in de gemeente Opsterland. Op basis van deze 
gegevens is in het LBP de gewenste ontwikkeling in het beheer van natuur en landschap 
in de gemeente geschetst. Daarbij is rekening gehouden met de resultaten van de discus
sies omtrent de nota. Het bestemmingsplan Landelijk gebied maakt gebruik van de 
gegevens zoals die in het LBP zijn gerangschikt met betrekking tot de analyse van het 
landschap en het onderzoek naar de landschapselementen, en maakt een nadere afweging 
van de voorstellen zoals vervat in genoemde - sectorale - studie (zie ook hoofdstuk 10). 
Voor een goed beg rip van dit hoofdstuk kan bovendien worden verwezen naar de bijlagen 
1 tIm 4. 

3.2. Ontstaansgeschiedenis en analyse van het landschap 

Gedurende !len van de laatste ijstijden zijn in het plangebied dikke pakketten keileem 
afgezet die vrij dicht onder het oppervlak te vinden zijn. In twee van de laatste ijstijden zijn 
de oude dekzanden afgezet. Ook zijn in die tijd dobben en de pingo-ru'ines ontstaan. 
Na deze ijstijden zijn ten zuidoosten van Gorredijk jonge dekzanden afgezet. Later, bij een 
vochtiger klimaat, begon de veenvorming waardoor ten oosten en ten westen van Gorredijk 
grote veenpakketten ontstonden: ten oosten hoogveen en ten westen laagveen. 

f Van het noord-oosten naar het westen ligt het stroomdal van het Koningsdiep, met aan 
weerszijden daarvan zandruggen. Het hele gebied wordt getypeerd door een zwakke helling 
van noord- oost naar zuid-west. Vooral in het zuid-oosten Jigt een groot aantal dobben en 
pingo's. In het gebied komen veengronden en zandgronden voor. 

[' OorspronkeJijk heeft op de zandruggen waarschijnlijk een dicht eikenbos gestaan en waren 
I i.n de beekdalen elzenbroekbossen met eventueel hoog- of laagveen te vinden. Reeds v66r 
II 0.000 voor Chr. trokken hier nomaden rondo 

Vanaf de 7e eeuw na Chr. werden de gronden in cultuur genomen. De mensen vestigden 
zich op de hoger gelegen zandgronden en ontgonnen daarvandaan op bescheiden schaal 
en voor eigen gebruik het veen. 
Het hoogveen in het zuid-oostelijke deel van het plangebied werd in de 17e eeuw groot
schalig droog verveend. Voor de afvoer van water (en turf) werden vaarten gegraven met 
loodrecht daarop wijken. De vervening van het laagveen in het westen kwam pas op gang 
nadat het hoogveen nagenoeg in zijn geheel ontgonnen was. Nog later is het laagveen 
bedijkt en drooggemalen. 

Voor het in cultuur brengen van de gronden zijn tot in de 1ge eeuw de factoren relief, 
bodemvruchtbaarheid en vooral water bepalend gebleven. 
Zo ontstonden 3 verschillende bebouwingstypen die ook nu nog in grote lijnen de land
schappelijke patronen bepalen. Deze bebouwingstypen zijn: wegdorpen, kanaalveen
kolonien en veenontginningsdorpen. 
In het gebied zijn de volgende landschapstypen (zie ook afbeelding 3) te onderscheiden, 
die ruimtelijk, natuurlijk en cultuurhistorisch gezien min of meer een eenheid vormen. 

A. Het brongebied en stroomdal van het Koningsdiep; 
B. De noordelijke zandrug; 
C. De zuidelijke zandrug; 
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D. Het hoogveenontginningsgebied ten zuiden van de Opsterlandse Compagnonsvaart; 
E. Het veenontginningsgebied tussen Gorredijk en Luxwoude; 
F. De laagveengebieden. 

Hieronder worden deze gebieden besproken, als onderbouwing van de op de kaart beho
rende tot het bestemmingsplan gegeven bestemmingen. 

A. Brongebied en stroomdal van het Koningsdiep 

Dit landschapstype omvat 3 deelgebieden: 

A 1. Brongebied 
Dit gebied ligt ten oosten van Bakkeveen. Op de Schotanus - Halma kaart (1718) 
is het gebied aangegeven als Nieuwe Meer. Het is dan al afgesneden van de 
bovenloop van het Koningsdiep door de Drachtster compagnonsvaart, die vanuit 
Drachten tot voorbij Bakkeveen gevorderd is. Bij de bronnen van het Koningsdiep 
ligt een natuurterrein, bestaande uit vochtige heide en bos. Het bos dat op een 
vrij natte ondergrond groeit, bestaat voornamelijk uit zomereik. Ten noorden van 
het dichte bosgebied liggen weilanden met een patroon van een regelmatige 
blokverkaveling ontstaan bij de ontginning van het gebied. Landschappelijk vormt 
het weilandengebied Mn geheel met de bron van het Koningsdiep. Er is een groot 
aantal dobben te vinden die, indien ze waterhoudend zijn, vanuit de verte herken
baar zijn door de omringende rietkraag. Het terrein is reliEifrijk. 

A2. De bovenloop van het Koningsdiep 
De bovenloop van het Koningsdiep is grotendeels gekanaliseerd, met uitzondering 
van het stuk bij de Postbrug (Heidehuizen). Dit gebiedsdeel heeft een zeer open 
karakter, er liggen voornamelijk weilanden, veelal zonder kavelbegrenzingen in de 
vorm van houtwallen_ Ais zodanig resteert weinig van de op de topografische 
kaart uit 1854 aanwezige kavelbeplantingen langs de hooilanden. Aan de noord
kant van de bovenloop is dit extra versterkt na de ruilverkaveling het Koningsdiep 
door het weghalen van houtwallen. Aan de zuidkant van de bovenloop treedt hier 
en daar verdichting op in de vorm van bos en houtwallen. 
Binnen het gebied liggen een aantal restanten van het oorspronkelijke heideland
schap en een aantal dobben als verspreide natuurgebiedjes. 

A3. De benedenloop van het Koningsdiep 
Deze begint ten zuiden van Beetsterzwaag. Tussen Beetsterzwaag en Nij Beets 
stroomt het Koningsdiep door het natuurgebied Van Oordts Mersken, Terwispe
ler Grootschar en de polder De Dult. Het grootste gedeelte van het Koningsdiep 
is hier niet gekanaliseerd. Het landschap is een drassig weidelandschap met enkele 
houtopstanden in de vorm van bos. Verder westwaarts stroomt het Koningsdiep -
gekanaliseerd en niet meer in verbinding staand met het oostelijk deel - door een 
zeer open weidelandschap. 

B. De noordelijke zandrug 

Op de noordelijke zandrug voigt het oorspronkelijk wegenstelsel ongeveer het beloop 
van het Koningsdiep. 
Ten noorden van de BOtewei ligt, evenwijdig daaraan, vanaf Selmien tot Foarwurk wat 
vroeger in zijn geheel heette de Binnenwei. De oorspronkelijke dorpsnederzettingen zijn 
ten opzichte van dit wegenstelsel nogal vrij gesitueerd, namelijk op de hogere zandkop
pen, onderbroken door holten van voormalige stroompjes. 
Twee dorpenreeksen liggen respectievelijk aan de BOtewei en aan de Binnenwei: Oud 
Beets, Beetsterzwaag, Olterterp en Selmien, Ureterp, Siegerswoude, Foarwurk. 
De ontginning tot bouwgrond vanuit de nederzettingen in een lange, smalle stroken
verkaveling loodrecht op de nederzettingen, met be planting op de perceelgrenzen, 
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leidde tot het kleinschalige gerende houtwallenlandschap van de oude bouwland
ontginningen. Ter plaatse van Olterterp ontstaat een scherpe knik in het verkavelings
patroon, samenhangend met de bocht van het Koningsdiep. 
Dit landschapstype ontstond ten noorden van de Beetsterweg en de BOtewei tot vrijwel 
de huidige gemeentegrens; ten westen hiervan draait het kavelpatroon in ongeveer 
noord-zuid richting, loodrecht op de Binnen- en BOtewei 
van Drachten. Ten zuiden van de Beetsterweg en de BOtewei, behalve bij Beetster
zwaag, Olterterp en Heidehuizen, bleven de gronden zonder perceelscheidingen als 
gemeenschappelijk gebruikte heide (schapen), waardoor de kavelbeplantingen hier 
vrijwel ontbreken. Langs het Koningsdiep waren ze weer aanwezig om de hooilanden. 
Ook tussen de dorpsgebieden bleef meestal een strook woeste grond en ontbreekt de 
kavelbeplanting. Op de topografische kaart van 1854 is dit ruimtebeeld duidelijk 
zichtbaar. 

(Hoewel het houtwallenpatroon vergeleken met de situatie van ± 1850 nogal werd 
aangetast is de smalle strokenverkaveling met houtwallen en singels van voornamelijk 
eik, berk en zwarte els nog steeds beeldbepalend voor het gebied ten noorden van de 
BOtewei. 

, Rondom Beetsterzwaag vindt een verdichting plaats door bos, met hier en daar een 
open plek, die een enkele keer gemarkeerd wordt door een groot landhuis (state). 

! Bijzonder kenmerkend voor de bossen bij Beetsterzwaag zijn de lanen en beuken
. complexen die in de bossen de wegen accentueren. 

C. De zuideliike zandrug 

Ook op de zuidelijke zandrug is een stelsel van BOtewei en Binnenwei aanwezig. 
De BOtewei loopt vanaf de weg naar Drenthe, die liep langs de nog aanwezige Zwarten
dijkster Schans, via Bakkeveen de loop van het Koningsdiep volgend naar het dorpsge
bied van Terwispel. 
De Binnenwei sluit tussen Wijnjewoude op de BOtewei aan en gaat ten noorden van 
Gorredijk met een zuidwaardse knik over in de Hege Dyk. 
De nederzettingen, ook hier nogal vrij ten opzichte van de wegen gesitueerd, liggen aile 
ongeveer in noord-oostl zuid-west richting: Wijnjeterp, Duurswoude, Hemrik, Lippen
huizen en Terwispel. 
Het kavelpatroon vertoont hierdoor nauwelijks een gerend beloop en kent geen knikken. 
De belangrijkste houtwallen-singel strook ligt tussen de BOtewei en de Opsterlandse 
Compagnonsvaart; ter plaatse van Hemrik, Lippenhuizen en Terwispel komen ze echter 
ook voor ten noorden van de BOtewei. 
Door de afsnijding van het dorpsgebied van Terwispel na het graven van de Nieuwe 
Vaart, verdwijnt de relatie met het zandgebied. In het kader van de ruilverkaveling "De 
Veenpolders" zijn een aantal bosstroken in de oorspronkelijke kavelrichting aangelegd. 
Hoewel ook in deze zuidelijke strook vee I van de oorspronkelijke kavelbeplanting 
verdween, is het nog resterende deel (zomereik, berk en zwarte els, ten westen van 
Lippenhuizen overgaand in meer transparante beplanting van zwarte els), sterk beeldbe
palend voor het landschap, en belangrijk voor flora en fauna. 

In het gebied liggen belangrijke heidegebieden zoals de Lippenhuisterheide (overblijfsel 
van de gemeenschappelijk gebruikte heidel, die van Duurswoude (restant van het uit
gestrekte woeste grondgebied ten zuidwesten van Bakkeveen) en de heide ten oosten 
van Bakkeveen (restant van het grote complex woeste grond ten oosten van Bakke
veen, dat in oostelijke richting doorliep als deel van het Drents plateau). 
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D. Het hooQveenontginningsgebied 

Het hoogveenontginningslandschap (in den droge verveend) vertoont een zeer regel
matig patroon van wijken en vaarten loodrecht op de Opsterlandse Compagnonsvaart, 
die voor ontwatering en afvoer van de turf dienden. 

In het oostelijk deel van het gebied bevinden zich tussen de wijken natuurlijke elemen
ten in de vorm van heide-restanten en bosjes (eiken en berken). 
Bij Wijnjeterpverlaat komen beplantingen voor op de langs de wijken opgeworpen 
wallen. In de vele wijken en sloten, die uit natuurwetenschappelijk oogpunt zeer 
belangrijk zijn, komen niet door vervuiling en/of ontwatering aangetaste waardevolle 
waterplanten en overbegroeiingen voor. 
Het landschap is min of meer gesloten door de beplantingen langs de wijken (elzen
singels en eikenberkebosjes). 

E. Het veenontginningsgebied tussen Gorredijk en Luxwoude 

De overgangen van zand naar veen in dit gebied hebben een nogal grillig verloop, wat 
tot uitdrukking komt in het oorspronkelijke nederzettingspatroon. 
De bebouwingsstroken liggen niet duidelijk gesitueerd ten opzichte van een binnenweg, 
maar ten zuiden van de Hegedyk, ongeveer evenwijdig daaraan in twee zones: Korte
zwaag, Jonkersland, Langezwaag en ten zuiden daarvan De Wyngaerden en een zone 
van meer verspreide bebouwing. 
De ten opzichte van elkaar verspringende paden langs deze nederzettingen werden later 
met elkaar verbonden tot een soort "binnenweg". 
In overeenstemming met de grillige overgangen van de bodem, werd de veenontginning 
veel minder systematisch aangepakt dan ten oosten van Gorredijk. Deze - kleinscha
lige - ontginning was met name voor het eigen gebruik bedoeld. Brede wijken komen 
voor op de lage veenachtige plaatsen. 
De topografische kaart van 1854 laat zien dat dit gebied toen nog een dicht stelsel van 
beplante kavelgrenzen vertoonde en een groot aantal bospercelen, beide loodrecht op 
de hoge dijk en meegerend met de wegkromming; dit heef! nog steeds een boeiende 
perspectief- en contrastwerking naar het open veengebied in het noorden tot gevolg. 
Ten westen van Gorredijk ligt de polder De Fennen, die niet of slechts ten dele de 
invloed van vervening heef! ondergaan. 
Het is een gave open polder met smalle lichtgerende kavels; door de lage ligging en 
daardoor hoge waterstand is het een belangrijk weidevogelgebied. 

F. Het laagveengebied 

De topografische kaart van 1854 laat het veengebied nog zien als een zeer gedifferen
tieerd waterlandschap met een groot plassengebied ten noorden van Luxwoude, 
petgaten en allerlei vormen van kleinschalige vervening. Deze werden later succes
sievelijk drooggelegd en als weidegrond in gebruik genomen. 
Op deze kaart is ook het stroompje te zien dat ten oosten van Gorredijk ontsprong en 
dat achtereenvolgens als Ie, Aide Ie, De Wispel en Moerdiep in het Koningsdiep 
uitstroomde. 
De Nieuwe Vaart als eerste technische ingreep in het gebied snijdt het Moerdiep los 
van het Koningsdiep en Terwispel van het zand-achterland. Van het Moerdiep resteren 
thans nog enkele fragmenten met een zekere natuurhistorische waarde. Ook komen 
nog enkele cultuurhistorische dijken voor als de Leppedijk en de Walle. 
In het gebied komen zeer vee I verschillende verkavelingsrichtingen en -vormen voor, 
zonder beplanting op de perceelgrenzen. Behalve de erfbeplantingen bij boerderijen en 
woningen is het een wijds en open gebied. 
Verspreide bebouwing, 100 jaar geleden nog beperkt tot Tijnje en het noordwesten 
daarvan (Ulesprong), is na de droogmaking zeer toegenomen. 
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Het noordelijk veengebied rond Nij Beets, naar het oosten aansluitend bij Van Oordts 
Mersken, is belangrijk als fourageer- en pleisterplaats voor wilde ganzen en eenden. 

3.3. Relaties met omliggende gebieden 

Tussen de twee grote plaatsen ten noorden en ten zuiden van Opsterland, respectievelijk 
Drachten en Heerenveen, ligt de rijksweg A 7, die Opsterland doorsnijdt, dwars door de 
natuurgebieden Van Oordts Mersken en De Dulf. In het noordoostelijke deer van het gebied 
(omgeving van Ureterp) treedt sterke horizonvervuiling op ten gevolge van de rijksweg A 7 
en de hoogbouw in Drachten. Gewezen is reeds (zie hoofdstuk 3.2.) op het ruimtelijk effect 
van het Drents plateau, in de vorm van de nog resterende heidevelden in het oostelijk deel 
van het plangebied. 

3.4. Landschapselementen 

Onder landschapselementen worden hier verstaan grote en kleine elementen in het 
landschap met natuurlijke, visueel-Iandschappelijke en/of cultuurhistorische waarde, met 
in beg rip van geomorfologisch en geologisch belangrijke objecten. 

De in het gebied voorkomende landschapselementen worden hierna in het kort behandeld. 

Bossen 

In Opsterland onderscheiden wij de oude bossen rond Beetsterzwaag, Bakkeveen, en 
Wijnjewoude en de jonge bossen die in ruilverkavelinsverband zijn aangelegd. 
De oude bossen zijn kenmerkend door hun diversiteit en daardoor hun multifunctioneel 
karakter. Te noemen valt: 
het landgoedachtig karakter dat bepaald wordt door de lanenslructuren, de beuken
complexen en de open weidegebieden die veelal als uitzichtlijnen vanuit de landhuizen zijn 
aangelegd; de gebieden voor houtproduktie, meestal bestaand uit naaldhoutsoorten zoals 
larix, fijnspar, douglas en grove den, en de halfnatuurlijke gebieden bestaande uit loofhout. 
eik, berk en soms grove den (ijsbaan Beetsterzwaag). 
De verschillen in de kruidlaag zijn afhankelijk van grondsoort, grondwaterstand en licht. 
Aangetroffen worden de stekelvaren, gladde witbol, heidegroei, kraaiheide, struikheide, 
dopheide, vossebes, bosbes en het pijpestrootje. De diversiteit is niet statisch; genoemde 
waarden kunnen van plaats veranderen. Belangrijk is wei dat de kenmerkende diversiteit 
in zijn verhoudingen in stand blijft. 
Bij Beetsterzwaag, ten zuiden van het hotel Lauswolt ligt nog een stuk zogenaamd oud 
bos. Hier heerst een oud ecologisch systeem dat op deze plaats zo veel mogelijk in stand 
moet blijven. Ook de in de bossen voorkomende natuurterreintjes met dobben en heide zijn 
waardevol. 
De jonge bossen die in ruilverkavelingsverband zijn aangelegd hebben een totaal ander 
karakter. Ze bestaan voor 100% uit loofhout. Door het latere beheer kon een zekere 
diversiteit worden aangebracht in de vorm van opgaande bomen, hakhout, open gebieden 
en gesloten gebieden. 

Heidevelden 

De volgende heidevegetaties zijn in het gebied te vinden: vochtige heide, droge he ide en 
mozaiekachtige overgangen die daartussen voorkomen. 
Heiden zijn half-natuurlijke vegetaties die hun bestaan te danken hebben aan menselijke 
activiteiten. Ze zijn ontstaan door het kappen of beweiden van het oorspronkelijke eiken
en berkenbos en verder in stand gehouden door een constant beheer van kappen, het 

steken van plaggen, branden en schapenbeweiding. In het oude landbouwsysteem namen 
de heiden een functionele plaats in. Dopheide is het meest karakteristiek voor vochtige en 
nalte heidetypen, daarnaast wordt door de verrijking van de bodem en het grondwater in 
toenemende mate pijpestrootje aangetroffen. Vochtige heide is wat Noordwest Europa 
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betreft vrijwel aileen nog beperkt tot ons land. In droge heides domineert 6f struikheide 6f 
kraaiheide, 6f ze hebben samen het grootste aandeel. Ze zijn meestal soortenarm. 
De heidegebieden in de gemeente Opsterland hebben een grote natuurwaarde door niet 
aileen de aanwezigheid van centraal-europese plantensoorten maar ook van soorten die 
normaal gesproken in noord- en 66k in zuid-europese streken groeien. 
Bovendien komen in deze heidevelden zeer vee I dobben en/of pingo's voor en zogenaamde 
"Ievende duinen". Dit zijn duinen waarvan door verstuiving de vorm en de ligging ver
andert; zij liggen met name ten oosten van Bakkeveen. 

Landgoederen en buitenplaatsen 

In en rondom Beetsterzwaag ligt een aantal prachtige landgoederen van de oude Friese 
landadel, met een grote cultuurhistorische betekenis. Landschappelijk zijn ze van belang 
door de fraaie, in landschapsstijl aangelegde parken rondom de landgoederen met daarop 
aansluitende boscomplexen en lanenstructuren. Door de omringende bossen wordt 
bovendien de ecologische functie versterkt. Het oudste landgoed ligt bij Bakkeveen. 

Singels (in Opsterland vaak houtwallen genoemd) 

Een singel is een eenrijige lijnvormige houtachtige begroeing, langs wijken en sloten. Ze 
komen met name voor in het hoogveenontginningsgebied. In gebieden, lager dan 0 m 
NAP komen geen singels voor. De singels zijn waarschijnlijk door spontane opslag ontstaan 
en daarna geexploiteerd als hakhout. 
Behalve els, groeien er soorten als berk, wilg, populier, lijsterbes, vuilboom, meidoorn en 
eik. De functie van de singels was: het voorkomen van het intrappen van de sloten door 
vee, het voorkomen van het dichtgroeien van de sloten door overschaduwing en wind
kering. Bovendien diende het zogenaamde boerengeriefhout verschillende agrarische 
doeleinden (bezems, koeiebochten enzovoort). Door de windkering wordt uitdroging van 
het weideland verminderd. 
De singels hebben een grote landschappelijke waarde. 
Ze vormen het zogenaamde zeer karakteristieke coulissenlandschap waar de friese wouden 
haar bekendheid door hebben gekregen. Het is daarom van belang dat daar waar de singels 
van oorsprong, gezien vanuit de ontginningsperiode, kenmerkend zijn geweest, deze 
worden beschermd. 

Houtwallen (in Opsterland vaak dijkswallen genoemd) 

Een houtwal is een lijnvormige boombegroeiing op een duidelijk aanwezige aarden wal 
met aan weerszijden een sloot. Ze zijn ontstaan na het opwerpen van grond uit de sloten. 
Ze markeren meestal kavelgrenzen. Het microklimaat van de taluds van de houtwal kan 
sterk verschillen, vooral bij noord-zuid expositie. 
Bovenop de wal staat hakhout met voornamelijk eik en berk. Als tijdelijk milieu zijn de 
houtwallen van betekenis als slaap-, jacht- en uitkijkplaats voor winter- en trekvogels en 
als winterverblijfplaats voor insecten. Ook heeft de houtwal een grote landschappelijke 
waarde. 
Omdat er nog slechts weinig houtwallen voorkomen dient het resterend gedeelte be
schermd en instand te worden gehouden. 

Erfbeplantingen 

Opgaande beplantingen op erven zijn veelal een zichtbaar teken van welvarendheid. 
Dergelijke beplantingen komen in het gebied lokaal voor. Kenmerkend zijn de zogenaamde 
Ikenhiemen, grote eikebomen, die oorspronkelijk aangeplant zijn voor het eigen gebruik. 
Nu het eigen gebruik geen doel meer is, blijft de karakteristieke landschappelijke waarde 
als doel over. Voor de instandhouding is het van belang dat de slechte bomen tijdig door 
jonge worden vervangen. De erfbeplantingen vormen een rustplaats voor vogels. Visueel 
kan erfbeplanting zeer aantrekkelijk zijn en ook botanisch kunnen ze interessant zijn. 
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Bermen, kaden, taluds en dijken 

Deze elementen vormen bij elkaar een aanzienlijke oppervlakte aan grasland. Wanneer de 
grasproduktie niet voorop staat, er niet wordt bemest en de grasvegetatie twee keer per 
jaar wordt gemaaid en opgeruimd, is het mogelijk een ecologisch waardevolle schraalgras
landvegetatie te laten groeien met een grote soortenrijkdom. Bovendien vervullen veel 
bermen de functie van ecologische infrastructuur voor kleine zoogdieren (onder andere 
egels) en insecten. Langs nogal wat wegen worden rijen beuken en eiken aangetroffen, 
als ook houtsingels. De bomenrijen hebben ook een stofferende functie in het landschap. 
Voorts heeft menige kade en dijk een waterkerende functie. 

Lanen 

Zeer karakteristiek voor Opsterland zijn de veel voorkomende lanen met voornamelijk 
eiken of beuken. In de bossen rondom Beetsterzwaag vormen ze een dicht netwerk. De 
rechtlijnige symmetrische vorm geeft een goed contrast met het daarachterliggende bos. 
Ook in het overige deel van de gemeente, op de zandgronden, treft men lanen aan. De 
bomen in de lanen zijn door hun hoge leeftijd en hun veelal slechte hoedanigheid een 
kwetsbaar "geraamte" in de bossen. Bij het beheer is het van belang dat er op tijd en met 
de meeste zorg aan de vervanging wordt gewerkt. 

Veenpolderdijken 

Deze zijn aangelegd om de lage verveningen mogelijk te maken. 
De dijken scheiden het boezemwater van de nu soms enkele meters lager gelegen polders. 
In het westelijke gebied in Opsterland (veengronden) ligt een aantal van deze dijken (hege 
dyk en aansluitende dijken). 

Leidijken 

Deze beschermden vroeger de ontgonnen dorpsgronden tegen verzuring door van het 
naastgelegen hoogveen afstromend bodemwater. Leidijken zijn in hun oorspronkelijke vorm 
al lang niet meer herkenbaar. 

Pingo's (pingo ruInes) 

Pingo's zijn zogenaamde "doodijskuilen", ontstaan tijdens de periodes tussen de laatste 
ijstijden. Waarschijnlijk is de bevroren bovengrond opgetild door een ijslens, die groeide 
door naar het oppervlak doorsijpelende water. Het erbovenliggende grondmateriaal is naar 
de zijkanten geschoven en bij het smelten van het ijs is een kuil achtergebleven gevuld met 
water en met een aarden wal er omheen. 
De pingo ruines zijn als geologische monumenten bijzonder waardevol. Veel pingo's zijn 
aan het verlanden, door een verlaagde grondwaterstand, eutrofiering en dergelijke. De 
flora en fauna van de pingo's komt overeen met die van de dobben. 

Dobben 

Dobben zijn komvormige laagtes, ontstaan tijdens de periodes tussen de laatste ijstijden 
door zandverstuivingen. 
In de periode beginnend na de ijstijden (holoceen) zijn ze opgevuld met veen. Ze liggen 
in het oostelijke dee I van Opsterland. De floristische samenstelling is afhankelijk van de 
omgeving en van het verlandingsstadium. In natuurgebieden is eerder een voedselarme 
vegetatie aan te treffen dan wanneer ze temidden van cultuurgraslanden liggen die 
regelmatig worden bemest. Een aantal dobben en pingo's is ingeschakeld in het afwate
ringssysteem, of wordt soms als stortplaats van organisch afval gebruikt. Daarnaast zijn 
er dobben vergraven voor het laten drinken van dieren. 
Om zo min mogelijk voedsel in het water van de dobben en pingoru'ines te krijgen is het 
van belang dat er geen mest in de dobben spoelt. Ook moeten de dobben en pingo's om 
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die reden geen verbinding hebben met of onderdeel uitmaken van een buiten de dobbe 
en pingoruTne gelegen waterstelsel. Natuurlijk hoort organisch afval niet in deze gebieden 
thuis. 
Bij een dobbe behoort veelal een laaglopend talud, voor de pingoru'ine is de uit de ijstijd 
opgeworpen wal kenmerkend. Zowel het lage talud als de opgeworpen wal behoren 
planologisch tot het natuurgebied. Het hoogteverschil dat aanwezig is (terug te vinden op 
de hoogtelijnenkaart) wordt dan ook als begrenzing aangemerkt. 

Turfvaarten en ringvaarten 

De turfvaarten zijn te vinden in het hoogveenontginningsgebied. Ze zijn gegraven voor de 
afvoer van water en turf. Hiertoe behoren de Schoterlandse, de Opsterlandse en de 
Drachtster Compagnonsvaart, w~arvan de laatste thans genoemd wordt Frieschepalen of 
Bakkeveense Vaart. De Frieschepalenvaart is in het noorden slecht ingepast in het land
schap: gedeeltelijk aan de beide zijden een verharde weg met aan weerszijden wilgen. 
Tot de ringvaarten behoren de f:>Jieuwe Vaart, de Hooivaart en het Polderhoofdkanaal. Zij 
fungeren als boezemwater voor de naastgelegen polders. 

Wijken!waterlossingen 

De wijken zijn bij de hoogveenontginningen dwars op de Compagnonsvaart gegraven. Ze 
liggen op regelmatige afstanden van elkaar met een vaste tussenmaat. De oevers zijn niet 
begroeid en zijn 8 ~ 10m breed. Oorspronkelijk groeiden aan weerszijden van de wijken 
de al eerder vermelde singels. Die zijn nu echter bijna geheel verdwenen. Dit heeft gevol
gen voor de vegetatie in de wijken: waar eerst door overschaduwing een ijle begroeiing 
was kan nu de wijk geheel dichtgroeien. De voorkomende wijken typeren mede het 
landschap. Vaak niet aileen door haar karakteristiek, maar ook de in het oog springende 
waterstand die kenmerkend is voor het (veenllandschap. In een aantal van deze waterlopen 
wordt nog een rijk biologisch leven aangetroffen. De voor de waterbeheersing belangrijke 
(hoofd)waterlossingen, deze zijn in beheer en onderhoud bij de waterschappen, hebben 
eveneens invloed op de structuur van het landschap (gekregen). 

Paden 

De paden gaan meestal van een binnenweg uit en volgen het verkavelings- en beplantings
patroon. Meestal eindigen ze bij een buitenweg. Ze zijn waarschijnlijk aangelegd als verbin
dingsweg van de bedrijven met de weide- en hooilanden. Heel wat paden zijn onverhard 
of half verhard gebleven. Aan weerszijden groeien vaak houtopstanden. Oostelijk en 
westelijk van Beetsterzwaag liggen nog kerkepaden. Met name bij Ureterp, Lippenhuizen 
en Gorredijk zijn veel paden verdwenen. 

Geriefhout- en pestbosjes 

Hiermee wordt gedoeld op kleine perceeltjes bomen, gelegen in en tussen de weilanden. 
Vroeger haalden de boeren er het gebruikshout voor hun bedrijf en huishouden uit. Een 
ringsloot beschermde de bosjes tegen vraat en vertrapping door het vee. Op de eilandjes 
staan snelgroeiende boomsoorten als els, wilg, es en populier. 
Het zijn heel karakteristieke - met name in de omgeving van Langezwaag voorkomende 
- landschapselementen en ze herbergen, dank zij het regelmatig en zorgvuldig hakken, een 
rijke planten- en dierenwereld. Behalve de vaste bewoners komen er roofvogels schuilen 
en broeden, zaadetende vogels komen er tijdens de trek rusten en amfibieen vinden er een 
geschikte overwinteringsplaats. 
Of geriefhoutbosjes oorspronkelijk een massagraf voor vee waren is niet zeker. Deze 
veronderstelling komt aileen voort uit mondelinge overleveringen, waarvoor bij graafwerk
zaamheden geen bewijzen zijn geleverd. De bosjes werden in ieder geval wei aangelegd 
voor beschutting bij het melken (de zogenaamde koeiebochten). 
De cultuurhistorische waarde van deze elementen is hoog. Landschappelijk zorgen de 
bosjes voor een verzachting van de overgang van weiland naar bebouwing. 
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Diversen 

Ais cultuurhistorische monumenten zijn onder andere te noemen de Landweer en de 
grafheuvels onder Allardsoog in het oosten en het skiedingsboskje in het noorden bij 
Ureterp (op de grens van Opsterland en Smallingerland). In het gebied westelijk van Nij 
Beets (De Gearen) komen verhoogde woonplaatsen (huisterpen) voor en een terrein, waarin 
sporen van bewoning uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen (zie ook hoofdstuk 10.2.). De 
in het ruilverkavelingsgebied Midden Opsterland aangegeven oudheidkundige- en/of 
cultuurhistorische objecten als huisterpjes uit de middeleeuwen en vuursteenvindplaatsen 
zijn evenals de hiervoor genoemde objecten in het plan verwerkt. 

3.5. Milieuhygiene 

Uit het landelijk onderzoek naar emissie van zwaveldioxide (S02). stikstofoxiden (NOx) 
en ammoniak (NH3). is naar voren gekomen dat de provincie Friesland circa 11 % bijdraagt 
aan de landelijke emissie van ammoniak. De emissie van zwaveldioxide en stikstofoxiden 
in Friesland is respectievelijk 0,5% en 4% van de landelijke emissies (zie ook LBP Opster
land). 
De ammoniakemissie in de gemeente Opsterland is 70-130 ton per jaar per blok van 
5 x 5 km. Voor heel Friesland is dit 40-70 ton per jaar per blok van 5 x 5 km. Het achter
grond niveau van verzurende stoffen bedraagt in Opsterland 2058 mol pot. zuur per jaar. 
Dit is hoger dan de norm die wordt nagestreefd in het landelijk "verzurings" beleid. 
De ontleding van dierlijke mest en kunstmest is volledig verantwoordelijk voor de 
ammoniakemissie in de gemeente. Ammoniak, maar ook zwaveldioxide en stikstofdioxide 
spelen een rol bij de verzuring van de bodem. De zandgronden zijn het meest gevoelig voor 
deze verzuring. 
In het plangebied is de vervuiling door zwaveldioxide en stikstofoxide het grootst rond de 
rijksweg Heerenveen-Drachten en Gorredijk en in de omgeving van Drachten. Hier is de 
emissie van zwaveldioxide 10-100 ton/jaar per 5 x 5 km blok en de emissie van stikstof
oxiden 100-1000 ton/per jaar per 5 x 5 km blok. De emissie van deze stoffen in de rest 
van de gemeente ligt een factor 10 lager (respectievelijk 0-10 en 10-100 ton/per jaar per 
5 x 5 km blok). Op afbeelding 4 is aangegeven waar de voor verzuring gevoelige gebieden 
gesitueerd zijn in Opsterland. Aileen het westelijke gedeelte van het plangebied is minder 
gevoelig voor verzuring. Omdat de bossen in Opsterland op arme zandgronden liggen, 
hebben vooral de naaldhoutsoorten maar ook de eik ernstig te lijden van deze verzuring. 

3.6. De waterhuishouding en de waterkwaliteit 

Het gebied valt binnen drie waterschappen. Het noordelijke deel behoort tot het water
schap Het Koningsdiep. Het zuidwestelijke deel behoort tot het waterschap Boarnferd. Het 
zuid-zuidoostelijke deel behoort tot het waterschap Tjonger-Compagnonsvaarten. 

De hoofdontwatering van de noordelijke zandgronden geschiedt in hoofdzaak door de 
bovenloop van het Koningsdiep en de Frieschepalenvaart naar de Drait. De zuidelijke 
zandgronden en het voormalig hoogveengebied wateren af via het Koningsdiep, de Bakke
veensevaart, de Opsterlandse Compagnonsvaart en de Schoterlandse Compagnonsvaart. 
De peilbeheersing vindt plaats door de verdeling in panden met behulp van sluizen en van 
stuwen. Het zuidwestelijke veengebied en het gebied rondom Nij Beets worden bema len. 
Voor een groot deel van het oostelijk gebied bestaat een systeem van trapsgewijze 
opmaling via de Frieschepalenvaart en de Bakkeveense vaart. Via diverse poldergemalen 
wordt het water in of uit de boezem gemalen. 
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De grondwaterstand is een van de belangrijkste factoren die de landbouwkundige gebruiks
waarde van de grond bepalen. Onder andere in verband met de grondbewerking, die bij een 
lage grondwaterstand eerder en met zwaardere machines plaats kan vinden. Gronden met 
een te hoge grondwaterstand worden snel vertrapt en zijn slecht berijdbaar. Ook de 
beworteling van het grasland wordt door een hoge grondwaterstand geremd. Natuur
gebieden en bossen daarentegen verdrogen bij een te lage grondwaterstand. 
Sinds 1960 onderzoekt de Provinciale Waterstaat Friesland systematisch de kwaliteit van 
het oppervlaktewater in de provincie Friesland. Uit de resultaten blijkt, dat de waterkwa
liteit in het plangebied reeds jaren stabiel is. In het Indicatief Meerjaren Programma Water 
van de provincie is de doelstelling voor het begrip basiskwaliteit als voigt omschreven: 
'Een zodanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat het geen overlast (met name stank) 
voor de omgeving veroorzaakt, en er niet vervuild uitziet, goede levenskansen biedt voor 
een aquatische levensgemeenschap waarvan ook hogere organismen zoals diverse vissoor
ten deel uit kunnen maken en dat tevens ecologische belangen buiten het water (bijvoor
beeld vogels en zoogdieren die waterdieren consumeren) beschermt, en bovendien 
mogelijkheden biedt voor bepaalde vormen van menselijk gebruik van oppervlaktewater 
waarvoor geen specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen gelden'. In Opsterland zijn de 
relatief smallere wateren op basis van de IMP waterindex veelal matig van kwaliteit; de 
bredere wateren zijn goed. 

Het polderwater steekt qua zuurstofgehalte relatief gunstig af bij de rest van de provincie, 
het chloridegehalte is laag, het ijzergehalte is relatief hoog. 

3.7. Natuurlijk milieu 

Op de hogere delen van de zandruggen komen van nature loofbossen en houtsingels voor 
met zomereik en ruwe berk. Momenteel heeft naaldhout de overhand. Lager, op de flank 
van het beekdal groeien houtopstanden met zwarte els. Plaatselijk zijn er vochtige schraal
graslanden, onder andere behorend tothet dotterverbond, blauwgrasland en heischraalgras
land. Verder liggen er op de zandgronden nog restanten van heidevelden met droge en 
natte heidevegetaties en blauwgraslandjes. 
Kenmerkende vogelsoorten zijn zangvogels van struweel- en bosrandvegetaties, wulp en 
grotere roofvogels, zoals buizerd, torenvalk, ransuil en kerkuil. In de bossen rond Bakke
veen en Beetsterzwaag zijn naaldhoutsoorten (spar, den, larix) voor de houtproduktie 
bijgeplant. 

In het natuurgebied Van Oordts Mersken ten westen van Beetsterzwaag, is een rijke 
schakering van bos, heide en diverse typen halfnatuurlijk grasland te vinden. Het laatste 
bevat een begroeiing van spontaan gevestigde soorten door een zorgvuldig gebruik en 
beheer. Ze varieren van voedselarme blauwgraslanden tot bloemrijke boezemhooilanden. 
Het gebied is een belangrijk rust- en overwinteringsgebied voor ganzen en watervogels. 
In het open agrarisch cultuurgrasland komen veel weidevogels voor zoals: tureluur, wulp, 
grutto, kievit en sporadisch de kemphaan. Bijzondere soorten roofvogels zijn boomvalk en 
bruine kiekendief. Ten noorden van Gorredijk ligt een belangrijk weidevogelreservaat, 
namelijk de polder De Fennen. 

De singels in het afgegraven hoogveengebied bestaan voornamelijk uit zwarte els, daar 
gekomen door spontane houtopslag. In de wijken is gele plomp, waterlelie en krabbescheer 
te vinden. 
De singels zijn nog slechts op enkele plaatsen aan te treften, ze vormen geen aaneenge
sloten structuur. 
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In de natuurgebieden (bossen, heide, vennen) is een enkele rings lang, de adder en de 
kleine hagedis gesignaleerd. Van de zoogdieren komt er naast de ree, de haas en het 
konijn, ook de vos voor. Verder Ie eft er de bunzing, de hermelijn, de wezel, de bosspits
muis, de veldmuis, de bosmuis en de egel. 
Sinds kort komt hier de das ook weer voor; deze vertoont zich niet graag in het open veld 
en is daardoor aangewezen op bossen, struikgewas en houtwallen. 

3.8. Reservaatsgebieden 

Een gedeelte van de thans in het plan opgenomen natuurgebieden maakt deel uit van de 
Ruimtelijke Reservering Relatienotagebieden. De regelgeving van het beheer en het 
onderhoud van deze natuurgebieden wordt voor het grootste deel door de provincie of het 
rijk bepaald. Binnen de relatienotagebieden (zie afbeelding 5) kan een onderscheid worden 
gemaakt in reservaatsgebieden en beheersgebieden (zie hoofdstuk 4.4.). 
De reservaatsgebieden zijn veelal eigendom van natuurbeschermingsorganlsaties; deze 
gebieden worden gekenmerkt door een hoge natuurwaarde en het voorkomen van bijzon
dere planten- en dierenlevensgemeenschappen. De bijzonder voorkomende gras-, bloemen
en rietsoorten die uit natuurwetenschappelijk oogpunt interessant en waardevol zijn, 
worden hierna ter illustratie opgesomd. V~~r de weinig intensief gebruikte graslanden 
gaat het om de volgende typerende bloemen soorten: de dotterbloem, de echte koekoeks
bloem, het moerasvergeetmijnietje en het waterkruiskruid. De volgende soorten zijn 
opvallend grassoorten voor wainig intensief gebruikte graslanden: het kruipend struigras, , 
het reukgras, de zwarte zegge; het rode zwenkgras, het rietgras, het liasgras, de tweerijige 
zegge, het kruipend struisgras en het fioringras. Typerende ruigtekruiden vegetatie wordt 
gevormd door rietgras en hennegras, indien het beheer uit nietsdoen bestaat. V~~r de 
weinig intensief gebruikte graslanden zijn voorts typerend: vormen van reukgras en de 
grote ratelaar. Voor de schraallanden en heides zijn de soorten die voorkomen op de 
blauwgraslanden en de overgang naar blauwgraslanden typerend. Opvallende plantensoor
ten die voorkomen in de blauwgraslanden zijn de biezeknoppen, de blauwe zegge, de 
spaanse ruiter, het melkviooltje, de blauwe knoop, de kleine valeriaan, de blonde zegge, 
de lage zegge, de vlozegge en het pijpestrotje. Soorten die voorkomen op de overgang naar 
blauwgraslanden zijn de spaanse ruiter, de blauwe zegge, het kruipend struigras en de 
dotterbloemgraslandensoorten. Het handhaven van het geheel van deze bijzondere natuur
waarden, waaronder bijzondere plantensoorten, heeft prioriteit. Het gaat hier niet aileen 
om het creeren van "overlevingskansen", doch ook om het scheppen van randvoorwaarden 
voor het verder laten ontwikkelen van de aanwezige (natuurlijke) potenties. De relatia met 
de kwaliteit van aangrenzende gebieden kan hierbij een rol spelen. De reservaatsgebieden 
maken op een klein gedeelte na thans onderdeel uit van het bestemmingsplan van de 
Natuurgebieden en zijn hierin eveneens beschermd. 

3.9. Het landschap en de planvorming 

De in het plangebied voorkomende stedebouwkundige, landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden, zoals beschreven in de voorgaande paragrafen, zijn uitgangs
punt voor het toekennen van de bestemming aan de gronden. 
Bijzondere aandacht verdienen waardevolle natuur- en heidegebieden, alsmede de gebieden 
die weliswaar een - beperkt - agrarisch grondgebruik kennen, doch waar bovendien de 
natuurwaarde een kenmerkende factor is. 

De openheid van een groot deel van de gronden behorend tot het onderhavige gebied zal 
gehandhaafd worden. Daarbij kan met name worden gedacht aan de laagveenontginnings
gebieden en uitlopers van de veenontginningsgebieden tussen Gorredijk en Luxwoude. De 
afwisseling in - ruimtelijk gezien - open en dichte gebieden behoeft eveneens bescherming. 
Gezien de landschappelijke betekenis van de houtwallen en de houtsingels hiervoor, wordt 
voor deze elementen een toegesneden regeling gemaakt: een aanlegvergunningstelsel of -
bij voldoende breedte - een feitelijke bestemming. Hierbij is ondermeer ingehaakt op het 

stemmingsrapport v~~r het ruilverkavelingsplan Midden-Opsterland. Waardevolle "kleine-
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reO houtwallen en -singels, die als belangrijk zijn aangemerkt, zijn door een aanduiding op 
de kaart opgenomen. Het ruimtelijk effect en de geologische opbouw van het in delen van 
het plangebied voorkomende relief (met name in het oosten van de gemeente) zal eveneens 
worden beschermd. 

Binnen het plangebied liggen gronden waar "Iandschappelijk herstel en mogelijke verdich
ting" gewenst is. Gedacht wordt daarbij in eerste instantie aan de omgeving van Ureterp 
en aan de westzijde van de Frieschepalenvaart. De wijze van uitvoering daarvan staat 
thans nog geenszins vast. Bepaalde vormen van bosbouw lijken wanneer de agrarische 
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, tot de mogelijkheden te behoren. Anderzijds 
komen in de gemeente gebieden voor waar de openheid van het landschap versterkt zou 
kunnen worden, te weten in die gebieden waar een groter contrast tussen - ruimtelijk 
gezien - "open en dicht" wordt nagestreefd, zoals bijvoorbeeld ten zuiden van Langezwaag. 
Voor het planten van houtopstanden Is in het "open" agrarisch gebied een aanlegvergun
ning vereist. Diverse kenmerkende karakteristieke wijken en waterlossingen zijn beschermd 
door middel van de aanduiding "te handhaven structuurlijn" op de plankaart. 

Wat betreft de peilverlaging het volgende: het veranderen van de waterstand in kwetsbare 
gebieden, zoals de relatienotagebieden, in een voor de natuur ongunstige zin, zal worden 
tegengegaan, althans aan een aanlegvergunning gebonden. 
De gebieden rond Bakkeveen, Wijnjewoude en Beetsterzwaag zijn dermate waardevol en 
ook kwetsbaar dat terughoudendheid ten aanzien van nieuwe (verblijfs-)recreatieve 
ontwikkelingen is hier geboden. Verblijfsrecreatie kan zich om die reden aileen op "enige" 
afstand van natuurgebieden en bos ontwikkelen om zo directe druk en overlast oj:' deze 
gebieden te voorkomen. Enige uitbreiding van de meer "kleinschalige" toeristische recrea
tievoorzieningen wordt in beginsel wei mogelijk geacht met behulp van vrijstelling. Gezien 
de ervaringen met het beheer van een groot deel van de dagrecreatieve terreinen, bestaat 
niet de behoefte op dit punt - thans overbodig lijkende - regelingen in het plan op te 
nemen. 

Het Landschapsbeleidsplan (LBP) geeft naast de uitvoerige analyse van het landschap, 
eveneens een aantal gewenste ontwikkelingen aan voor de ruimtelijke structuur en de 
uitgangspunten v~~r het beheer van het gebied. Vanzelfsprekend komen daarbij elemen
ten naar voren die weliswaar het landschap - in brede zin - ten goede zouden kunnen 
komen, doch die feitelijk buiten het bestek en de werking van het onderhavige plan vallen. 
Ais voorbeelden daarvan moge dienen: het voorkomen van inwaaien en uitspoelen van 
mest, het verbouwen van mais en bermonderhoud. 

De aantoonbare gevolgen van de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofdioxide, met name 
als gevolg van autoverkeer, nopen tot een terughoudende opstelling ten opzichte van de 
aanleg van nieuwe wegen in of bij kwetsbare gebieden (zie ook hoofdstuk 9). De 
ammoniakemissie als gevolg van ontleding van dierlijke mest heeh effect op nabijgelegen 
natuurgebieden. Nieuwe bedrijven Uokaties) met intensieve veehouderij zijn in het plan
gebied niet toegestaan (zie ook hoofdstuk 4.7.). 


