
Bijlage bij de brief “Verzoek tot het niet aanwijzen van stikstofgevoelige natuur in Natura 
2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving”   
 
Aanvullende informatie over het gebied de Fûgelhoeke, het gebiedproces Idzegea en gebiedsproces 
Brekkenpolder. 
 
 
1. Gebied de Fûgelhoeke (onderdeel van het Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en 

omgeving) 
 
Het natuurgebied de Fûgelhoeke is een meertje ter hoogte van de Morra bij Koudum. Het meertje is 
omgeven door riet- en boezemlanden. In de Fûgelhoeke komt veenmosrietland voor. Veenmosrie-
tlanden en trilvenen zijn kenmerkend voor het cultuurlandschap in de laagveengebieden. Zij 
vertegenwoordigen bijzondere en soortenrijke ontwikkelingsstadia in de verlanding, die begint in 
open water van sloten, petgaten en plassen. 
 
De totale omvang veenmosrietland in de Fûgelhoeke is slechts 0,4 hectare en opgedeeld in vier 
kleine deelgebiedjes. In onderstaand kaartbeeld is de begrenzing van het Natura 2000-gebied 
vermeld. In het toegevoegde subkaartje zijn de vier deelgebiedjes met veenmosrietland 
aangegeven. Het gaat hier om kaartje uit de Aerius Monitor 22, de pre-release versie waarover de 
minister naar verwachting eind november 2023 een besluit neemt. 
 

 

Begrenzing Natura 2000-gebied 
Oudegaasterbrekken, Fluessen en 
omgeving  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitsnede Gebied de Fûgelhoeke. 
Kaartbeeld pre-release Aerius 
Monitor 22 met in rood aangegeven 
de als stikstofgevoelig aan te wijzen 
veenmosrietlanden.  
 
(NB De pre-release is in  internetconsultatie; formeel 
kunnen nog veranderingen plaatsvinden. Aan het 
kaartje kunnen geen rechten worden ontleend). 

 
2. Gebiedsproces Idzegea 
 
In 2015 is Idzegea in de Friese Veenweidevisie aangewezen als kansrijk gebied. Ook in het recente 
Veenweideprogramma Fryslân 2021-2030 is Idzegea als zodanig benoemd.  
 



Het gebied ligt in het Friese merengebied rondom Heeg, Gaastmeer en Oudega (SWF) en is circa 
2.400 ha groot. De omgeving wordt getypeerd door de vele weilanden, weinig bomen en een paar 
grote veenplassen, ook wel poelen genoemd. Het landschap is er divers, met soms opmerkelijke 
hoogteverschillen op kavel- en perceelsniveau. In het gebied zijn 55 agrarische bedrijven actief. 
 
In de brief is opgesomd welke stappen sinds 2015 binnen de gebiedsaanpak zijn gezet.  
 
Begrenzing plangebied Gebiedsproces Idzegea 

 
 
De afstand tussen Gaastmeer en de Fûgelhoeke is circa 9,5 kilometer.  
 
Meer informatie:  
https://www.veenweidefryslan.frl/idzegea 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=f2LWrynsipI&feature=emb_logo 
(Gebiedsproces Idzegea; samen met de mienskip naar een nieuwe inrichting) 
 
3. Gebiedsproces Brekkenpolder 
 
De Brekkenpolder ligt ten noordwesten van Lemmer, tussen de Groote Brekken en het Brandemar. 
Aan de zuidkant wordt de polder begrensd door het IJsselmeer. De Brekkenpolder beslaat ruim 850 
hectare. Het grootste deel van de grond is in gebruik bij de tien agrariërs die in het gebied actief 
zijn. 
 
In 2018 is er binnen de Friese veenweideaanpak voor de Brekkenpolder een landbouwverkenning 
uitgevoerd. Met alle agrariërs in het gebied zijn individueel gesprekken gevoerd. Ook werd per 
bedrijf een aantal locaties bezocht en beschreven. In de landbouwverkenning is een aantal 
vervolgacties opgenomen: 

 Starten met Boeren meten Water op basis van een opgesteld meetplan; 
 Experimenteren met waterbeheer en flexibel peil; 
 Experimenteren met bodemvruchtbaarheid. 

 
Door leverings- en technische problemen liep de start van Boeren meten Water veel vertraging op. 
Daardoor kwam ook het opgestarte traject met de agrariërs een tijdlang stil te liggen. 
 
Eind 2020 vond er een gesprek plaats met de agrariërs uit de Brekkenpolder en de bestuurders van 
provincie en Wetterskip. Afgesproken werd dat er een onafhankelijke vertegenwoordiger namens 
alle agrariërs zou worden gezocht. Tijdens een bijeenkomst in mei 2021 is er een nieuwe start 
gemaakt met het gebiedsproces voor de Brekkenpolder. 

https://www.veenweidefryslan.frl/idzegea
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=f2LWrynsipI&feature=emb_logo


Los van de aanpak binnen de Friese veenweide is er een integraal gebiedsproces van onder op 
ontstaan. Het gebied ten zuiden van de Langesloot is daarin meegenomen, maar ook het gebied ten 
zuiden van de N359 en het buitendijksgebied. Doel is dit gebied natuurinclusief te beheren met 
mogelijkheid voor buitendijkse vis paaiplaatsen, hogere waterpeilen, waterberging en ontsluiting 
voor recreatie en toerisme. Financiering is voorzien door middel van een zonneveld en Valuta voor 
Veen. Het college van De Fryske Marren heeft een positieve grondhouding aangenomen. De 
mogelijkheden zijn in onderzoek. 
 

 
 
De afstand tussen de Brekkenpolder en de Fûgelhoeke is ruim 12 kilometer.  
 
Meer informatie: https://www.veenweidefryslan.frl/brekkenpolder 
 

https://www.veenweidefryslan.frl/brekkenpolder

