
De weg is weg: ruim baan voor bos! 
Inrichting voormalige A7 tracé

Kansen voor klimaat, natuur, gezondheid, recreatie en educatie

1. Inleiding

In 2012 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Skarsterlân het besluit genomen om 
het Roazebosk weer in oude luister te herstellen. Vanaf 2020 heeft een projectgroep, bestaande uit 
de gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbeheer, de Vereniging Moai Skarsterlân, Plaatselijk 
Belang Skarsterbrêge en een vertegenwoordiging van bewoners uit de buurt Zuiderveld en 
Zuiderveldplantsoen, invulling gegeven aan dat raadsbesluit.
Eind 2021 is begonnen met de aanplant en naar verwachting zal eind 2022 het grootste deel van 
de nieuwe aanplant worden gerealiseerd.

In het plan is geconstateerd dat in de jaren 70 van de vorige eeuw het Roazebosk geïsoleerd is 
geraakt doordat het is afgesneden van de Haulsterbossen. Voor een goede ontwikkeling van de 
biodiversiteit in het gebied is het wenselijk om niet alleen in het Roazebosk zelf, maar ook het 
groengebied daaromheen verder te ontwikkelen en versterken.
Daar is reeds een begin mee gemaakt door aan de noordzijde van het gebied, naast het 
bedrijvenpark de Woudfennen, 5 ha. bloemenweide en een deel bomen en struiken aan te planten.

Aan de andere zijde van het Roazebosk, ligt nog een deel van het voormalige snelwegtracé braak 
(een strook van ca. 1,2 km lang en ca. 75 meter breed, in totaal bijna 10 ha.) Dat gebied leent zich 
uitstekend om het Roazebosk verder uit te breiden. Daarvoor zijn meerdere goede redenen.
Dit voorstel is een warm pleidooi voor een invulling van het gebied dat enerzijds invulling geeft 
aan de klimaatdoelstellingen waarvoor we ons allemaal gesteld zien en anderzijds een combinatie 
van functies wil realiseren, waardoor het gebied niet alleen waardevol wordt uit oogpunt van 
klimaat en biodiversiteit, maar tevens een recreatieve en educatieve functie krijgt.

Wereldwijd zien we ons gesteld voor enorme uitdagingen; klimaatverandering met een veelheid 
aan gevolgen; extremer weer, verlies van biodiversiteit, CO2 problematiek, hittestress, te weinig 
waterbufferende capaciteit, etc…. Het laatste rapport van de IPCC, het klimaatpanel van de VN, 
maakt de noodzaak tot het nemen van actie nog veel urgenter.
Onder het mom van ‘think global, act local' hebben ondergetekenden gezamenlijk een concept 
gemaakt voor de inrichting van het gebied. 
Graag willen we van de gemeenteraad een akkoord om dit plan in samenwerking met onder 
andere de gemeente De Fryske Marren verder te detailleren en ten uitvoer te brengen.

2. Waarom een groene invulling van de voormalige snelweg

De redenen om te pleiten voor een groene invulling van het gebied zijn gelegen in zowel 
bovennationaal en nationaal beleid, provinciaal en gemeentelijk beleid en doelstellingen. 

Ten eerste is er de klimaatverandering die zich op veel plekken steeds meer opdringt en die om 
veel en snel ingrijpen vraagt om het geheel nog enigszins beheersbaar te houden. Op basis 
daarvan zijn door de nationale overheid al vele plannen gemaakt, waaronder de Bossenstrategie, 
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waarin wordt geconstateerd dat bos voor toekomstige generaties relevanter zal zijn dan ooit 
tevoren. Bos is belangrijk voor het behalen van natuurdoelen en klimaatdoelen en de betekenis 
van bos voor mensen is groot.
Met de Bossenstrategie wordt een verbinding gemaakt tussen het klimaat-, natuur- en bosbeleid. 
Men richt zich niet alleen op de uitbreiding van bestaande natuurgebieden, maar vooral ook op 
overgangszones rond steden en dorpen, want ook buiten het Natuurnetwerk dient landelijk 
19.000 ha. bos extra gerealiseerd te worden voor 2030. Het Min van LNV is momenteel druk 
bezig met het mobiliseren van de gemeenten en het geven van voorlichting over hoe deze 
doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.  Binnen afzienbare tijd zullen dus op dit gebied de 
taakstellingen van de gemeenten duidelijk worden. 
Daarbij wordt gestreefd naar 'klimaatslim' bosbeheer (keuze van soorten die aangepast zijn aan 
het klimaat alhier, die water vasthouden, die bijdragen aan biodiversiteit en daardoor mede 
invulling geven aan bijv. de Vogel- en Habitatrichtlijn). Allemaal punten die ook bij de 
herinrichting van het Roazebosk al centraal hebben gestaan.

Naast alle zeer urgente redenen die een maximale inspanning vragen om meer groen aan te 
leggen, zijn er uiteraard ook meer lokale argumenten die een groengebied op deze plek erg 
rechtvaardigen, want ook uit oogpunt van gezondheid is een groene invulling van dit gebied van 
belang. Een groengebied draagt bij aan het vastleggen van koolstof, heeft een luchtfilterende 
werking, voorkomt hittestress en leidt daarmee tot een gezondere en een betere kwaliteit van de 
leefomgeving. Bovendien kan in een dergelijk groengebied veel meer water worden gebufferd dan 
wanneer het bebouwd wordt.
Voor zowel mens als dier is die gezonde leefomgeving van belang en wordt ook als zodanig 
gewaardeerd.

Kijkend naar het gemeentelijk beleid dan is in het tweede concept van de Omgevingsvisie van de 
gemeente De Fryske Marren voor dit gebied als opgave aangegeven:
* Klimaatbestendig waterhuishouding en natuurontwikkeling en;
* Landschappelijke en recreatieve waarden behouden en gezamenlijk ontwikkelen.
Wij zijn van mening dat het voorliggende plan goed matcht met de doelstellingen en opgaves die 
worden voorgesteld in de Omgevingsvisie.

Tot slot zorgt het groengebied dat onderwerp is van dit voorstel voor een fraaie entree van Joure.
Tegenwoordig komt men veel steden en dorpen binnen langs bedrijventerreinen met een weinig 
fraaie aanblik.
Een mooie groene entree is een fraai welkom voor zowel de eigen inwoners, in het bijzonder de 
bewoners van de wijk Zuiderveld en Zuiderveldplantsoen, als voor passanten. 
Het creëert een mooie groene ader die sluit tevens aan bij de historische groene aders van Joure.

3. Uitgangspunten voor het plan 

Met dit plan willen we enerzijds invulling geven aan het klimaat-, natuur- en bosbeleid van de 
Rijksoverheid (neergelegd in o.a. de Bossenstrategie) en de Omgevingsvisie van de gemeente De 
Fryske Marren. Anderzijds willen we bijdragen aan een gezonde leef- en recreatieomgeving en 
wordt de esthetische component niet uit het oog verloren doordat hiermee een fraaie entree van 
Joure wordt gerealiseerd.
Om het belang van het bos voor de huidige en toekomstige generaties te onderstrepen is er in dit 
plan eveneens aandacht voor educatie. 
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4. Beschrijving van het gebied
Het voormalige tracé van de A7 vanaf het Roazebosk tot aan de voormalige rotonde Joure is bijna  
10 ha. groot (ca. 1.200 meter lang en merendeels ca. 75 meter breed, het laatste stuk is breder).
Het zandbed dat onder de snelweg lag is momenteel nagenoeg geheel weggegraven. Er is geen 
nieuwe grond opgebracht.
Het deel waarvan het zand in de afgelopen anderhalf jaar is weggegraven was tot voorkomt 
begroeid met grassen met aan de zijde van de Parallelwei een begroeiing met veel pitrussen, 
hetgeen duidt op een natte ondergrond. Recentelijk is het geheel gefreesd.
Er is niet zoals bij het Roazebosk weer nieuwe grond opgebracht.

Een bodemonderzoek zal moeten uitwijzen wat de exacte samenstelling is van de ondergrond, 
maar zeker is dat er een keileemlaag onder ligt. De bovengrond is naar verwachting minder 
ingereden dan de grond in het Roazebosk en zal daarom, naar verwachting, minder storende lagen 
bevatten.

5. Globale invulling van het gebied

Het idee is om vanaf het Roazebosk, waar de nadruk ligt op de ontwikkeling van biodiversiteit en 
rust, de lijn door te trekken richting de voormalige rotonde Joure, met dien verstande dat 
naarmate de voormalige rotonde dichter wordt genaderd er ook meer mogelijkheden worden 
gecreëerd voor andere vormen van gebruik, zoals educatie, oogst van eetbare vruchten en noten 
en het uitlaten van honden.
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A. Het eerste deel grenzend aan het Roazebosk
Het eerste deel, ca. 500 meter gezien vanuit het Roazebosk, wordt een verlengstuk van het 
Roazebosk met een beplanting zoals die ook in het Roazebosk is gekozen, d.w.z. puur inheemse 
soorten gewonnen uit inheems zaad, soorten met een goed verteerbaar strooisel, waardoor het 
bodemleven sneller wordt opgebouwd en daardoor de bodemkwaliteit wordt verbeterd en soorten 
met grote waarde voor de biodiversiteit (zoals winterlinde, haagbeuk, esdoorn, zoete kers)

Omdat het deel dat grenst aan de Parallelwei natter is en momenteel vooral voor de pitrussen 
interessant is, liggen hier kansen om stukken te ontgraven voor meer water en met de 
vrijgekomen grond meer reliëf aan te brengen in het nieuw in te richten deel. Door een grotere 
wateroppervlakte wordt er enerzijds meer waterbufferend vermogen gecreëerd in het gebied, 
maar het biedt ook kansen voor watervogels, ringslangen en zeker ook voor libellen. Het gebied 
leent zich uitstekend om een mooie libellenvijver te realiseren. 

Aan de zijde van de Sewei is eerst een struiklaag, voordat het opgaande hout begint. Met name in 
deze struiklaag zijn veel mogelijkheden voor dieren om te broeden, om dekking en voedsel te 
zoeken. Ook hier zijn de in het Roazebosk reeds toegepaste soorten (meidoorn, wegedoorn, 
sleedoorn, vlier, hazelaar, vuilboom, gewone vogelkers, lijsterbes en wilde kardinaalsmuts) erg 
geschikt, zowel voor vogels, insecten, muizen, etc..

B. Het middendeel, ruimte voor voedselproducerende bomen en struiken

In het volgende deel van het gebied, ca 200 meter, wordt naast de beplanting uit het 
eerstgenoemde deel meer ruimte vrijgemaakt voor soorten waarvan door mens en dier 'geoogst' 
kan worden. Te denken valt aan de hazelaar, walnoten, diverse wilde rozensoorten voor de bottels, 
rode bessen, zwarte bessen, bramen, kruisbessen en appel- en perenbomen van inheemse rassen.

C. Bloemenweide met insectenwand

In het derde gedeelte, ca. 150 meter, wordt een bloemenweide aangelegd met daarin een fraai 
insectenhotel. Dit kan in het gebied grenzend aan de Parallelwei (zonzijde), Op deze manier wordt 
er ruim baan gegeven aan insecten en vlinders en vindt tevens een mooie opbouw plaats van laag 
naar hoog (richting Roazebosk). Juist deze gelaagdheid biedt erg veel mogelijkheden voor tal van 
diersoorten.
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Daarnaast leent de bloemenweide en ook het insectenhotel zich uitstekend voor educatieve 
doeleinden.

D. Hondenlosloopterrein

In de laatste 150 meter willen we een omheind hondenlosloopterrein realiseren. Niet alleen 
omheind door een fraaie bossingel met uitbundige bloeiers (meidoorn, sleedoorn, wilde appel, 
wilde peer) maar daarbinnen eveneens omheind met een hekwerk, zodat honden hier veilig los 
kunnen lopen en hun energie kwijt kunnen.

Er worden in deze omgeving veel honden uitgelaten, maar om te voorkomen dat deze, loslopend, 
in de rest van het gebied andere dieren verstoren is het verstandig een mooi en afgeschermd 
gebied voor hen te creëren. 
Het terrein kan ingericht worden met een zwemvijver voor honden, groene randen met 
bosschages om te wind te keren, speelattributen, maar ook bijv. met groepjes bomen die voor 
schaduw zorgen en wat zitgelegenheid voor baasjes. 
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E. Ganzen

Het laatste stuk, ca. 200 meter, blijft beschikbaar voor de ganzen, die aanvankelijk op het 
middenterrein van de rotonde broedden, maar nu allemaal nabij de taluds van het knooppunt hun 
woonplaats hebben.
Zij verdienen rust en ook daarom is het van belang het hondenlosloopterrein zowel visueel als 
fysiek af te schermen van het gebied van de ganzen.  Voorkomen moet worden dat honden hier 
los gaan lopen..

6. Wandelen
Met de ontwikkeling van dit gebied naar een robuuste groene long met een grote verscheidenheid 
aan bomen en struiken, verschillende ‘lagen’ (bloemenweide, struiken, bomen), natte en drogere 
delen, verandert het gebied een bijzonder aantrekkelijk wandelgebied. Het gebied biedt de 
omwonenden een uitstekende mogelijkheid voor een wandeling dicht bij huis. 

Zeker aan de westkant van Joure ontstaan zo een mooie groene ader vanaf de Twigen, het 
iepenarboretum, de bloemenweide bij de Woudfennen, het Roazebosk naar de 
Wyldehornstersingel. De omvorming van het A7 tracé tot een groengebied completeert de groene 
zone aan deze zijde van Joure.



Maar voor de inwoners van Joure en directe omgeving biedt het een prachtige kans om een wat 
grotere, zeer aantrekkelijke wandeling rondom Joure te maken. De ontwikkeling van een 
groengebied hier, maakt deze ronde compleet.
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7. Creëren van betrokkenheid bij het gebied

Educatie 

Met het gegeven dat het bos steeds relevanter wordt voor toekomstige generaties, zou het een 
ideale locatie zijn om aandacht te besteden aan educatie: het belang van het bos en zijn bewoners 
en het verantwoord omgaan met dat bos.
Elementen in het gebied die daarvoor geschikt zijn: 
• De bloemenweide met insectenhotel;
• De libellenvijver;
• Bosranden en het belang daarvan;
• Soorten en hun belang voor biodiversiteit;
• Eten uit het bos, het voedselbos;

Het doel van educatie is uiteraard om kennis bij te brengen, kennis die de ogen opent, verwondert, 
liefde bijbrengt en beklijft. Daarvoor zou een mooie lesbrief kunnen worden ontworpen. 

Een mogelijkheid kan zijn om een systeem op te zetten, waarin de bomen gekoppeld worden aan 
de schoolkinderen van Joure en Scharsterbrug. Alle kinderen uit een bepaalde groep die met de 
klas naar het terrein zijn geweest krijgen een code waarmee ze op een kaart kunnen zien welke 
boom hun naam draagt.

Een kunstroute

Het gebied kan eveneens aantrekkelijk worden gemaakt door een aantal kunstenaars te vragen 
om een, bij de omvang van het terrein passend, object te maken dat een relatie heeft met de 
omgeving. Zie hieronder enkele impressies. Daarmee krijgt het wandelpad, dat door het gebied 
loopt een extra dimensie.
In de verdere toekomst zou zoiets wellicht uitgebreid kunnen worden naar het gehele ‘rondje 
Joure’.
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8. De doelgroep: wandelaars
Omdat er een fietspad grenst aan het gebied is het logisch dat fietsers daarlangs blijven gaan. De 
nieuwe strook is niet dusdanig breed dat daar verschillende paden voor diverse vormen van 
recreatie kunnen worden aangelegd. Om één pad veilig te houden, wordt daarom, net als in het 
aangrenzende Roazebosk, gekozen voor éénduidigheid en dus voor de doelgroep wandelaars. Zij 
kunnen dan veilig in het gebied recreëren, al dan niet met (aangelijnde) hond.

Het is goed te weten dat er plannen zijn voor de aanleg van snelfiets-/ doorfietsroutes in Friesland, 
ook tussen Heerenveen en Sneek. 
Op basis van een kaartje in de Omgevingsvisie, loopt deze route langs de Sewei. Uit oogpunt van 
efficiency zou het verstandig zijn om, wanneer dit gebied verder wordt ingericht ook oog te 
hebben voor de vormgeving van deze zgn. doorfietsroute.

9. Uitwerking van de ideeën
Bovenstaande is een eerste impressie van onze gedachten over de inrichting van het gebied. We 
hebben in de afgelopen jaren, tezamen met de gemeente, veel ervaring opgedaan over de 
mogelijkheden en de beperkingen die een dergelijk project met zich meebrengt (kwaliteit van de 
ondergrond bijv.). 
Tijdens het project Herstel Roazebosk is veel externe kennis aangeboord en dat zouden we in dit 
project wederom willen doen. Al eerder heeft bijv. de Vlinderstichting ons erg nuttige adviezen 
gegeven over de aanleg en het beheer van de bloemenweides. Ook t.a.v. een libellenvijver zou 
men ons buitengewoon goed kunnen ondersteunen. Hetzelfde geldt voor de lokale Vogelwacht. 
Maar ook het Wetterskip (waterberging), de Friese Milieufederatie, RAVON en het IVN zien we 
graag deel uitmaken van dit project.

Kortom, wij zouden de plannen graag in samenwerking met een aantal andere deskundige partijen  
en betrokkenen verder uitwerken teneinde niet alleen een mooie aansluiting te realiseren bij het 
Roazebosk, maar e.e.a. ook te doen op een wijze die zorgt voor eenheid en tevens invulling geeft 
aan de enorme inspanningen waarvoor we ons op het gebied van klimaat, natuur en biodiversiteit 
gesteld zien. 
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