
Veel werk verzet
In 2022 vieren we een jubileum. We zijn 25 jaar eigenaar van landgoed 
De Slotplaats. In een kwart eeuw is veel werk verzet. De meeste cultuur
historische objecten zijn inmiddels gerestaureerd. Denk aan het landhuis, 
het koetshuis, de Sterrenschans, de Poppestien, de historische tuin, de 
singels en het Bos van Knoop. De bossen op het landgoed komen door 
onze maat regelen weer tot leven. Zo herstelden we twee slenken en een 
aantal  dobbes. Ze vormen nu fraaie open plekken in het bos. In het water 
groeit veenpluis, aan de oevers dopheide en zonnedauw. Hier leven adders, 
 hei kikkers,  hagedissen en bijzondere vlinders en libellen. Delen van het 
 monotone productiebos worden langzaam maar zeker omgevormd tot 
 natuurbos. Met meer variatie, inheemse boom soorten en ondergroei. 

Nieuw: Gebiedsvisie 2022-2040
Na een kwart eeuw ligt het landgoed er opgeknapt bij. Toch zijn we er nog 
lang niet. Er liggen volop kansen en knelpunten om aan te pakken. In ons 
jubileumjaar verschijnt onze Gebiedsvisie De Slotplaats 20222040, getiteld 
‘Genieten van ons landgoed’. In deze visie geven we aan wat we de komende 
jaren willen bereiken en hoe we dat willen doen.

Gebiedsvisie De Slotplaats 2022-2040

Landgoed De Slotplaats is een geliefde plek. 
Als één van de grotere Friese bosgebieden 
trekt het gebied vele tienduizenden bezoekers 
per jaar om er te wandelen, fietsen, pick-
nicken of uit eten te gaan. Als eigenaar en 
beheerder spannen we ons in om het 
landgoed zo goed mogelijk te beheren. 
Dat doen we samen met andere 
partijen en de streek. 

Kom genieten van ons landgoed!
Iedereen is van harte welkom om ons landgoed 

De Slotplaats in Bakkeveen te ontdekken. Neem 

een kijkje, zodat je met eigen ogen kunt zien 

wat op het landgoed staat te gebeuren. Over het 

landgoed lopen gemarkeerde wandelroutes. Je 

kunt er wandelen door prachtige bossen en langs 

dobbes en slenken. Na de wandeling kun je in het 

prachtige landhuis en restaurant De Slotplaats op 

adem komen onder het genot van een duurzame 

en streekeigen lekkernij. 

GENIETEN VAN ONS 
LANDGOED



 Dé ontmoetingsplek in Friesland
Van excursies tot waardevolle natuur en cultuur, van een 
biologische lunch of diner met streekproducten tot onze Speel
natuur van OERRR: De Slotplaats is voor ons dé ontmoetingsplek 
in Friesland. We maken het landgoed nóg aantrekkelijker 
voor bezoekers. Zo verbeteren we de Speelnatuur, komen er 
struinpaden door het bos, krijgt het fietspad langs de Beakendyk 
een opknapbeurt en breiden we het aantal parkeerplaatsen uit. 

 Cultuurhistorie meer zichtbaar maken
Landgoed De Slotplaats draagt veel sporen van een rijke historie. 
Neem het landhuis zelf, de Beakendyk, de Sterrenschans en het 
productiebos met rabatten. De komende periode maken we de 
cultuurhistorie op het landgoed meer zichtbaar. Het landgoed 
zit vol historische verhalen. Door het inzetten van een juiste mix 
aan middelen en activiteiten brengen we deze verhalen voor 
het voetlicht. De Beakendyk herstellen we, onder meer door 
het creëren van open plekken waar we nieuwe solitaire beuken 
aan planten. Nieuw in de gebiedsvisie is dat we ten oosten van de 
Beakendyk bewust productiebos laten staan. De bossen vertellen 
het verhaal van de houtproductie op het landgoed. 

 Meer geleidelijke bosomvorming
Het omvormen van productiebos naar natuurbos pakken we meer 
geleidelijk aan. In het verleden kapten we af en toe delen bos en 
voerden we het hout af. Omvormen willen we nog altijd, maar we 
halveren het tempo. Ook gaan we bomen zo min mogelijk om
zagen, maar bij voorkeur ringen, waardoor ze langzaam afsterven 
en in het bos blijven. Ook drukken we bomen om. Zo ontstaat meer 
dood hout in het bos. Niet ál het productiebos pakken we aan. We 
laten, met name achter het landhuis, ook bewust delen staan. 

Negen speerpunten

 Meer water vasthouden 
Het landgoed kampt met droogte, vooral ’s zomers, en door 
klimaatverandering nemen de droogteperioden toe. Een natter 
bos maakt het robuuster, natuurlijker en klimaatbestendiger. 
Ook de dobbes vragen meer water. Nu nog stroomt het meeste 
regenwater via watergangen en rabatten ongehinderd het 
gebied uit of verdwijnt het via de bodem naar de omgeving. Om 
het water vast te houden, dempen we sloten, verwijderen we 
rabatten in het natuurbos en leggen we nieuwe stuwen aan. 

 Bosbeek en moerasbos 
Langs het beekdal ontwikkelen we een moerasbos met veen 
mossen en bomen als zwarte els, zachte berk en grauwe wilg. 
In de noordwesthoek doen we dat samen met onze buren 
van Staatsbosbeheer. Ter hoogte van de Beakendyk liggen 
plannen op tafel om het Koningsdiep/Aldjip door het bos te 
leiden. De bosbeek stroomt er door een oude meander. Aan 
weerzijden van de meander creëren we de omstandigheden 
voor een moerasbos. 

 Meer heide rond dobbes en slenken 
Op het landgoed liggen – dankzij ons herstelwerk – zeven 
prachtige dobbes en twee slenken. Bezoekers waarderen 
ze en er leven bijzondere planten en dieren. We willen de 
dobbes meer ruimte geven. Dat doen we door acht hectare 
bos rondom de dobbes om te vormen tot heide, zowel 
vochtige als droge heide. Het is ook echt noodzakelijk voor 
behoud van soorten zoals adder en levendbarende 
hagedis, heideblauwtje, noordse winter
juffer, heidesabelsprinkhaan en noordse 
glazenmaker. Bomenkap doen we hier 
uitsluitend vanuit natuuroogpunt, niet om 
hout te oogsten. Ten noordoosten van de 
Grutte Slenk ontwikkelen we een groter 
heideveld. De heide loopt met struweel 
geleidelijk over in het bos. Dergelijke ‘zachte’ 
overgangen zijn ideaal voor veel vlinders, 
libellen en struweelvogels. 

 Insecten hebben hulp nodig 
Insecten hebben het moeilijk, terwijl ze aan de basis staan 
van het voedselweb. Speciaal voor vlinders, wilde bijen en 
andere insecten verhogen we in de graslanden en de bermen 
de bloemrijkdom en de structuurvariatie. Dat doen we onder 
meer met een uitgekiend maai of begrazingsbeheer, het 
uitstrooien van bloemrijk hooi en het stoppen van bollen van 
stinsenplanten in de grond. 

 Het landgoed verbinden
We willen het landgoed beter met omliggende natuur
ter reinen verbinden. Een nieuwe water en faunapassage 
onder de Bakkefeanster Feart staat op stapel. Dergelijke 
passages bepleiten we ook elders, met name onder de 
Duurwaldmer wei. De natuur meer ruimte geven kan ook 
wanneer partijen in de omgeving – boeren, waterschappen, 
gemeente, particulieren – op hun land de biodiversiteit ver
hogen. Dat kan met bloemrijke bermen, akkers en tuinen en 
natuurvriendelijke oevers. 

De komende periode maken we landgoed De Slotplaats nog mooier 
en aangenamer om te verblijven. Het landgoed biedt volop ruimte 
voor cultuurhistorie, natuur en recreatie. Om de natuur en cultuur 
op het landgoed te verbeteren en het landgoed beter beleefbaar 
te maken, gaan we de komende periode met de volgende negen 
speerpunten aan de slag:

 Ruimte voor recreatie en natuur
De Slotplaats is in trek. Het aantal bezoekers neemt toe. 
We willen dat mensen van het landgoed genieten, maar 
tegelijkertijd willen we de rust bewaren. Voor mede
bezoekers en voor de dieren die er leven. Voor een juiste 
balans tussen rust en recreatie brengen we een recreatieve 
zonering aan. Drie zones richten we in: een zone dicht bij 
het landhuis met veel recreatie en activiteiten, een zone voor 
rustzoekende bezoekers en een rustgebied gereserveerd voor 
de natuur. Daar sluiten we enkele wandelpaden. In de plaats 
creëren we in het bos achter het landhuis een struinpad, een 
kronkelend en avontuurlijk pad door het bos. We zien geen 
mogelijkheden voor mountainbikers.
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Gebiedsvisie inzien
Voor elk van onze natuurgebieden in Nederland maken we 

een gebiedsvisie, waarin de toekomstige ontwikkeling van 

het gebied en het beheer worden beschreven. Deze folder 

schetst een samenvatting van de gebiedsvisie van land

goed De Slotplaats. De uitgebreide versie is te vinden op 

www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/

landgoed-de-slotplaats.  

Help mee
Natuurmonumenten maakt zich samen met alle 

 dona  t eurs, leden en vrijwilligers sterk voor de 

natuur in Nederland. Ons doel is een natuurlijker 

Nederland voor iedereen. Daarbij kunnen we jouw 

hulp goed ge bruiken. Als lid maak je blijvend deel 

uit van onze beweging. Meld je aan via 

www.natuurmonumenten.nl/help-mee.
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Colofon
Natuurmonumenten Friesland
Hoofdweg 120
9341 BL Veenhuizen
secretariaatfriesland@natuurmonumenten.nl 

Rapportcijfer: 7,5
De omgeving is blij en begaan met het landgoed. Het gebied krijgt een 7,5. 
Dat blijkt uit een enquête, die we speciaal voor deze gebiedsvisie hebben uit
gezet. De Slotplaats is een landgoed voor en door mensen. Dankzij giften van 
onze achterban en de streek konden we in 1997 het landgoed aankopen. In 
2015 hielp de omgeving ons weer. Met een crowdfundingactie kochten we 
de Slotsingel. Toen we het landgoed kochten, lagen de bossen er gehavend 
bij. Een aantal vakken was gekapt, de rest bestond uit eenzijdig productiebos, 
 aangelegd voor de productie van hout. Met rechte rijen uitheemse naaldbomen, 
 zonder ondergroei en weinig variatie. Nu ligt er een aantrekkelijk gebied waar 
 bezoekers volop van genieten.

Omgeving bij landgoed betrekken 
De omgeving willen we nadrukkelijker bij het landgoed betrekken. We richten 
onder meer een gebiedsgroep op om ideeën en plannen te bespreken. Natuur
monumenten is een vereniging, een beweging van mensen met hart voor de 
natuur. We slaan de handen ineen. Met de Bakkeveners, onze directe buren, de 
uit baters, onze leden en vrijwilligers, de bezoekers, de scholen, de gemeente 
en  ondernemers in de buurt. Met elkaar laten we De Slotplaats bruisen van de 
activiteiten.

Heikikker

Doe en denk mee!
Lijkt het je wat om deel te nemen 

aan onze gebiedsgroep van 

landgoed De Slotplaats? 

Vul dan het contactformulier in. 

www.natuurmonumenten.nl/contact


