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Landschapsbeheer Friesland is samen met de zeven Friese 
agrarische collectieven het project “Herstel Agrarisch 
Cultuurlandschap Fryslân”, ook wel HAC-F genoemd, gestart. 
Gezamenlijk worden diverse maatregelen in het Friese landschap 
uitgevoerd, zoals het aanleggen/ herstellen van akkerranden, 
elzensingels, natuurvriendelijke oevers, bolle graslanden, 
opvaarten en historische erven. De werkzaamheden worden in de 
periode 2020 t/m 2022 uitgevoerd. 

Een van de eerste maatregelen die opgezet en uitgevoerd gaat 
worden, zijn de maatregelen gericht op het herstellen en 
versterken van erven. Opgaand groen op de erven is niet alleen 
zeer waardevol voor het behoud van allerlei kenmerkende plant-
en diersoorten (goed voor de biodiversiteit), maar zorgt 
bovendien voor een aantrekkelijk landschap om in te recreëren 
en te wonen. Door werkzaamheden uit te voeren op ‘agrarische 
en historische’ erven, keren de traditionele boerenerven en 
beplantingsvormen terug in ons landschap en wordt bebouwing 
beter in het landschap ingepast. 

Inleiding



Waarom is het nodig om in te 
grijpen? Het woord 
cultuurlandschap geeft het 
antwoord. Ons landschap is 
mede ontstaan door menselijk 
handelen. Door een combinatie 
van de bodem, hydrologie en 
inrichting door de mens, is een 
rijk en gevarieerd landschap 
ontstaan. Gevarieerd door 
verschillende landschapstypen, 
zoals open en gesloten 
elementen, maar ook variatie in 
biodiversiteit (flora en fauna). 

Waarom?
Indien er geen 
herstelmaatregelen worden 
uitgevoerd, verdwijnt een 
belangrijk deel van deze 
variatie door dagelijks gebruik. 
Door het uitvoeren van diverse 
maatregelen, worden de 
waardevolle 
landschapsstructuren, de 
biodiversiteit en de identiteit 
van het landschap hersteld. 
Gezamenlijk zorgen we ervoor 
dat ons cultuurerfgoed 
behouden blijft. 



Erven worden gezien als de ‘stepping-stones’ voor soorten met 
een beperkte mobiliteit in een groter ecologisch netwerk. 
Middels de erven, kunnen deze soorten van gebied naar gebied 
trekken. De erven vormen de verbindende schakel, die ervoor 
zorgt dat dieren zich kunnen verplaatsen tussen gebieden.   

Op de erven is opgaand groen te vinden in de vorm van windsingels, laan-
bomen, fruitbomen, struiken en hagen en struweel. Voor veel soorten insecten 
en vogels vormen de boerenerven een ideaal leefgebied vanwege de beschutting 
en het voedsel dat deze diversiteit met zich meebrengt. Specifieke soorten die ken-
merkend zijn voor erven, zijn bijvoorbeeld de ringmus, boerenzwaluw, maar ook de kerkuil. 

Onze ‘Erven’



Bij het opstellen van een erfbeplantingsplan, wordt 
rekening gehouden met de bodemsoort, hydrologie, 
historie, functie, huidige bedrijfsvoering en 
streekeigen beplanting.

Uitgangspunten

Bodemsoort:

Hydrologie:

Functie:

Op klei komen andere soorten voor, 
dan bijvoorbeeld op zandgrond.
Langs sloten ziet men vaak elzen, 
terwijl op de drogere delen beuken 
of eiken voorkomen.
Het voorste ‘vrouwelijke’ deel wordt 
vaak gekenmerkt door een moestuin, 
siertuin of boomgaard. Terwijl het 
achterste ‘mannelijke’ deel vaak 
de schuren herbergt en een 
open karakter heeft.

Bron (Bierema, G., Boerenerven van de vier noordelijke provincies)



Voorbeeld 
beplantingsplan



De deelnemer ontvangt:
- Uitgewerkt en op maat gemaakt 

erfbeplantingsplan (omschrijving en tekening)
- Het project betaalt de kosten voor het plantsoen: 

de bomen en de struiken (die krijgt u gratis tot een 
max. per erf). Het gaat om historisch passend en 
streekeigen plantmateriaal.

- Instructies over aanleg, beheer & onderhoud

De deelnemer gaat zelf aan de slag met het planten 
en aanleggen van de elementen, conform het 
erfbeplantingsplan.

Uitgangspunten



Als eerste wordt er 
gekeken naar de huidige 
situatie (beplanting, 
bedrijfsvoering, etc.) en 
wat de toekomstige 
wensen zijn van de 
eigenaar. Bij het 
opstellen van het plan 
wordt gekeken naar 
gebruik van historisch 
passend en streekeigen 
beplantingsmateriaal. 
Iedere streek heeft 
namelijk zijn eigen 
identiteit. 

Uitgangspunten

Daarbij kunt u denken 
aan windsingels, 
historische hoogstam 
boomgaarden, beplanting 
langs de oprijlanen, 
solitaire bomen en/of 
hagen en heggen. In 
overleg met de 
erfspecialist wordt 
bepaald welke 
maatregelen op uw erf 
uitgevoerd kunnen 
worden. 



Maatregelen



Opvaarten

Herstellen van opvaarten

Verbindingswater tussen de 
boerderij en de doorgaande 
waterweg. Vaarten die 
speciaal voor het transport 
van terpaarde zijn gegraven, 
worden tevens opvaarten 
genoemd.

Bron (www.leestekensvanhetlandschap.nl)



Een lijnvormig element in het landschap die als een 
natuurlijke bescherming tegen de wind fungeert. Dit 
kan bijvoorbeeld een aardenwal zijn die is begroeid 
met bomen en struiken. Maar ook een begroeiing 
bestaande uit een dichte bomen en struiklaag van 
inheemse soorten valt onder de term windsingel. Het 
doel is om een windkerend element aan te leggen. 
Voorbeeld van soorten zijn: Hazelaar, Gelderse Roos, 
Els en Lijsterbes. 

Windsingel



Historische hoogstam 
boomgaard

Een groep van ten minste 7 
fruitbomen waarvan de 
vertakking op ten minste ca. 
1,5-2,0 meter hoogte zitten, 
daaronder zit een 
onvertakte stam, vaak met 
een grazige ondergrond.



De beplanting voor de oprijlaan is erf specifiek. U 
kunt bijvoorbeeld denken aan een rij van Knotwilgen 
of Leilindes. Het is een open lijnvormig element en 
dus niet een dichte singel die van boven tot en met 
onder gesloten is. De laanbeplanting kan uit een 
enkele of dubbele rij bestaan. Daarnaast is het 
eventueel mogelijk om een heg/haag met 
boomvormers aan te leggen.

Beplanting oprijlaan



Karakteristieke vrijstaande bomen, die 
landschappelijk waardevol zijn. Aan de 
voorzijde op het erf komen vaak soorten als 
Beuk, Linde of Kastanje voor. Eik komt meer 
langs de randen en op de achterzijde van het 
erf voor.

Solitaire boom



Lijnvormige elementen op het erf, die vaak 
bestaan uit Meidoorn-, Elzen- of Beukenhagen 
of gemengde hagen.

Vroeger werden heggen en hagen als 
veekering gebruikt. Tegenwoordig dienen 
heggen en hagen als windscherm of “privacy 
bewaker”. 

Een (struweelhaag), is meer geschikt voor het 
achterste ‘mannelijke’ gedeelte van het erf. De 
kniphaag wordt meer op het voorste 
‘vrouwelijke’ deel toegepast. 

Heggen en Hagen

Een heg is strak, 
bestaat vaak uit Beuk, 
Meidoorn, 
Veldesdoorn of 
Haagbeuk en wordt 
jaarlijks onderhouden. 

Een haag is hoger en 
breder, bestaat vaak 
uit Meidoorn, 
Sleedoorn, Roos of 
Wilg en wordt eens in 
de zes jaar 
onderhouden. 



Deelnemers krijgen instructies over de aanleg en 
het beheer & onderhoud van de elementen

Beheer & onderhoud



Voor deze maatregel zijn potentiële deelnemers geselecteerd 
op basis van de gestelde criteria vanuit de beschikking. Er 
kunnen ca. 75-80 erven daadwerkelijk meedoen met het 
project. Dit is afhankelijk van de te maken kosten per erf. Na 
een grove schatting komen verspreid door de provincie, ruim 
400 erven in aanmerking voor deelname aan het project. Let 
wel: vele andere erven (ruim 3000) dus niet. Aangezien er niet 
voldoende middelen beschikbaar zijn om alle 400 erven uit te 
voeren, is het noodzakelijk om selectie uit te voeren. 

De geselecteerde deelnemers kunnen tot 15 februari 2021 
kenbaar maken of ze mee willen doen met het project. Voor 
vragen of om aan te melden kunnen de geselecteerde 
deelnemers het aanvraagformulier sturen naar: erven-
hacf@landschapsbeheerfriesland.nl.  

Aanmelden

mailto:erven-hacf@landschapsbeheerfriesland.nl?subject=HAC-F:%20Agrarische%20en%20Historische%20Erven


Landschapsbeheer Friesland
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
0512 - 38 38 00

Mail: erven-hacf@landschapsbeheerfriesland.nl
www.landschapsbeheerfriesland.nl

Voor meer informatie

mailto:erven-hacf@landschapsbeheerfriesland.nl?subject=HAC-F:%20Agrarische%20en%20Historische%20Erven


Samenwerking tussen

Gefinancierd door


