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LBF en Agrarische Collectieven 
werken samen aan landschapsherstel

Aanvraag ingediend voor herstel agrarisch cultuurlandschap

Landschapsbeheer Friesland en de Agrarische Collectieven ELAN, It Lege Midden, Waddenvogels en 
de Noardlike Fryske Wâlden gaan samenwerken om de landschapselementen in het leefgebied Droge 
Dooradering te herstellen. Eind oktober maakt de provincie bekend of het project van 2,6 miljoen euro 
gehonoreerd wordt.

Elzensingels in het coulissenlandschap nabij Drachtster Compagnie.
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“Binnen het project worden onder andere 
elzensingels, houtwallen, kleine bosjes, 
heggen en solitaire bomen in de ‘Droge 
Dooradering’ hersteld”, vertelt Gerard van 
Looijengoed, projectleider. “De herstel-
werkzaamheden waar aan gedacht kan 
worden, zijn onder meer het periodiek 
afzetten van elzensingels en houtwallen, 
het doorplanten van landschapselemen-
ten en het snoeien van solitaire bomen 
en heggen.”

Droge Dooradering
Deze werkzaamheden vinden plaats op 
het eiland Terschelling, in de Noardlike 

Fryske Wâlden, rondom het dorp Sint 
Nicolaasga en in Zuidoost-Friesland. 

Het landschap van deze gebieden wordt 
gekenmerkt door kleine percelen die 
omgeven zijn met landschapselementen 
als elzensingels en houtwallen. Deze 
gebieden noemt de provincie het leef-
gebied Droge Dooradering.

Voorbereiding al gestart
Sinds begin 2017 is er door de vier col-
lectieven en Landschapsbeheer Friesland 
hard gewerkt aan het voorbereiden van 
de aanvraag en binnenkort wordt bekend 

of de aanvraag gehonoreerd wordt. 
Vooruitlopend daarop zijn de vijf organi-
saties al wel gestart met het voorberei-
den van de uitvoering, met toestemming 
van de provincie, om in het wintersei-
zoen van 2017-2018 al een grote slag 
te kunnen slaan met de uitvoering. 
De beoogde looptijd van het project is 
van najaar 2017 tot zomer 2020. 
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Herijking van landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Het fonds had moeite om de financiële 
middelen van de gemeente en de provincie 
aan te wenden, omdat een bijdrage van 
bedrijven en particulieren een voorwaarde 
was. Daarom is er begin 2017 een her-
ijking van het fonds geweest. “We heb-
ben nieuwe afspraken gemaakt met de 

gemeente en provincie Friesland over de 
resterende periode”, vertelt de voorzitter. 
“Het was namelijk de bedoeling dat we 
na de beginfase van het fonds zouden 
overgaan op 4 delen publieksgeld en 1 
deel privaatgeld. Dat is niet mogelijk 
gebleken.

Tijdens de herijking heeft het fonds 
gekeken hoeveel elementen onder beheer 
gebracht zouden kunnen worden. Met 
de kennis van de eerste uitvoeringsjaren 
is het businessplan, dat voor het fonds 
geschreven was, herijkt. Greet Ruitenberg: 
“Dit hebben we gedaan op basis van de 
huidige contracten met de eigenaren. We 
hebben alle elementen in het werkgebied 
geïnventariseerd en bekeken welke we 
nog onder beheer kunnen brengen en wat 
de kosten daarvan zijn. Gelukkig konden 
we laten zien dat het fonds, met de mid-
delen die bij de start zijn toegekend, de 
doelen naar verwachting kunnen reali-
seren. Ook wanneer de private bijdrage 
niet verhoogd wordt. De provincie en 
gemeente gingen hiermee akkoord.”
Het landschapsfonds vraagt voor het 
beheer nu een eigen bijdrage van de 
eigenaren van de beheerde landschaps-
elementen. “Daarvoor kunnen wij voor, 
nu nog, een periode van meer dan 24 
jaar zekerheid bieden dat er middelen 
zijn voor het beheer. Dat kunnen andere 
financiers niet. Op dit punt blijft het 
fonds bijzonder. En dat past bij het bij-
zondere landschap in dit gebied”, aldus 
de voorzitter van het fonds.

Kijk voor meer informatie over het fonds 
op www.landschapsfonds-oranjewoud-
katlijk.nl

Het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk heeft een ambitieuze doelstelling. Het 
fonds wil 70 procent van de landschapselementen, zoals houtwallen en elzen-
singels, rond Heerenveen structureel onder beheer hebben voor minimaal 28 jaar. 
Om dit doel te behalen heeft het fonds geld in ontvangst genomen van gemeente 
Heerenveen en provincie Friesland. “We hebben recent met de provincie en 
gemeente afgesproken dat wij 1 deel privaatgeld werven tegen 6 delen publieks-
geld,” legt Greet Ruitenberg, voorzitter van het fonds, uit. “De bedoeling was dat 
we het private deel van bedrijven uit het werkgebied zouden werven, zodat zij 
kunnen bijdragen aan het prachtige leefklimaat van het gebied. Dit plan is ont-
wikkeld voor de crisis, het waren toen andere economische tijden. De Rabobank, 
de ondernemerskring Heerenveen en enkele bedrijven hebben geïnvesteerd in het 
fonds. In de praktijk bleek het lastig om een continue stroom aan private mid-
delen op gang te houden, enkele bedrijven hielden de hand namelijk op de knip.” 
Daarom is er gekozen voor een herijking.
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COLUmN
Het cultuurlandschap is continu in ontwikkeling 
onder invloed van de natuurlijke basis enerzijds 
en de mens anderzijds. Je kunt het zien als een 
weerslag van onze beschaving, de ontwikkelingen 
en de beslissingen van onze Nederlandse cultuur. 
In de samenleving leven vele wensen, ideeën en 
visies over hoe het verder zou moeten met de 
ontwikkeling van het cultuurlandschap. 
Het landschap is immers van ons allemaal. 
Dit gedeelde eigendom biedt kansen, maar er 
schuilt ook een gevaar: als iets van iedereen is, 
wie neemt dan de verantwoordelijkheid? 
Landschapsbeheer Frieland pakt hier de spreekwoordelijke ‘handschoen’ 
op. Wij kijken verder dan eigendomsgrenzen, leefgebieden en 
beleidsplannen. Wij adviseren, ontwikkelen en behouden vanuit de 
intrinsieke waarde van het landschap. Binnen onze lange termijnvisie 
op de ontwikkeling van het cultuurlandschap staan cultuurhistorie, 
identiteit, biodiversiteit en betrokkenheid van bewoners centraal. 
Dit heeft zich vertaald in drie programma’s, namelijk ‘Landbouw & water, 
Erfgoed & beleving en Mens & maatschappij’. 
Wij sturen aan op deze thema’s en reageren op de actualiteiten op 
gebied van onder meer landbouw, biodiversiteit en burgerparticipatie. 
Getuige onze projecten meen ik dat we een goede bijdrage leveren 
in de provincie. Een goed voorbeeld is het grote herstelproject van 
landschapselementen op het eiland Terschelling, in de Noardlike Fryske 
Wâlden, rondom het dorp Sint Nicolaasga en in Zuidoost-Friesland. 
Landschapselementen als elzensingels en houtwallen bepalen in deze 
gebieden al honderden jaren het agrarisch cultuurlandschap. Maar deze 
elementen hebben onderhoud nodig om in stand te blijven. Door deze 
elementen te herstellen dragen we bij aan het behoud van het agrarisch 
cultuurlandschap, beleving van de onstaansgeschiedenis van het 
landschap en het versterken van de biodiversiteit in het gebied.  
Een ander voorbeeld dat ik wil noemen is ‘het herstel van de 
Terbandsterschans’. De Terbandsterschans is onderdeel van de Friese 
Waterlinie en is daarmee uniek Fries erfgoed. Landschapsbeheer 
Friesland ondersteunt de bewoners van Heerenveen om de historie van 
de Terbandsterschans weer beleefbaar te maken. Beide projecten staan 
overigens beschreven in dit nummer van GroenLicht.
Ook in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 worden veel 
evenementen georganiseerd waarbij je het landschap kunt beleven. 
Deze kun je ook vinden in dit nummer. Ik kan u de activiteit ‘Ontwakend 
Landschap’ aanraden. Tijdens Ontwakend Landschap ga je vroeg in de 
ochtend de natuur in en uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat het een 
speciale ervaring is. De stilte, de donkerte, de vogelgeluiden en andere 
geluiden in de natuur geven de beleving van de vroege ochtend veel 
diepgang. 
Voor Leeuwarden-Fryslân 2018 zijn op het gebied van natuur en land-
schap veel goede projecten geïnitieerd. Ook ons samenwerkingsproject 
‘nachttuinen’ onderdeel van het Programma ‘Nacht aan het Wad’ is daar 
onderdeel van. Waar we als natuur- en landschapsorganisaties ons wel 
zorgen om maken is dat goede projecten, georganiseerd in het kader van 
Leeuwarden-Fryslân 2018, na 2018 stoppen. Vervolg van de projecten en 
het initieren van deze projecten is natuurlijk na 2018 ook heel belangrijk. 
Natuurlijk gaan we, de groene organisaties van Friesland, ons hiervoor 
inzetten. 

Veel leesplezier!

Regina ter Steege,
directeur Landschapsbeheer Friesland

Samen buiten aan de slag, dat kan weer op de eerste 
zaterdag van november tijdens de Natuurwerkdag. 
In 2017 organiseert Landschapsbeheer Friesland de 
Friese Natuurwerkdag alweer voor de 17e keer op 
ruim 20 locaties door heel Friesland. 

Dit jaar wordt de natuurwerkdag afgetrapt om 09:00 uur 
in de dorpstuin van Hurdegaryp. Wethouder Ellen Bruins 
Slot-Janmaat van Tytsjerksteradiel kookt samen met een 
goede kok de lunch voor de deelnemers van de locatie 
met producten uit de tuin. In deze gemeenschapstuin 
worden op natuurlijke wijze groenten en fruit verbouwd 
zonder gebruik te maken van kunstmest en bestrijdings-
middelen. Bovendien zijn er houtrillen, zodenmuurtjes en 
afscheidingen van wilgentenen gemaakt en deze vormen 
goede schuilplekken voor insecten, kleine zoogdieren en 
vogels. De dorpstuin heeft biodiversiteit dus hoog in het 
vaandel.

Meer locaties
Maar er zijn nog meer leuke en nuttige klussen in het 
Friese landschap waar eigenaren of beheerders extra hulp 
goed kunnen gebruiken. Wat dacht je van het knotten 
van wilgen bij boer Reijenga of boompjes zagen, hutten-
bouwen en in de hut snert eten op de locatie Bremer 
Wildernis. 
Kijk voor meer locaties op www.natuurwerkdag.nl.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers
Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert
een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden
van natuur. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan
elzensingels en boomgaarden is steeds meer in vrijwil-
ligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten 
van het karakteristieke Friese landschap.

Samen aan de slag op de Natuurwerkdag
Naast dat de natuurwerkdag een grote opknapbeurt is 
van ons landschap, is het ook nog eens gezond, leuk en 
gezellig om buiten aan het werk te gaan.
Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor een buitenlocatie 
in de buurt en meld je samen met je buren, vrienden of 
familie aan. 

INspELEN Op aCTUaLITEITEN
Samen buiten aan de slag; 
Natuurwerkdag 4 november
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Voedselstartups
“Landschapsbeheer Friesland richt zich 
binnen het programma op lokale initia-
tieven in dorpen en wijken. Het project 
Voedsel-startups is daar een voorbeeld 
van”, vertelt Jan Piet de Boer, project-
leider. “Het doel van dit project is kennis 
van diverse voedselinitiatieven te delen 
met mensen die een initiatief willen 
starten. We verwachten dat er op deze 
manier nieuwe voedselinitiatieven star-
ten. Denk daarbij aan dorpstuinen, 
voedselbossen en voedselcoöperaties.” 
Landschapsbeheer Friesland organiseerde 
samen met de partnerorganisaties de 
afgelopen maanden thema-avonden en 
inspiratieavonden om deze kennis te 
delen. “In elke regio van Friesland heb-
ben we algemene inspiratieavonden 
georganiseerd. De thema-avonden gingen 

bijvoorbeeld over het werken met vrijwil-
ligers, moestuinieren en voedselbossen”, 
aldus De Boer.

Minisymposium Voedselinitiatieven
Afgelopen 6 oktober organiseerde LBF 
het minisymposium als eindbijeenkomst 
van het project ‘Voedselstartups’ in De 
Koperen Tuin in Leeuwarden. De Boer: 
“Bezoekers konden kennis maken met 
voedselinitiatieven door vijf minicur-
sussen over diverse thema’s te volgen. 
Natuurlijk konden de deelnemers aan het 
einde van de dag kleine gerechten proe-
ven die gemaakt zijn met producten van 
een aantal Friese initiatieven.”

Op de website www.eetbaarfriesland.frl 
vindt u meer informatie over het project. 
Ook kunt u daar alle voedselinitiatieven 

en andere activiteiten op het gebied van 
lokaal voedsel bekijken. 
Dit project wordt gefinancierd door de 
regeling Duurzaam Door.

GroenLicht

Kennis over voedselinitiatieven delen

Eetbaar Fryslân
Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het in een winkel belandt waar 
de consument het vervolgens koopt. Dit is niet nodig vinden Landschapsbeheer 
Friesland, de Friese Milieu Federatie, Nordwin College en Netwerk Duurzame 
Dorpen. In onze eigen provincie worden immers ook heerlijke producten verbouwd. 
De organisaties streven binnen het programma Eetbaar Fryslân naar een duur-
zamere manier van voedselvoorziening. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen 
van kortere ketens van lokale producten naar de supermarkten en restaurants. 

Herstel Terbandsterschans

Wijkbelang Heerenveen Noord heeft al 
een langere tijd de wens om de plek van 
de Terbandsterschans op te knappen en 
een verwijzing naar de Terbandsterschans 
te realiseren. “De gemeente Heerenveen 
werkt dit jaar aan de herinrichting van 
de locatie. Dit was een uitgelezen kans 
om de historie van de plek weer zichtbaar 
te maken en tegelijk een ontmoetings-
plaats voor de buurt te realiseren”, legt 
Van Looijengoed uit. “Landschapsbeheer 
Friesland is gevraagd om de samenwer-
king tussen Wijkbelang, de gemeente en 
de werkgroep te begeleiden.”
Wijkbelang Heerenveen Noord heeft een 
werkgroep gevormd. “De werkgroep heeft 
kunstenaar Albert Oost aangetrokken 

om een ontwerp van de nieuwe inrich-
ting van de plek te maken. Zijn ontwerp 
zorgt er voor dat de schans herkenbaar 
wordt in het landschap en dat er tevens 
een ontmoetingsplaats komt. Het is door 
iedereen positief ontvangen en de werk-
groep wil het graag uitvoeren. Naar ver-
wachting is de aanleg volgend jaar mei 
klaar”, aldus Van Looijengoed.

De Terbandsterschans
De Terbandsterschans is één van de 
schansen van de Friese Waterlinie. Deze 
linie is aangelegd toen in het rampjaar 
1672/1673 de toenmalige provincie 
Drenthe, Groningen en Friesland bedreigd 
werden door de bisschop van Münster 

‘Bernhard von Galen’ alias Bommen 
Berend. 

De Terbandsterschans was een verzamel-
plaats. Mensen die in augustus 1673 uit 
Friesland in Heerenveen kwamen om te 
vechten, moesten zich bij deze schans 
melden. De schans is op dit moment nau-
welijks zichtbaar in het landschap. Alleen 
de straatnaam ‘Schans’ verwijst nog naar 
het verdedigingswerk. Daarentegen ligt de 
brug over de Hearrestleat nog op dezelfde 
plek als vroeger en ook de ligging van 
de wegen ‘de Schans en de Fok’ is in een 
paar eeuwen tijd nauwelijks veranderd.

In Heerenveen op de plek waar de Fok overgaat in de Schans heeft de Terband-
sterschans gelegen. “Op dit moment kun je niet zien dat er ooit een schans is 
geweest”, vertelt Gerard van Looijengoed, projectleider. “Alleen de straatnaam 
‘Schans’ verwijst er nog naar. Dat is de straat die er letterlijk bijna over heen 
loopt.”
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“Het project bestaat uit drie onderdelen, 
namelijk de Nachttuin, de Starbarn en 
Santiago aan het Wad”, vertelt Jan Piet 
de Boer, projectleider. “Alle drie onder-
delen spelen zich af rond het wadden-
dorpje Zwarte Haan. Dit dorpje, pal aan 
de zeedijk, is een bereikbare locatie aan 
de waddenkust waar de echte duister-
nis nog beleefd kan worden. Bovendien 
heeft Zwarte Haan een bijzondere link 
met de Europese Pelgrimstraditie. Sint-
Jacobiparochie, het dorp waar Zwarte 
Haan onder valt, is een beginpunt van 
Het Jabikspaad en haakt aan op de 
bekende pelgrimsroute naar het Spaanse 
Santiago de Compostella.” 

Tuin die gewijd is aan de nacht
Landschapsbeheer Friesland neemt de 
realisatie van de Nachttuin voor haar 
rekening. “Het wordt een tuin die in de 
nacht helemaal tot zijn recht komt”, 
aldus De Boer. “Het wordt zodanig 

ingericht dat het nachtleven er baat bij 
heeft. Er worden bijvoorbeeld planten 
toegepast die 's nachts bloeien, denk 
maar aan Kamperfoelie die in de zomer-
avond een zoete geur afgeeft. We maken 
de tuin geschikt voor nachtdieren zoals 
vleermuizen en nachtvlinders. Bovendien 
gaan we er in de nacht natuurexcursies 
en kleinschalige culturele activiteiten 
organiseren, onder andere gericht op zin-
tuigen zoals gehoor, proeven en voelen.”  

De Nachttuin en de Starbarn zijn volgend 
jaar al te bezoeken op een recreatie-
terrein in Zwarte Haan dat ook de moge-
lijkheid tot een overnachting biedt. 
Het hoogtepunt van ‘Nacht aan het Wad’
is het nachtfestival dat georganiseerd 
wordt op 25 juli 2018. Dit is de geboorte-
dag van Sint Jakobus. Hou onze website 
www.landschapsbeheerfriesland.nl in de 
gaten voor meer informatie over deze 
activiteiten in het duister. 
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Nacht aan het Wad

COLUmN
De laatste vier maanden van het jaar bieden altijd veel 
variatie.
Regen, wind, warmte en koude, heldere nachten en 
bewolkte ochtenden,
voor elk wat wils en voor een ieder wat moois,
maar het mooist van allemaal zijn de ochtenden na de eerste 
koude nachten in september.
De lucht, het landschap en de dieren: alles wordt in goud 
gegoten en het geluid wordt weg gezogen.
Een periode van rust en stilte… stilte voor de storm?

Tekst en foto: Marcel van Kammen, www.momentsofnature.nl

“aLs DE R Is IN DE maaND, Is HET wEER NIET aLTIjD mEEGaaND”

Het beleven van duisternis in Zwarte Haan
Het echt beleven van de duisternis tijdens de nacht is in stedelijke gebied een 
zeldzaamheid geworden. Het Waddengebied is nog één van de weinige gebieden 
in Nederland waar je de sterrenhemel ‘echt’ kunt ervaren. Met het project Nacht 
aan het Wad, geïnspireerd op het initiatief Feel the Night van Nynke Rixt Jukema, 
wordt aandacht gevraagd voor het echte donker tijdens de nacht. 

De Starbarn
De nieuwe Starbarn wordt de nieuwe 
observatiepost om sterren te bekijken. 
Met een open ruimte, verrekijkers en 
een vaste expositie over de nachtelijke 
sterrenhemel is het een prachtige 
locatie om de ‘schoonheid’ van de 
nacht te beleven. 

Santiago aan het Wad
Stichting Santiago aan het Wad 
organiseert in samenwerking met het 
Nederlands Genootschap een nationale 
pelgrims-estafette door Nederland: 
de Camino der Lage Landen. Het idee 
maakt deel uit van Leeuwarden-Fryslân 
2018. Sint-Jakobiparochie, waar het 
dorpje Zwarte Haan onder valt, zal dan 
niet het startpunt maar juist het eind-
doel zijn. 
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Betrekken van bewoners
"Het project is gestart met een enquête. 
We hebben bijvoorbeeld aan de bewo-
ners gevraagd of er behoefte is aan 
meer wandelroutes en of zij nog ideeën 
hebben voor nieuwe routes. We hadden 
meer dan 60 reacties", vertelt Hotske 
enthousiast. Na deze grote hoeveelheid 
reacties heeft Mijn Gaasterland een 
avond georganiseerd voor de mensen die 
hadden gereageerd. Zij kregen de kans 
om in dorpshuis de Treemter hun verhaal 
te doen. "Er kwamen zo’n 20 mensen en 
zij hadden allemaal ideeën voor nieuwe 
routes. Door deze avond hebben we ook 
nog twee enthousiaste nieuwe vrijwil-
ligers aan ons projectteam kunnen toe-
voegen. Hier zijn we heel blij mee."
Van alle ideeën bleken er drie routes 
realiseerbaar. "Er waren ideeën voor 
routes die over grond gingen van grond-
eigenaren, zoals de gemeente, boeren en 

Staatsbosbeheer. We moesten dus met 
hen in gesprek om de definitieve routes 
te kunnen vaststellen."

Kunst en natuur combineren
Hotske Batteram heeft goede contacten 
met de Kunstkring in Balk. Dit is de orga-
nisatie die onder andere de kunstmarkt 
in Balk organiseert. "Het leek ons een 
goed idee om kunst te combineren met 
de drie wandelroutes. We hebben name-
lijk bankjes nodig waar de wandelaars 

even kunnen rusten en wat is nu leuker 
dan artistieke bankjes? Via een expo-
sitie die georganiseerd was door de 
Kunstkring hadden de kunstenaars al 
bankjes gemaakt en geëxposeerd. We 
hebben van vier kunstenaars bankjes 
aangeschaft en deze komen langs de 
route", vertelt Hotske enthousiast. "Dit 
maakt dat we een verrassende combina-
tie hebben van cultuur met natuur! Het 
lopen door de natuur geeft al een extra 
dimensie en kunst geeft daarbovenop 
nog een verrassend effect. Op deze 
manier worden zowel het lichaam, 
de geest als de ziel uitgedaagd."

Vervolg van Groene Loper Balk
Op dit moment is de projectgroep druk 
om alle plannen financieel rond te 
krijgen en het uitdenken van de beweg-
wijzering en de infopanelen. Hierover is 
intensief contact met de gemeente. "De 
gemeente was in eerste instantie geen 
liefhebber van de kunstzinnige bankjes. 
Er moet namelijk rekening gehouden 
worden met het beschermd dorpsgezicht 
en het onderhoud. Een goed gesprek bij 
de gemeente leidde ertoe dat de betrok-
ken ambtenaar zelf met suggesties kwam 
voor geschikte locaties", vertelt Hotske 
lachend. "Hij werd steeds enthousiaster." 
De routes worden geopend in het voor-
jaar van 2018. Dit gebeurt samen met 
een project van de Kunstkring. "Zij zijn 
op dit moment druk met het realiseren 
van de Social Sofa, een bank bestaande 
uit mozaïeksteentjes gemaakt door 
bewoners." De twee projecten kunnen 
elkaar versterken tot een mooi Kunst-
verhaal voor Balk.

Groene Loper Balk

Buiten de geijkte rondjes om

"Mensen mogen graag een rondje lopen, maar doen eigenlijk steeds hetzelfde 
rondje. Wij willen hen wat meer bieden door nieuwe wandelroutes rondom 
het dorp te creëren." Hotske Batteram is één van de initiatiefnemers van Mijn 
Gaasterland, een groep van enthousiaste mensen die duurzame projecten begin-
nen in de eigen leefomgeving. "Wij willen de samenleving meer betrekken bij de 
natuur en het project Groene Loper past daarom heel goed bij ons", aldus Hotske 
Batteram, trekker van de Groene Loper in Balk.

Concept De Groene Loper
Tegenwoordig geven steeds meer mensen aan de behoefte te hebben aan ‘groen’ om 
hen heen en ontspanning. De één zoekt een mooi natuurgebied op om er vogels te 
bekijken, de ander gaat graag fietsen in het cultuurlandschap. Wat is er nu mooier 
dan dat je deze ontspanning kunt vinden in je directe woonomgeving? Samen met 
It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie heeft Landschapsbeheer Friesland het 
concept ‘de Groene Loper’ ontwikkeld. 

Dit is een verbinding tussen de directe woonomgeving en natuur en landschap. 
Deze verbinding kan vele vormen hebben, zoals een brug over een beek of een tunnel 
onder een snelweg door. Op deze manier hoeven bewoners niet meer om te rijden en 
kunnen zo vanuit hun woonomgeving de natuur en het landschap in.



GroenLicht 7

Wekelijkse wandelingen in de natuur

Eén van de vrijwilligers van Gezond-
natuurwandelen is Rients (77). Hij is één 
van de begeleiders van de wandeling in 
Drachten en doet dat al ongeveer 3 jaar. 
“Onze wandeling start bij Passieflora te 
Drachten om 10:00 en iedere week lopen 
we een andere route van ongeveer een 
uur. Dit keer doen we een iets kortere 
route vanwege het regenachtige weer”, 
vertelt Rients, terwijl hij gevolgd wordt 
door acht ‘bikkels’ die ondanks de regen 
toch gekomen zijn. “Doorgaans doen er 
wekelijks zo’n 10 tot 18 deelnemers mee. 
Nu iets minder vanwege de regen.”

Rust roest
De wekelijkse wandelingen houden de 
mensen in beweging. Rients: “Zoals je 
kunt zien zijn dit mensen op leeftijd. 
Beweging op oudere leeftijd is belangrijk, 
want rust roest. Bovendien lopen veel 
mensen mee voor de sociale contacten en 
dit is goed voor de mentale gezondheid. 
Je hoort regelmatig dat ouderen vereen-
zamen. Door deze wandelingen komen 
mensen bij elkaar en ze praten over van 
alles, prachtig toch?!”

Natuur, beweging en gezelligheid
Rients neemt tijdens de wandeling 
een paar keer de tijd voor een natuur-
momentje. “Tijdens een natuurmomentje 
nemen we tijd om eens goed te kijken 
naar de natuur. Dat kijken kun je leren. 
Dan hebben we het bijvoorbeeld over 
het nut van besjes en andere vruchten.” 
Manna (67), één van de ‘vaste kern’, vindt 
vooral de beweging en sociale contacten 
belangrijk. “Ik doe veel zittend werk 
(secretaris). Daarom ben ik mee gaan 
wandelen. Het is goed voor mijn conditie 
en ik krijg meer sociale contacten. Ik zou 
overigens gek worden als ik alleen maar 
thuis zou zitten”, vertelt Manna lachend. 
Ook Trijnie (68) wandelt mee voor de 
beweging en de gezelligheid. “Ik ben 
sinds drie jaar gepensioneerd en ik zocht 
activiteiten waarmee ik mijn dagen kon 
vullen. Toen mijn man overleden was, 
ging ik op zoek naar sociale contacten. 
Via de krant kwam ik in contact met 
Gezondnatuurwandelen. Nu kwek ik zo 
een uur vol tijdens het wandelen met 
mijn medewandelaar Moon”, lacht Trijnie. 

Meewandelen?
De wandelingen van Gezondnatuur-
wandelen worden iedere week georgani-
seerd en zijn bovendien gratis. Ze starten 
op een vaste locatie en tijdstip. Na afloop 
is er tijd om gezamenlijk een kopje koffie 
of thee te drinken. 
Op www.gezondnatuurwandelen.nl vindt 
u meer informatie over de wandelingen. 

Landschapsbeheer Friesland gaat ook 
op andere locaties starten met Gezond-
natuurwandelen. Wij zoeken daarvoor 
nieuwe begeleiders en wandelaars. 
Heeft u interesse? Stuur ons dan een mail 
via info@landschapsbeheerfriesland.nl. 

Gezondnatuurwandelen

Wandelt u graag en houdt u van natuur? Dan is Gezondnatuurwandelen misschien 
wel wat voor u. Vrijwilligers van Gezondnatuurwandelen organiseren in Friesland 
elke week een wandeling in Beetsterzwaag, Drachten, Noordwolde, Oosterwolde 
en Leeuwarden. Met hulp van Landschapsbeheer Friesland wordt er gezocht naar 
meer mogelijkheden voor wekelijkse looptochten. Het doel is dat iedereen op een 
bescheiden afstand van zijn huis minstens een keer per week mee kan doen aan 
een wandeling. 
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Op pad met: Gerrit Tuinstra

Landschapsbeheer Friesland heeft samen 
met Altenburg en Wymenga Ecologisch 
Onderzoek de opdracht gekregen van 
de provincie en de agrarische collectie-
ven Noardlike Fryske Wâlden en ELAN 
Zuidoost-Friesland om vijf jaar lang zo’n 
tweehonderd landschapselementen in 
het leefgebied Droge Dooradering te 
monitoren. Het agrarische cultuurland-
schap binnen dit leefgebied kenmerkt 
zich door houtwallen en elzensingels. 
Ieder jaar wordt zeventig procent van de 
elementen gemonitord en dit is volgens 
Gerrit Tuinstra een uitstekende steek-
proef. Hij voert de monitoring vanuit 
Landschapsbeheer Friesland uit. 

“Op dit moment doe ik de beheermoni-
toring in Zuidoost-Friesland. Ik inven-
tariseer hoe de landschapselementen er 
uit zien in dit gebied”, vertelt Tuinstra. 
“We hebben in het voorjaar van dit jaar 
de beleidsmonitoring uitgevoerd, waar-
bij we keken welke broedvogels in de 
houtwallen en singels voorkomen en in 
welke aantallen. Door dit vijf jaar te doen 
kunnen we veranderingen in de broedvo-
gelpopulatie zichtbaar maken. En door in 
de komende jaren ook de beheermonito-
ring voort te zetten, en de gegevens met 

elkaar te vergelijken kunnen we nagaan 
wat de effecten van het beheer zijn op 
de broedvogels.” Het eerste jaar doen LBF 
en A&W de inventarisaties zelf, voor de 
komende jaren is het de bedoeling om 
vrijwilligers hierbij in te schakelen.

Bekijken van habitatkenmerken
Gerrit Tuinstra bekijkt van een afstandje 
een oude houtsingel. “Tijdens de beheer-
monitoring kijk ik naar de habitatkenmer-
ken van en rondom de landschapselemen-
ten,” vertelt hij. “Kleine zangvogels zoals 
zwartkop, tuinfluiter en braamsluiper 
broeden in de dichte onderbegroeiing, 
terwijl soorten zoals grote lijster, grote 
bonte specht en boomkruiper zich meer 
in de oudere gedeeltes van de land-
schapselementen ophouden. Daarnaast 
bekijken we ook of de vegetatie in de 
aangrenzende percelen invloed heeft op 
het voorkomen van broedvogels. Je kunt 
je voorstellen dat een kruidenrijk grasland 
meer te bieden heeft dan een perceel 
maïs. Andere habitatkenmerken waar ik 
naar kijk zijn onder meer de bedekkings-
graad. Is de houtsingel goed bedekt met 
bomen en struiken en hoe is de verdeling 
tussen de onderbegroeiing en de boom-
laag? Ook de boomvalk is een mooi 

voorbeeld van een vogel die broedt in 
houtwallen of singels met oude bomen.”

Soorten tellen
Nadat Gerrit Tuinstra de houtsingel van 
een afstandje goed bekeken heeft, is het 
tijd om de singel van dichtbij te inventa-
riseren. “Nu moet ik weten welke soorten 
er in de houtsingel groeien en voor een 
aantal soorten hou ik de aantallen bij”, 
legt hij uit, terwijl hij langs de houtsin-
gel loopt. “Ik tel het aantal meidoorns, 
lijsterbessen en rozen. De meidoorn is 
van groot belang, omdat de boom in het 
voorjaar veel bescherming biedt en er 
komen veel insecten op af. Ook op de 
lijsterbessen en rozen zitten veel insec-
ten. Dit in tegenstelling tot Amerikaanse 
vogelkers. Dit is een soort die erg kan 
gaan overheersen, maar waarop vrijwel 
geen insecten voorkomen.” Er staan 
twee Amerikaanse vogelkersen in de sin-
gel, maar ook berk, eik, lijsterbes, vlier, 
kamperfoelie, wilg, hulst en vuilboom. 
Tuinstra schat deze houtsingel op onge-
veer 35 jaar en dit is oud voor een der-
gelijke singel. “Dit schat ik aan de hoogte 
en diameter van de bomen.” 

Heen en weer lopen
Tuinstra is nu twee keer langs de hout-
singel gelopen. In de derde keer telt hij 
het aantal overstaanders. Dit zijn de 
bomen die tijdens de vorige ‘eindkap’ van 
de singel niet afgezet zijn. Ook telt hij 
het aantal stobben. “Deze zijn belangrijk 
voor de holenbroeders, zoals mezen en de 
gekraagde roodstaart”, vertelt Tuinstra. 
“Deze holen ontstaan vaak in de stobben 
door vermolming van sommige delen.” 
Tijdens zo’n inventarisatie loopt Gerrit 
Tuinstra dus een aantal keer langs een 
landschapselement en elk traject is 300 
meter lang.  

Vroeg op pad voor inventarisatie landschapselementen

Acht uur in de ochtend staat Gerrit Tuinstra, projectmedewerker van Landschaps-
beheer Friesland, met zijn laarzen aan in het natte weiland. Het is rustig om hem 
heen op de vroege ochtend. Alleen de vogels en in de verte een werkende boer 
laten van zich horen. Verderop gaan de koeien na het melken het naastgelegen 
weiland in. 
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Dit is de laatste keer van het jaar dat 
Tuinstra langs deze houtsingel loopt. “Ik 
heb het element dit jaar dan ook al zes 
keer bekeken”, lacht hij. “We inventari-
seren de elementen vijf keer per jaar op 
broedvogels en de zesde keer is voor de 
beheermonitoring.” De projectmedewerker 
vindt het veldwerk overigens prachtig 
werk. “Het is een fijne afwisseling met 
het kantoorwerk”, aldus Tuinstra. 

Op het eiland is 4.868 meter aan elzen-
singels hersteld. Hiervan is 1.216 meter 
nieuwe aanplant in het elzensingelland-
schap en 3.652 meter van de bestaande 
elzensingels is hersteld. Binnen het pro-
ject zijn er 10.356 stuks aan bosplantsoen 
aangeplant, zoals de els en lijsterbes. Er 
hebben 21 eigenaren meegedaan aan dit 
project.

Het herstelproject heeft een goede basis 
gelegd voor duurzaam onderhoud van 
het elzensingellandschap. Als vervolg op 
het herstel zijn de singels opgenomen in 
de beheerovereenkomsten met het agra-
risch collectief Waddenvogels. Voor de 
resterende singels is er de komende vier 
jaar de mogelijkheid tot herstel in het 
project Herstel en versterken Leefgebied 
Droge Dooradering. (Zie artikel 'LBF en 
Agrarische Collectieven werken samen 
aan landschapsherstel', pagina 1 en 2).

Oproep! 
Vrijwillige vogelaars gezocht

Ben je geïnteresseerd in vogels, herken 
je de zang en andere geluiden van onze 
broedvogels en/of lijkt het je leuk om je 
hierin te verdiepen? 

Voor de komende jaren zijn we op zoek 
naar een aantal personen die als vrijwil-
liger aan de slag willen met het inventa-

riseren van vogels in houtwallen. 
Komende winter starten we met een 
cursus vogel(geluiden)herkenning! 
Ben je serieus geïnteresseerd? Neem 

dan contact op met Gerrit Tuinstra 
van Landschapsbeheer Friesland 
(0512-383800, 06-13684171, 
g.tuinstra@landschapsbeheerfriesland.nl). 

Prachtige resultaten op Terschelling

Terschelling is het enige Waddeneiland waar een elzensingellandschap voorkomt. 
Dit bijzondere cultuurlandschap heeft een hoge historische waarde en vele soorten 
planten en dieren zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van deze biotoop. Het 
was een wens van het eiland om de elzensingels te herstellen en te behouden. In 
het jaar 2015 is Landschapsbeheer Friesland gestart met het herstel van (een deel 
van) de elzensingels en het project is dit jaar afgerond. Er zijn in deze twee jaar 
samen met de elzensingel-eigenaren prachtige resultaten behaald.
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Dorp en stad geliefd bij de steenmarter

“De grootste concentratie van de steen-
martermeldingen zit vooral in de dorpen 
en steden”, vertelt Martijn Broekman, één 
van de medewerkers die het meldpunt 
beheert. “Die bieden de ideale omstandig-
heden voor deze slimme dieren. In dorpen 
en steden is voor de steenmarter jaarrond 
meer voedsel te vinden dan in het buiten-
gebied. Er zijn veel meer muizen en rat-
ten, er nestelen meer vogels onder daken 
waar ze bij kunnen, er zijn huisdieren als 
duiven en konijnen die in niet goed afge-
sloten hokken zitten en er is meer etens-
resten en afval aanwezig waar ze beslist 
niet vies van zijn. Bovendien is er vol-
doende voedsel in de winter. Daarnaast 
zijn onze huizen lekker warm door iso-
latie en volledig verwarmd door CV. En 
steenmarters vinden altijd wel een huis 
of gebouw waar ze naar binnen kunnen. 
Vanuit deze behaaglijke verblijfplaatsen 
ondernemen ze ook voedseltochten naar 
het buitengebied en eten dat wat op dat 
moment voorradig is.”

Steenmarter bijna uitgestorven
Rond de jaren ‘40 en ‘50 van de vorige 
eeuw kwamen steenmarters vooral op 
het platteland, rond boerderijen, voor. 
De hooizolder was goed beschut en lek-
ker warm door het vee. Bovendien was 
er veel voedsel in de vorm van muizen 
en ratten. In de jaren ‘70 verdwenen 
deze omstandigheden. De boerderijen 
kregen namelijk open ligboxstallen die 
aanmerkelijk kouder zijn. De steenmar-
ter was aan het einde van de 20e eeuw 
bijna geheel uit Nederland verdwenen, 
onder andere omdat ze eerder fel wer-
den bejaagd voor de waardevolle pels. 
In Duitsland hadden steenmarters ont-
dekt dat er in stedelijke gebieden prima 
verblijfslocaties te vinden waren. Deze 
steenmarters koloniseren Nederland weer 
langzaam vanaf eind vorige eeuw en 
hebben nu een groot deel van het land 
en ook Friesland weer als woongebied 
terug ingenomen. 

Hekel aan water, voorkeur voor luxe
“De opmars in Friesland gaat niet (meer) 
zo snel”, legt Broekman uit. “De provin-
cie ligt vol met meren en kanalen. En 
de steenmarter heeft een enorme hekel 
aan water. Dat is waarschijnlijk de reden 
dat er uit steden als Harlingen en Sneek 
relatief weinig meldingen komen." Op 
grond van die meldingen en waarnemin-
gen lijkt de steenmarter minder in aantal 
voor te komen in de greidhoeke, dus 
aan de westkant van de provincie. Wat 
bijzonder is, is dat de steenmarter een 
duidelijke voorkeur heeft voor luxe, vrij-
staande woningen. “De meeste steenmar-
ters komen via het dak het huis binnen. 
Vrijstaande huizen hebben vaak een aan-
gebouwde garage waardoor de steenmar-
ter eenvoudig bijvoorbeeld via een schut-
ting, boom of vuilcontainer op de garage 
kan klimmen en op het dak kan komen. 
Eenmaal op het dak vindt de steenmarter 
vaak een gat onder de dakpannen op de 
hoekpunten van het dak. Drachten, waar 
de meeste meldingen vandaan komen, 
heeft wijken met grote woningen in ruim 
opgezette wijken met veel groen. Dat zijn 
de ideale omstandigheden voor het dier.”

De prognose
Martijn Broekman gaat er van uit dat 
de steenmarter een blijver is. En wan-
neer je hem ergens liever niet ziet: “De 
steenmarter is buitengewoon lastig te 
vangen. Soms lukt het. Maar van de soort 
komen we nooit helemaal af. De vraag is 
of dat ook wenselijk is. De steenmarter 
heeft ook een functie in ons stedelijk 
ecosysteem. Hij ruimt de zieke dieren 
op en dieren waar er (te) veel van zijn.” 
In steden die al ‘verzadigd’ zijn, wordt 
de populatie niet groter. “De dieren zijn 
gebonden aan territoria. Als een ter-
ritorium kleiner wordt, krijgt hij minder 
jongen. Mocht er een territorium vrij 
komen, dan verdelen andere steenmarters 
het. Dit betekent dat een stad of ander 
gebied uiteindelijk verzadigd raakt”, aldus 
Broekman. “Steden die nog niet verzadigd 
zijn, kunnen wel te maken krijgen met 
een stijging in de populatie. Maar ook dit 
bereikt een maximum.” N.B.:  De provin-
cie voert op dit moment een onderzoek 
uit naar de effecten van predatie van 
steenmarters op weidevogels. De resulta-
ten daarvan zijn nog niet bekend.

Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters

Gestommel op de zolder, een vieze geur of ijzingwekkend gekrijs. De steenmarter 
is niet geliefd als gast in huis. Ze kunnen veel overlast veroorzaken en je komt 
er door hun vindingrijkheid niet zo maar vanaf. Het meldpunt Vleermuizen en 
Steenmarters, ondergebracht bij Landschapsbeheer Friesland, ontvangt jaarlijks 
ongeveer 200 telefoontjes over vermoedelijke steenmarters die 'inbreken'. Deze 
meldingen worden afgehandeld om de overlast weg te nemen. Natuurlijk met in 
achtneming dat deze dieren goed zijn beschermd, ook door de Nieuwe Natuurwet  
(per 1 januari 2017 in werking getreden). De meldingen worden geregistreerd 
om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid en verspreiding van de soort in de 
provincie. 
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COLUmN
NaCHTLEvEN

De aarde wentelt zich voortdurend in de stralende 
aanwezigheid van de zon. De zon brengt licht en 
ook de energie voor de groei van groene planten 
en warmte voor mens en dier. Als een stukje aan 
de overzijde van moeder aarde aan de beurt is om 
zich te laten verwennen moeten wij het een poosje 
zonder doen en dan is het nacht.

De nacht is de keerzijde van de dag. In de nacht 
is er voor ons even geen energie, geen warmte en 
geen licht van de zon. Als we geluk hebben is het 
onbewolkt en mogen we genieten van het weinige 
licht van sterren, de collega’s van de zon in de 
ruimte. Veel meer licht verschaft ons vaak de maan 
die als een spiegel het zonlicht weerkaatst.

De zon brengt leven in de brouwerij en de nacht is 
voor zonaanbidders de tijd voor de nachtrust. Maar 
de mens heeft niet meer genoeg aan de dag en wil 
ook na zonsondergang doorgaan met feestvieren. 
Lange tijd was het voldoende om hiervoor een 
vuurtje te stoken met plantaardig materiaal dat 
overdag door de zon was geproduceerd. Vliegend 
boven grote delen van Afrika kun je nog zien hoe 
dat er in de omringende duisternis uitziet.

Zwart als de nacht, 
pikkedonker en 
geen hand voor de 
ogen kunnen zien 
zijn uitdrukkingen 
voor iets dat nogal 
wat mensen hier 
nooit hebben 
ervaren. Heel veel dieren hebben hun leefwijze 
echter juist aan de nacht aangepast. Die komen 
door ons lichtbombardement vaak in de problemen.

In de meeste steden en dorpen van de rijke delen 
van de wereld is nu de nacht geen nacht meer, 
maar een periode met een ander soort licht dan 
overdag. Het tussenliggende platteland krijgt daar 
ook een portie van mee. Daarnaast zorgen verlichte 
kerktorens, reclameborden en wegenverlichting 
voor de aanvullende lichtbronnen in de nacht.

De 24uurseconomie van de mens vraagt om 
constante belichting en het feestvieren kent geen 
einde. Maar de economie van de nachtdieren 
floreert in het duister. Het is een inktzwarte 
constatering dat zij in het rijke noorden in een 
economische depressie verkeren.
Terwijl het nachtleven in donker Afrika bloeit als 
ooit tevoren. 

 Jan J. de Boer

Wat moet je doen als je een steen-
marter in huis of in de auto hebt?
Steenmarters zijn fascinerende dieren 
maar kunnen door hun leefwijze soms 
grote problemen opleveren. Leren 
omgaan met hun aanwezigheid is daarbij 
volgens LBF de aangewezen strategie. 
We moeten leren huizen en dierenver-
blijven dusdanig in elkaar te zetten dat 
de steenmarter niet naar binnen kan. 
Als het dier wel binnen zit, dan is het 
belangrijk te achterhalen waarlangs ze 
binnen zijn gekomen. De ingang kan u 
afsluiten als de dieren buiten zitten. Bij 
steenmarters onder de motorkap werkt 
maar één ding goed en dat is een elek-
trisch apparaatje met schokplaatjes dat 
de steenmarter uit je auto weert. Deze 
kun je kopen bij mardersicher.de. 

Niet vangen
“Ik raad mensen altijd aan om de steen-
marter niet te vangen. Dit lukt bijna 
nooit. De nieuwe natuurwet geeft wel 
ruimte om steenmarters te vangen, maar 
alleen binnen de bebouwde kom en 
alleen als de gemeente een goedgekeurd 
faunabeheersplan heeft. Als het je al lukt 
om ze te vangen, is er binnen no-time 
een nieuwe marter en stimuleer je in 
feite nieuwe aanwas doordat er ruimte 
ontstaat binnen de populatie. Het weren 
van het dier is effectiever dan het dood-
maken”, vertelt Martijn Broekman. “Je 
kunt de route naar het dak blokkeren of 
het gat dichtmaken. Hou er wel rekening 
mee dat je dit doet wanneer het dier op 
pad is! Ik adviseer mensen om overdag 
een prop kranten in het gat te stoppen 
en twee nachten te wachten. Wanneer de 
prop uit het gat is, dan is de steenmarter 
waarschijnlijk 'thuis'. Als de prop nog in 
het gat zit, dan is het dier op pad en kun 
je het gat dichtmaken. Mocht dat niet 
lukken, kunnen mensen natuurlijk altijd 
bellen met het meldpunt.”

Screenshot van de cameraval van 
Landschapsbeheer Friesland.
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De inwoners van Blije koesteren al enige 
tijd de wens om een terp buitendijks te 
ontwikkelen. Een werkgroep, bestaande 
uit Dorpsbelang Blije, It Fryske Gea, 
Sense-of-Place en Landschapsbeheer 
Friesland gaat uitzoeken of het mogelijk 
is om een buitendijkse terp te realise-
ren. Ook onderzoeken zij hoe deze terp, 
ook wel ‘Terp fan de Takomst’ genoemd, 
er dan uit zou moeten zien.

Binding met het Wad
Blije is als terp ontstaan langs een slenk 
toen de Waddendijk nog niet bestond. Tot 
ver in de 20e eeuw hebben de inwoners 
van Blije een sterke band gevoeld met het 
Wad, omdat ze nog hebben meegewerkt 
aan het in cultuur brengen van het bui-
tendijkse gebied. De afgelopen decennia 
voelen steeds minder inwoners van Blije 
de verbondenheid met het Wad. Een 
nieuwe buitendijkse terp kan weer zorgen 
voor deze binding is de gedachte.

“De tijd is nu rijp om dit initiatief op te 
pakken en het uit te werken”, zegt Tjitske 
Andringa, secretaris van Dorpsbelang. 
“De Terp fan de Takomst kan een nieuwe 
belevingsplek worden. Het zal mensen 
naar het dorp en de Waddenkust trek-
ken en het kan de plek worden om oude 
verhalen te vertellen en nieuwe verhalen 
te maken.”

Terpen spreken tot de verbeelding
Terpen zijn belangrijke verschijningen 
in het Friese landschap. De kunstmatige 
heuvels werden vroeger gemaakt om bij 
hoog water een droge plek te hebben. 
Door de rijke bewoningsgeschiedenis 
zijn terpen archeologische schatka-
mers die daarmee erg tot de verbeel-
ding spreken. Zij vormen dan ook een 
belangrijke inspiratiebron voor kunst, 
cultuur en toekomstige ontwikkelingen.   

“Wij hebben er onder andere voor gezorgd 
dat het bos dat rondom het terrein loopt, 
is opgeschoond. Er is een schelpenpad 
door heen gelegd, zodat bewoners een 
ommetje kunnen maken”, vertelt Oscar 
Borsen, projectleider. “Daarnaast hebben 
we een rij vervallen populieren wegge-
haald en vervangen door statige linde-
bomen. Een subtiele verwijzing naar de 
voormalige functie van het terrein.” Een 
andere verwijzing is de nieuwe toegangs-
poort. In dit bouwwerk, ontworpen door 
Nynke-Rixt Jukema, kunnen bezoekers 
meer informatie vinden over de state. De 
poort doet ook dienst als vleermuizen- en 
uilenkast. “Vroeger waren er veel poor-
ten in gebruik als duiventil, nu zorgen 
we dat verschillende nachtdieren er een 
schuilplek kunnen vinden.” Het project 
wordt opgeleverd tijdens de ‘Nacht van 
de Nacht’ op 28 oktober. De nacht speelt 
een bijzondere rol in de geschiedenis van 
Wier en Lautastate. “De streek kent een 
lange geschiedenis van boerenprofes-
soren en ook de bewoners van Lautastate 
hielden zich bezig met astronomie”, aldus 
Oscar Borsen. 

Terp fan de Takomst

Werkzaamheden Lautastate bijna afgerond

Binding tussen dorp Blije en het Wad

De naam Lautastate zal maar bij weinig mensen bekend zijn. Net als vele andere 
staten in Friesland is ook deze verloren gegaan. In 1748 is het landhuis door een 
groep opstandelingen bij Wier in vlammen opgegaan. Het is lang stil gebleven rond 
de state. Totdat een groep betrokken bewoners uit Wier met plannen kwamen. Zij 
wilden het terrein weer toegankelijk maken voor de bewoners en schonken daar-
bij ook aandacht aan de geschiedenis van de plek. Uiteindelijk heeft de Stichting 
Freonen fan Terp en Tsjerke Wier contact gezocht met Landschapsbeheer Friesland 
om samen de plannen verder uit te werken en uit te voeren. 
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“We begeleiden al weer vier jaar de 
biologiedagen van Landschapsbeheer 
Friesland in Oranjewoud”, vertelt Mies 
enthousiast. “We geven de leerlingen een 
rondleiding in de overtuin met heel oude 
bomen en in de kruidentuin. Daar kunnen 
zij proeven en ruiken. Bovendien vertel-
len we over de geschiedenis van het 
landschap. Aansluitend gaat Oege van 
Landschapsbeheer met de kinderen onder 
meer bomen zagen.”

Maar ze doen nog veel meer. Kirsten en 
Mies organiseren al jaren een padden-
stoelexcursie voor de brugklassen van 
het Bornego college. Daarenboven geven 
zij ook al weer drie jaar les in de natuur 

voor OBS de Optimist. En alsof dat nog 
niet genoeg is, zijn beide dames ook al 
ruim 25 jaar actief in het bestuur van 
het IVN, zitten ze in de paddenstoelen-
werkgroep en doen ze elk jaar mee met 
de Natuurwerkdag. 

“Er zijn veel veranderingen met vroeger”, 
vertelt Mies. “Maar de grootste veran-
dering is dat de kinderen allemaal een 
mobieltje hebben. Daar maken ze veel 
foto’s mee. Dit vinden we jammer, want 
kinderen moeten natuur beleven door de 
vijf zintuigen te gebruiken. Ze moeten 
bijvoorbeeld aan een bloem ruiken. Later 
krijgen ze de gelegenheid om alsnog 
foto’s te maken.”

De beide dames peinzen er niet over om 
te stoppen: “We gaan door met het werk 
tot de dood ons scheidt. Het is leuk en 
gezond werk. We worden er ook niet 
moe van.” Mies vult aan: “In de jaren ‘40 
zocht ik al plantjes met mijn leraar en ik 
determineerde vroeger planten met mijn 
vader. Natuur en er over vertellen zit 
echt in mijn bloed, daar kan ik dus niet 
zomaar mee stoppen.”

Al meer dan 25 jaar vrijwilliger
Vrijwilligers Kirsten (82) en Mies (85) hebben een druk najaar. Want naast hun 
hobby’s, doen zij ook vrijwilligerswerk voor Landschapsbeheer Friesland en vele 
andere organisaties. Het vrijwilligerswerk doen ze overigens altijd met hun tweeën 
sinds hun ontmoeting bij het IVN. Dit is nu ruim 25 jaar geleden. “Ik vind het 
gewoon erg leuk om kinderen over de natuur te vertellen. Vrijwilligerswerk bij 
het IVN leek mij toentertijd erg leuk en van het een kwam het ander. Nu geef ik 
samen met Mies al meer dan 25 jaar excursies en lessen in de natuur. Dit doen we 
ook al een aantal jaar voor Landschapsbeheer Friesland”, vertelt Kirsten.
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“De buitenlessen vinden plaats bij ver-
schillende boeren. Hierbij werken we 
samen met Agrarisch Collectief ELAN”, 
vertelt Roelie Ansingh, projectmedewer-
ker bij Landschapsbeheer Friesland. “We 
beginnen met een rondleiding over het 
boerenbedrijf waarbij de boer vertelt over 
zijn land, bedrijf en dieren. Daarna delen 
we de groep in tweeën en gaat één groep 
aan de gang met het uitvoeren van snoei-
werk aan singels en houtwallen op het 
land van de boer. Dit doen zij onder lei-
ding van Landschapsbeheer Friesland met 
extra ondersteuning door vrijwilligers. 

De andere groep kinderen gaat braak-
ballen pluizen of waterdiertjes bij de 
sloot vangen. Na een tijdje wisselen de 
groepen.”

Het project is gestart in oktober en duurt 
tot de eerste week van november. Het 
project is bestemd voor de bovenbouw 
van de basisschool. Het is onderdeel van 
een schoolbreed programma waarbij 
leerlingen veel over hun woonomgeving 
leren. Dit jaar doen er 15 scholen uit 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 
Heerenveen mee met het educatieproject. 

Onder andere op advies van Landschaps-
beheer Friesland is er een plan bedacht 
waarbij diverse parkbossen rond het 
dorp met elkaar verbonden worden 
middels een kunstroute, de zogenaamde 
Parkbossen-Kunstroute. 
De cultuurhistorische waarde van de bos-
sen en de aan te brengen kunstobjecten 
versterken elkaar en het dorp krijgt er 
een prachtige toeristische attractie bij. 
De bossen krijgen een duidelijke func-
tie, zodat het duurzaam behoud van de 
parkbossen gegarandeerd wordt. Het 
project past goed bij Oldeberkoop. Het 
dorp organiseert namelijk al vanaf 1971 
de jaarlijkse kunstmanifestatie ‘Open stal’. 
Het wachten was alleen nog op een 
permanente kunstroute. 

Op dit moment zijn de plannen voltooid. 
Het Iepen Mienskipsfûns van provincie 
Friesland levert een belangrijke financiële 
bijdrage. In juli werd ook bekend dat het 
gemeentelijke Fonds Ooststellingwerf diep 
in de buidel tast door bijna 40% van de 
uitvoeringskosten te financieren. De start 
van het project laat niet lang meer op 
zich wachten.

Kunstroute verbindt parkbossen Oldeberkoop

Lessen in de natuur

Zuidoost-Friesland wordt gekenmerkt door een zeer gevarieerd landschap. Met het 
educatieproject ‘Trots op Zuidoost-Friesland’ willen Landschapsbeheer Friesland en 
IVN het verhaal van dit landschap en de bijbehorende cultuurhistorie aan kinderen 
vertellen en laten beleven. Hier komt de kracht van Landschapsbeheer Friesland 
goed tot zijn recht, namelijk werken aan de bewustwording bij kinderen middels 
het verzorgen van de praktische buitenlessen. 

Na het succesvolle project ‘Herstel Koepelbosch’ dat is afgerond in 2015 is de 
vrijwilligersgroep in Oldeberkoop niet alleen actief met het beheer van het 
Koepelbosch, maar ook met het ontwikkelen van ideeën voor de andere park-
bossen die het dorp rijk is. Een aantal van deze bossen zoals het Molenbosch 
en het Sterrenbosch zijn eigendom van het Plaatselijk Belang Oldeberkoop. 
Bijzondere elementen als slingerpaden, vijvers en bruggen hebben niet meer de 
allure die hoort bij de Engelse landschapsstijl waarin de bossen oorspronkelijk 
zijn aangelegd. 

Trots op Zuidoost-Friesland



GroenLicht 15

Kongsi van de Eendenkooi

De dag begon om 10:00 en vanaf 10:30 
verzorgde de eigenaar en kooiker Theun 
Talsma en zijn zoon Rutger Talsma 
regelmatig een rondleiding naar de kooi. 
De regen zorgde voor ‘wat roet in het 
eten’, maar gelukkig konden de bezoe-
kers zich prima vermaken in de boerde-
rij. Daar verzorgde de Fryske Feriening 

fan Einekoerflechters ‘de Strampel’ 
een demonstratie eendenkorfvlech-
ten. Bovendien konden bezoekers een 
stand bezoeken van Landschapsbeheer 
Friesland, Landschapsbeheer Groningen, 
Natuurmonumenten, ingeneursbureau 
MUG, boerderij Vento Verde en Agrarisch 
Collectief Waadrâne. Ondanks het weer 

was het toch een geslaagde dag met ruim 
150 bezoekers. 

De Talmakooi is de afgelopen maanden 
flink ‘op de schop’ geweest. De herstel-
werkzaamheden hebben plaatsgevonden 
in het kader van het project ‘Kongsi 
van de Eendenkooi’. Tijdens het project 
worden 24 kooien in het Waddengebied 
hersteld zodat deze in gebruik kunnen 
blijven als vangkooi, excursiekooi en/of 
als kooi voor wetenschappelijk onderzoek. 
Er zullen in het kader van het project nog 
enkele open dagen in de eendenkooien 
worden georganiseerd in Friesland en 
Groningen. Hou hiervoor onze website in 
de gaten. 

De samenwerkende partijen binnen dit 
project zijn naast Landschapsbeheer 
Friesland: Landschapsbeheer Groningen, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
It Fryske Gea, Groninger Landschap en 
De Kooikersvereniging. Het project kan 
mede uitgevoerd worden door bijdragen 
van Het Waddenfonds en de Provincies. 

Landschapsbeheer Friesland organiseert 
in november een basiscursus fruitbomen. 
De cursus bestaat uit twee theorie-
avonden en één praktijkdag. 
Tijdens de theorieavonden wordt er 
ingegaan op de geschiedenis van fruit-
bomen, de biologische processen en de 
verschillende onderdelen van de bomen 
en de achtergronden van het snoeien. 
Tijdens de praktijkdag gaat u daadwer-
kelijk snoeien waarbij het streven is om 
zowel oude als jonge bomen te snoeien. 

Kosten: € 80,-. Dit is inclusief cursusmap 
en koffie en thee. Tijdens de praktijkdag 
wordt in overleg met de gastheer/vrouw 
voor koffie en soep gezorgd. Als u na af-
loop vrijwilliger wordt van de hoogstam-
brigade kunt u de helft van het cursus-
geld terugkrijgen.

Aantal deelnemers: Maximaal 25, 
minimaal 18.
Plaats en tijd: De cursus vindt plaats 
in november 2017. Exacte tijd en plaats 
worden zo snel mogelijk bekend gemaakt 
op de website www.landschapsbeheer-
friesland.nl/cursussen en onze facebook-
pagina.

Meer informatie en aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website 
www.landschapsbeheerfriesland.nl/cur-
sussen. Hier kunt u ook meer informatie 
over de cursus vinden. Ook kunt u zich 
aanmelden via info@landschapsbeheer-
friesland.nl o.v.v. Aanmelding snoeicursus. 
Voor telefonische informatie of vragen 
kunt u terecht op het nummer 0512-
383800.

Geslaagde open dag Talmakooi

Snoeicursus in november

Rond een eendenkooi hangt vaak een mysterieuze sfeer. Dat is ook niet vreemd, 
want vroeger was dit het gebied van de kooiker en vandaag de dag mag je er nog 
steeds niet komen. Zaterdag 16 september maakte de eigenaar van de Talmakooi, 
familie Talsma samen met Landschapsbeheer Friesland een uitzondering. Ze orga-
niseerden namelijk een open dag in de Talmakooi. Aanleiding hiervoor was de 
recente restauratie van de eendenkooi in het kader van het Waddenfondsproject 
‘Kongsi van de eendenkooi’.
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GroenLicht is het nieuwsbulletin van 
Landschapsbeheer Friesland en verschijnt twee keer 
per jaar. 

Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van 
een samenwerkingsverband van twaalf provin-
ciale organisaties: LandschappenNL. Gezamenlijk 
staan we voor het stimuleren van de actieve zorg 
voor het Nederlandse landschap. Het werk van de 
partners in LandschappenNL wordt mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van de provincies en de 
Nationale Postcode Loterij.

Het volgende nummer verschijnt in voorjaar 2018.

Landschapsbeheer Friesland

“Gezien mijn functie zal iedereen ver-
wachten dat mijn favoriete plek in het 
Waddengebied ligt”, vertelt de secretaris 
en directeur van het Waddenfonds. “Het 
klopt inderdaad dat ik het Waddengebied 
prachtig vind, maar het gebied is zo uit-
gestrekt dat ik meerdere favoriete plekken 
kan aanwijzen. Daarom heb ik gekozen voor 
de 18de-eeuwse, klassiek ontworpen tuin 
in het centrum van Leeuwarden, waar het 
Waddenfonds kantoor houdt.”
Dick Hamhuis is sinds 1 juli van dit 
jaar secretaris en directeur van het 
Waddenfonds, een functie die hij overigens 
al 1,5 jaar heeft waargenomen. “Het wad-
denfonds heeft de luxe positie om bovenop 
het reguliere beleid mensen uit het gebied 
de mogelijkheid te bieden het verschil te 
maken. Hiervoor krijgen we jaarlijks 28 
miljoen euro van de rijksoverheid.” Het 
Waddenfonds heeft op dit moment 105 
projecten in het Waddengebied in porte-
feuille. “Aan sommige projecten is subsidie 
verleend toen het Waddenfonds nog onder 
het rijk viel en lopen dus al langer dan vijf 
jaar. Deze projecten moeten we natuurlijk 
ook volgen. De afgelopen vijf jaren zijn er 
27 ‘oudere’ projecten – die voor 2011 zijn 
gestart – succesvol begeleid en afgerond. 
In deze zelfde periode zijn ook 27 ‘jongere’ 
projecten succesvol begeleid en afgerond.” 
Daarbij krijgt het Waddenfonds ondersteu-
ning vanuit afdeling subsidiezaken van de 
provincie Friesland. Deze afdeling onder-
houdt ook de contacten met de initiatief-
nemers van de lopende project.
Het is volgens Dick Hamhuis de kunst 
zoveel mogelijk mensen te laten genieten 
van het waddengebied waarbij er geen 
afbraak gedaan wordt aan de natuurwaar-

den van het gebied. “Het programma Feel 
the Night is daar een goed voorbeeld van. 
De initiatiefnemers willen mensen de don-
kere en stille nacht nog laten ervaren. Het 
Waddengebied is nog maar één van de wei-
nige plekken in Nederland waar dit nog kan. 
Op deze manier kun je mensen laten erva-
ren dat het echte duister belangrijk is, zeker 
voor een groot aantal diersoorten.”
Een andere grote uitdaging is om samen 
met initiatiefnemers te komen tot grote 
projecten die scoren op de vier hoofddoe-
len van het fonds. “Het Waddenfonds is op 
zoek naar projecten die de ontwikkeling 
van natuur en landschap stimuleren en 
bedreigingen van het gebied wegnemen, 
in combinatie met het creëren van een 
duurzame economie en transitie naar een 
koolstofarme energiehuishouding. Ook stelt 
het Waddenfonds de Waddenacademie 
in staat te werken aan een betere ken-
nishuishouding”, legt de directeur uit. “Ik 
ben pas tevreden wanneer het fonds en de 
Waddenprovincies op al deze punten posi-
tief scoren.”
Zelf heeft Dick Hamhuis heel veel met de 
Wadden. “Het is uniek in Nederland en zelfs 
op wereldschaal. Het kent veel natuurlijke 
dynamiek en ook veel ruimte en rust. Die 
natuurlijke dynamiek intrigeert me enorm. 
Van huis uit ben ik landschapsarchitect. Ik 
ben altijd geïnteresseerd geweest hoe men-
sen met hun omgeving en het landschap 
omgaan en wat het effect van menselijk 
handelen is op ons landschap. Zeker in 
Nederland, want in dit land lijken er nau-
welijks natuurlijke barrières te zijn die ons 
tegen houden om het landschap naar onze 
hand te zetten. Het Waddengebied kun je, 
in tegenstelling tot veel andere gebieden 
in Nederland, niet geheel naar eigen hand 
zetten. Je moet met de natuur werken, in 
plaats van het te willen tegenwerken.”
Toch kiest Dick Hamhuis voor een locatie 
dichter bij zijn werk als zijn favoriete plek. 
“De tuin bij ons kantoor is een geweldige 
oase in het stedelijk gebied van Leeuwarden. 
Je moet goed zoeken, want het ligt verstopt 
in het centrum aan een smalle straat. Het is 
dus echt een verrassing tussen de gevels. 
Ik kom iedere dag in de 18de-eeuwse, 
klassieke tuin. Vanaf de eerste dag vond 
ik het al een bijzondere plek en iedere dag 
wordt mijn relatie met de tuin dieper. 
De betekenis neemt iedere dag toe.”

Favoriet plek van Dick Hamhuis, secretaris en directeur van het Waddenfonds

“Mijn favoriete plek is een oase in de stad”

landschapsbeheer @LBFriesland


