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Afgelopen voorjaar werd in de houtwallen en singels in het agrarische gebied van Zuidoost-Friesland
voor het tweede opeenvolgende jaar de broedvogels geïnventariseerd. Dit in het kader van het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Projectmedewerker Gerrit Tuinstra heeft in
totaal zeventig landschapselementen, die verspreid liggen over de regio, vijf keer in de vroege ochtend
bezocht. “Ik heb dit voorjaar zo’n tweeduizend waarnemingen vastgelegd”, vertelt Tuinstra. “Deels op
zicht, maar met name op de zang- of de alarmgeluiden van de vogels. De meeste waarnemingen zijn
gedaan in de te onderzoeken landschapselementen, maar soms zijn ook interessante waarnemingen in
de omgeving daarvan genoteerd.”
vervolg op pagina 2
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Tuinstra heeft in totaal zo’n zeventig
vogelsoorten waargenomen. “Een groot
deel van deze soorten broedt in de
houtwallen en singels, zoals zwartkop,
tuinfluiter, vink, winterkoning en diverse
soorten mezen. Ook heb ik diverse zogenaamde doelsoorten van het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer waargenomen zoals braamsluiper, kneu en grote
lijster. De geelgors, ook een doelsoort, is
op opvallend veel locaties vastgesteld.”
“Veel van de soorten die ik waargenomen
heb, komen algemeen voor”, vertelt de
projectmedewerker. “Maar een aantal
zijn veel zeldzamer. Zo heb ik eenmaal
de grauwe klauwier gezien en een paar
keer een wielewaal. In vroegere tijden

was deze laatste een broedvogel in het
agrarisch gebied en wie weet keert hij
in de toekomst terug. In het uiterste
zuiden van Friesland zag ik in de vroege
ochtend een aantal jonge raven. Qua
uiterlijk vertonen ze overeenkomsten
met de bekende zwarte kraai, maar de
raaf is behoorlijk forser.”
Tuinstra heeft de inventarisaties ’s morgens vroeg uitgevoerd. Juist op dit tijdstip van de dag zingen de meeste soorten. En omdat het dan nog rustig is
heeft hij ook andere dieren waargenomen. “Ik ben naast vogels ook dassen,
vossen en een bunzing tegengekomen.
Opmerkelijk was de waarneming van

een damhert en twee kangoeroes of
wallaby’s, niet ver van Langedijke. Dit
zijn hoogstwaarschijnlijk uit tuinen of
parken ontsnapte dieren.”
De broedvogelmonitoring in Zuidoost
Fryslan maakt deel uit van een groter
project waarin ook in de Noardlike
Fryske Wâlden en op Terschelling in een
reeks van jaren dergelijk inventarisaties
worden uitgevoerd. Doel is het meten
van aantallen broedvogels en het vaststellen van eventuele veranderingen
in aantallen door de jaren heen. Die
getallen worden vergeleken met een
tegelijkertijd uitgevoerde inventarisatie
van habitatkenmerken.

Open dagen Kongsi van de Eendenkooi goed bezocht
enthousiasme en humor vertelde hij over
de geschiedenis. Ook vertelde hij hoe
belangrijk de Kongsi is voor het behoud
van de resterende kooien in het waddengebied en hoe blij hij was met het
resultaat van de werkzaamheden in zijn
kooi. Niet eerder had die er zo mooi bijgelegen.

Blijvend mooi

Foto: Cynthya Borras, Natuurmonumenten

Met het vrijlaten van twee eenden gaven gedeputeerden Klaas Kielstra en Henk Staghouwer in de Eendenkooi Opperwird bij Hallum op 6 oktober het eindsignaal voor het
project de Kongsi van de Eendenkooi. De afgelopen vier jaar werkte Kongsi aan een
toekomst voor 24 eendenkooien in het Waddengebied. Tijdens de Open Monumentendag op 8 en 9 september konden bezoekers in meer dan tien kooien het resultaat
bewonderen. Een paar honderd mensen namen een kijkje achter de schermen.
De komende maanden worden in een
aantal eendenkooien die zijn aangesloten
bij de Kongsi van de Eendenkooi de
laatste puntjes op de i gezet. Maar het
meeste werk is verzet. Van 27 kooien is
de biografie vastgelegd en 24 kooien zijn
hersteld. Daarnaast is er een lesprogramma voor groep 7 en 8 in het basisonderwijs en een cursus onderhoud en gastheerschap voor vrijwilligers ontwikkeld.
Reden genoeg om stil te staan bij de
resultaten en het publiek uit te nodigen
om er kennis van te komen nemen.

Tentoonstelling
Het eerste deed de Kongsi met alle projectpartners en financiers - naast het
Waddenfonds droegen ook de drie wad2
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denprovincies bij - met een excursie naar
de eendenkooi Opperwird. De excursie
begon in het Natuurmuseum Fryslân,
waar een tentoonstelling is ingericht met
luchtfoto’s van de deelnemende kooien.
Deze tentoonstelling is nog tot begin
januari te zien. In deze ambiance lichtte
Kielstra toe waarom het Waddenfonds
en provincie Fryslân het project hebben
ondersteund. De gedeputeerde benadrukte het belang van een mooi landschap.
Fryslân is de mooiste provincie, dat wil
zij volgens hem blijven. Een project als
de Kongsi van de Eendenkooi draagt
daaraan bij.
Eigenaar Tjeerdsma van de kooi Opperwird bleek een uitstekende ambassadeur van die boodschap. Met trots,

Voordat de bezoekers een slag door de
kooi maakten, voegde Staghouwer zich
bij het gezelschap. Ook hij legde uit
waarom zijn provincie besloten had de
Kongsi financieel te ondersteunen. In een
eendenkooi komen natuur, landschap en
cultuurhistorie volgens hem bij elkaar. Ze
vertellen iets over hoe mensen vroeger
in het waddengebied overleefden en hoe
het landschap vorm kreeg. Dat is belangrijk om te behouden. Na zijn woorden,
het vrijlaten van twee eenden en een
kooikersslokje leidden Tjeerdsma en de
kooiker hun gasten rond door de opgeknapte kooi.

Open dagen
Om het publiek te laten zien wat er de
afgelopen jaren is gebeurd, waren elf
kooien tijdens Open Monumentendag
geopend. Zo bezochten zo’n driehonderd
mensen op zondag de Buismankoai bij
Piaam en een dag eerder ontvingen de
Kooi bij Spang op Texel ruim honderd en
de kooiplaats op Schiermonnikoog 142
bezoekers. Een aantal waddenkooien zal
ook in de toekomst te bezoeken blijven.
Meer informatie vindt u op www.kooikersvereniging.nl/kongsi.
Tekst: Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar

Doe ook mee met de
Natuurwerkdag op 3
november a.s.

Foto: Marjan Verhoeven

Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2018
wordt de Natuurwerkdag alweer voor de 18e keer
georganiseerd. Ook dit jaar kan er op ruim 20 locaties
in Friesland buiten gewerkt worden. Dit werk is niet
alleen enorm nuttig, maar ook gezond, leuk en gezellig.
Ditmaal wordt de Natuurwerkdag in onze provincie officieel geopend in het Drents-Friese Wold om 10:00 uur.
Een paard maakt dan op een spectaculaire manier een
begin met het werk door een boom weg te trekken.
Daarna nemen de vrijwilligers het werk over door bomen
te zagen of uit te graven. Dit alles doen we om er voor te
zorgen dat de unieke zandduinen kaal blijven en het zand
beweeglijk blijft.
Maar er zijn nog meer leuke en nuttige klussen in Friesland, zoals opslag verwijderen langs de waterpartijen,
langs de survivalbaan en op de heide van Landgoed
Boschhoeve te Nijeberkoop. Ook moet de Heempark in
Heeg winterklaar gemaakt worden. Kijk voor meer locaties
in Friesland 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. Samen aan het werk voor leefruimte voor de
ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke
knotbomenrij. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan
(knot)bomen, elzensingels, houtwallen en boomgaarden
is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan
iedereen blijven genieten van het karakteristieke Friese
landschap.

Aanmelden
Ga naar de website www.natuurwerkdag.nl, zoek een
leuke locatie in de buurt en meld je aan. Op onze
Facebookpagina (facebook.nl/landschapsbeheer) en via
Twitter (@LBFriesland) kun je het laatste nieuws volgen.
De Natuurwerkdag wordt mede mogelijk gemaakt door
de Nationale Postcode Loterij.

Column

Provinciale verkiezingen

De provincie Friesland vervult onder andere
een belangrijke rol op het gebied van natuur &
landschap, klimaat en duurzaamheid binnen de
provinciale grenzen. De provincie is niet alleen
verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling
van het Natuurnetwerk Nederland in Friesland,
maar werkt ook aan een toekomstbestendige
Friese landbouw, beschermt de ruimtelijke
kwaliteit en nog veel meer.
Daarom is het belangrijk dat er ook voor
deze thema’s aandacht is in de aankomende
verkiezingen. Op 20 maart 2019 kunnen de
Friese burgers weer stemmen op de regionale volksvertegenwoordigers
tijdens de provinciale statenverkiezingen. De partijen zijn op dit
moment druk met het opstellen van programma’s en het selecteren
van hun kandidaten. Dit is dus een ideaal moment voor ons, de ‘groene’
organisaties, om aandacht te vragen voor natuur en landschap bij deze
fracties. Eind augustus hebben de ‘groene’ organisaties, waaronder LBF,
een lobbydocument opgesteld waarin we aandacht vragen voor een
aantal concrete en actuele onderwerpen op het gebied van landschap
& omgeving, biodiversiteit, klimaat en de Wadden. Hiermee willen we
bereiken dat de partijen over deze thema’s nadenken, hun standpunten
bepalen en bijdragen aan een positief beleid.
Wist u dat de Friese kiezers natuur en landschap een belangrijk
onderwerp vinden bij de verkiezingen. Uit de Friese Natuur Enquete uit
2017 blijkt dat de helft van de stemgerechtende Friezen aangeeft dat
natuur een belangrijk thema is bij de keuze welke partij zijn of haar stem
krijgt.
Dat Friezen natuur en landschap belangrijk vinden blijkt wel uit de
vele burgerinitiatieven en vrijwilligers die we begeleiden. Tijdens de
Natuurwerkdag op 3 november zullen ruim 900 Friezen zich inzetten om
de natuur een opknapbeurt te geven. En wat dacht u van het prachtige
dorpsbos van Hantum. Het dorp heeft met ondersteuning van LBF van
een terrein van Staatsbosbeheer een dorpsbos gemaakt met diverse
fruitbomen en dat vormt nu een verbindende plek in het dorp. En ook
in ons project Shared Grien Space Wadden hebben burgerinitiatieven
zich met hart en ziel ingezet om van braakliggende terreinen en een
ruilverkavelingsbosje iets moois te maken. Meer hierover leest u in dit
nummer van GroenLicht.
Maar ook het nieuws rondom de afname van de biodiversiteit zal u
niet ontgaan zijn. Er zijn veel initiatieven in Friesland rondom deze
problematiek. In september is er een bijensymposium georganiseerd
waar bezorgde burgers samen met overheden en bedrijven plannen
hebben gemaakt om Fryslân bijvriendelijker te maken. Hier zijn circa
honderd mensen op af gekomen. Ook voor ons Fries levend erfgoed
vragen we uw aandacht. Sommige Friese dierenrassen kennen een
eeuwenoude geschiedenis, maar zijn erg zeldzaam geworden. Op
27 oktober a.s. organiseren wij samen met platform Friese Rassen en
Gewassen en Stichting Zeldzame Huisdierrassen de Levend Erfgoed Fair.
De deelnemers aan de fair zetten zich in om de Friese rassen en
gewassen niet te laten verdwijnen uit het Friese landschap. Daarom
willen zij tijdens de Fair de bezoekers inspireren, kennis laten maken
en weer verliefd laten worden op deze prachtige rassen en gewassen.
Ik wil u graag uitnodigen deze fair te bezoeken.
Er zit dus genoeg energie in de Friese mienskip als het om natuur,
landschap en biodiversiteit gaat!
Veel leesplezier!
Regina ter Steege,
directeur Landschapsbeheer Friesland
GroenLicht
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Shared Grien Space Wadden

Braakliggende terreinen en ruilverkavelingsbosje opge

Dit jaar is het pilotproject Shared Grien
Space Wadden afgerond in de waddenkustdorpen Minnertsga, Kimswerd en
Tzum. Binnen dit pilotproject hebben
Landschapsbeheer Friesland (LBF) en
Friese Milieu Federatie (FMF) samen
met dorpsbewoners gekeken hoe locaties, zoals braakliggende bouwkavels
of armoedige ruilverkavelingsbosjes,
weer aantrekkelijk en levendig gemaakt
kunnen worden. In dit interview vertellen Jan Piet de Boer (LBF) en Arnoud
de Vries (FMF) over de resultaten van
het project, maar ook over de aandachtspunten waar we in de toekomst
rekening mee moeten houden.
“De dorpen in het Waddengebied zijn
krimpgevoelig. Vrijwilligerstaken komen
steeds meer op de schouders van kleinere
groepen vrijwilligers”, vertelt Jan Piet de
Boer, projectleider bij LBF. “Toch hadden
wij het idee dat er veel mogelijk is in het
gebied met vrijwilligers. Het ‘mienskipgevoel’ in zulke dorpen is sterk. Sterker
nog, projecten als Shared Grien Space
zullen dit gevoel alleen maar vergroten.
Doordat dorpsbewoners mee mogen
bepalen wat er gebeurt in hun omgeving,
worden zij verbonden met hun omgeving.
Het idee van het project is dat bewoners
een grote inspraak krijgen omtrent hun
omgeving, maar wel met de voorwaarde
dat zij zelf de handen uit de mouwen
steken. Met deze pilot wilden we bekijken of deze veronderstelling klopt.”
Het resultaat liegt er niet om. De bewoners die meegedaan hebben aan het
project zijn heel tevreden over het uiteindelijke resultaat in hun woonomge-
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ving. Er is een nulmeting gedaan naar de
tevredenheid van de bewoners over hun
omgeving voor het project. De meting is
herhaald na het project en deze viel zeer
positief uit. De Boer: “Je ziet als mensen
zelf initiatief mogen nemen over hoe zij
een gebied mogen (her)inrichten, ze dit
initiatief ook daadwerkelijk nemen en
heel tevreden zijn over het resultaat.”
Bovendien kunnen mensen meedenken
over de functies die zo’n terrein moet
krijgen. Daardoor hebben de terreinen
binnen het project meerdere functies en
worden zij ook goed door de bewoners
gebruikt.
“Natuurlijk zijn er wel wat aandachtspunten in dit pilotproject”, vertelt
Arnoud de Vries, projectleider van de
FMF. “Welk inzet kun je bijvoorbeeld
verwachten van de burgers? Zij zijn ook
druk en kunnen er niet onbegrensd tijd
insteken in bijvoorbeeld het beheer van
de omgeving.” Ook tijdens het project
kan het proces soms langzaam gaan. De
Vries: “De burgers werken in hun vrije
tijd aan het project, daar moet rekening
mee gehouden worden in de organisatie.
We moeten bijvoorbeeld rekenen met
een langere doorlooptijd bij fondsen.”
Volgens de projectleider van de FMF is
communicatie ook heel belangrijk bij een
dergelijk burgerinitiatief. “Het is cruciaal
dat de rest van het dorp ook op de hoogte is over de vorderingen van het project,
ook als er eigenlijk geen vorderingen zijn.
Bovendien is het essentieel om direct
omwonenden goed te betrekken bij het
proces; het liefst door middel van één op
één contact.”

De resultaten in Minnertsga
“Minnertsga was erg creatief met een
beperkt budget”, vertelt Jan Piet de Boer.
“Hierdoor hebben ze niet alleen hun
beoogde locatie Havenstrjitte aangepakt,
maar hebben ze ook veel werk verzet
op Hearebosk.” Het braakliggende terrein aan de Havenstrjitte zou in eerste
instantie bebouwd worden, maar deze
bouw bleef uit. Het was dus hoog tijd
dat het terrein een andere functie zou
krijgen. Een Nordwin-student heeft drie
inrichtingsvoorstellen gemaakt waar
bewoners op konden stemmen. Het winnende voorstel bestond uit een wandelpad langs het water en beplanting waar
bewoners een deel van het jaar van konden eten, zoals fruitbomen. Een plaatselijke hovenier heeft vanuit zijn betrokkenheid en deelname aan de groencommissie een grote rol gehad in de aanleg
en hij zal ook een grote rol hebben in het
beheer. De Boer: “De gemeente heeft al
toegezegd de bewoners met het beheer
te zullen helpen en neemt dit beheer op
in het regulier beheer.”

Ruilverkavelingsbos in Kimswerd
“Dit is een mooi voorbeeld van een dorp
op de klei waar een ruilverkavelingsbos
is aangeplant met eenzijdige beplanting.
Nadat Natuurmonumenten jaren geleden
samen met de bewoners van Kimswerd
begonnen was met het verwijderen van
populieren ontstond de situatie waarin
bewoners na mochten denken over een
nieuwe invulling.” Een tuinontwerper uit
het dorp heeft het ontwerp, werkplan en
begroting gemaakt en vrijwilligers zijn
er mee aan de slag gegaan. Zij hebben
open plekken in het bos gemaakt, nieuwe

eknapt in Waddengebied
geworden, echter de intensiteit van
het onderhoud moet niet onderschat
worden. “De eigenaar van het terrein,
Wonen Noordwest-Fryslân, is blij met de
invulling en heeft een gebruikersovereenkomst met het dorp afgesloten voor
de komende tien jaar. Hiermee ligt de
verantwoordelijkheid van het beheer nu
ook echt bij het dorp. De bewoners zullen alle zeilen bij moeten zetten om het
onderhoudsintensieve park netjes te houden. Het dorp is daarover ook in gesprek
met de gemeente”, aldus de projectleider.

beplanting geplant, de wandelpaden
aangepakt, bankjes geplaatst en een
mooi prieel gebouwd. “Zij vonden het
heel belangrijk om de biodiversiteit van
het bos te verhogen. Er is daarom onder
meer een sloot langs het bos verbreed,
ook is daar een ijsvogelwand aangelegd.
Natuurmonumenten gebruikt dit project
nu als voorbeeld hoe je burgers kunt
betrekken bij hun omgeving richting
andere beheerders. Bovendien hebben we
doorgerekend wat de aanleg gekost zou
hebben als de opdracht bij een aannemer
neergelegd zou zijn. Dan was dit een
stuk duurder geweest”, aldus De Boer.

Het park in Tzum

Vervolg van Shared Grien Space

Tzum is een uitblinker geweest binnen
dit project in het vinden van fondsengeld voor de uitvoering. Gedurende het
project heeft men naast het beschikbare
budget nog meer dan € 50.000 aan extra
middelen weten te bemachtigen “Wat
we geleerd hebben, is dat een dorp dat
al heel lang bezig is met de plannen en
dus al lang in de startblokken staat, in
zeer korte tijd veel kan realiseren. Het
ruime budget liet toe dat Tzum het park
kon laten aanleggen door een lokaal
hoveniersbedrijf. Het resultaat mag er
zeker zijn. Het is een prachtig dorpspark

“We willen graag met dit project
bereiken dat in de toekomst meer
dorpsbewoners het heft in eigen hand
nemen om de eigen omgeving zelf –
wel in overleg natuurlijk – in te richten
en te onderhouden”, vertelt Arnoud
de Vries, projectleider bij de FMF.
“Geïnteresseerden kunnen hierover
contact met ons opnemen via
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl of
j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl.”

Column
Woestijn in Friesland

Soms worden de Friese weilanden gekscherend de
groene woestijnen genoemd. Waar vroeger kruidenrijk
gras groeide met bloemen ontwikkelen zich nu grote
oppervlakten met Engels Raaigras. Waar jaren geleden het
stikte van de insecten, is het nu rustig in de lucht. En in
de tijd dat babyboomers opgroeiden met oorverdovende
geluiden van de weidevogels, groeien hedendaagse
kinderen op met stille weilanden. In vele weilanden zijn de
koeien de enige gebruikers.
Gelukkig zien veel mensen dat het anders moet en zijn er
al veel initiatieven gestart om de natuurlijke diversiteit
terug te brengen in Friesland.

Foto: Marcel van Kammen, www.momentsofnature.nl
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Pilotproject in kader van omgevingsvisie
In het jaar 2021 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking.
In het kader van deze nieuwe wet moeten ook gemeenten een omgevingsvisie
opstellen, waarin zij ambities en beleidsdoelen formuleren voor de ‘fysieke leefomgeving’. Ook landschap moet hierin worden meegenomen.

Toepassingen van de landschapsbiografie
De omgevingsvisie geeft naast een
beschrijving van de fysieke leefomgeving
(en dus landschap), ook de ambities
voor de toekomst weer. Het is dan wel
van belang dat men weet wat voor
landschapstypen er binnen de grenzen
zijn en welke kernkwaliteiten ieder
landschapstype heeft. Op deze manier
wordt inzichtelijk wat de impact is van
bijvoorbeeld de bouw van een weg, het
aanplanten van een bomenrij of andere
ontwikkelingsopgaven. Zo kunnen ook
de zoekgebieden, waar zo’n ontwikkelingsopgave plaats kan vinden, worden
vastgesteld. Eveneens de gebieden waar
zo’n opgave niet plaats kan vinden,
omdat het niet bij het landschapstype
past of dat er teveel van de kernkwaliteiten verloren gaat. Voor dit soort
vraagstukken vormt de landschapsbiografie een goede leidraad.

site van de gemeente Smallingerland in
de gaten voor het volledige verhaal.

Het verhaal van Smallingerland
Het landschap van Smallingerland vertelt een prachtig verhaal dat begint
tijdens de één na laatste ijstijd. Tijdens
deze ijstijd schoof er vanuit het noordoosten een dik pakket landijs over het
huidige Smallingerland. Hierdoor zijn in
de loop van de tijd verschillende ruggen
gevormd. De ijsmassa smolt toen het aan
het einde van de ijstijd warmer werd.
Het water zocht een weg naar het zuidwesten en legde zo de basis van de Ee
en de Drait. Tijdens de laatste ijstijd
bleef de ondergrond bevroren, waardoor
het landschap grotendeels vrij was van
begroeiing. De wind had vrij spel en
vormde dekzandruggen. Rond het einde
van deze ijstijd kwamen de eerste mensen in het gebied.

Veranderingen leiden tot onbewoonbaar land

De afwateringssloot (wijk) kreeg vaak de
naam van de eigenaar.

Gemeente Smallingerland heeft
Landschapsbeheer Friesland en het
Kenniscentrum Landschap de opdracht
gegeven een landschapsbiografie van
Smallingerland te maken. Het rapport is
onlangs opgeleverd en hierbij lichten we
een tipje van de sluier op. Houd de web-
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Het werd steeds warmer, waardoor de
waterspiegel steeg. De vegetatie ging
zich steeds meer aanpassen aan de
warmere klimaatomstandigheden en zo
ontstond een uitgestrekt en dicht oerbos
bestaande uit eiken, linden en hazelaars.
De eerste boeren deden rond 4.900 v.
Chr. hun intrede. Maar zij vertrokken
in de loop van de IJzertijd (800 v. Chr)
toen als gevolg van zeespiegelstijging
grootschalige grondwaterstijging en als
gevolg daarvan veenvorming het gebied
onbewoonbaar maakte. Smallingerland
veranderde in een uitgestrekt veenmoeras. Tijdens een groot gedeelte van de
Bronstijd en de Vroege Middeleeuwen
was het gebied nagenoeg onbewoond
(ruwweg vanaf ca. 1500 v. Chr. tot 950
n. Chr.). Toch werden de venen van
Smallingerland wel bezocht om er bijvoorbeeld te vissen en te jagen of om
er turf te steken. Vanaf de zevende en
achtste eeuw breidde de bewoning zich
langzaam weer uit vanaf de bewoonde
kwelders in Noord-Fryslân naar de randveengebieden. Hier was het veen door

De gedroogde turf werd in rechthoekige
blokken afgestoken en na het drogen per
turfschuit vervoerd.

regelmatige overstromingen bedekt
geraakt met een sliblaag waardoor het
veenpakket wat steviger was geworden
en daardoor geschikt was voor beweiding.

De mens wordt de dominante factor
Vanaf ongeveer 950 n. Chr. was er een
tekort aan landbouwgronden. Kolonisten
trokken het gebied in en gingen het
veen ontginnen om het geschikt te
maken voor de landbouw. Vanaf toen
werd de mens de dominante factor in
de landschapsvorming. Vanaf de oevers
van de Oer-Ee groeven kolonisten lange,
evenwijdige sloten en greppels om zo het
natte veen te ontwateren. Het veen werd
hierdoor al snel geschikt voor agrarisch
gebruik. Dit slotenpatroon is nog altijd
duidelijk herkenbaar in het landschap.

Veranderingen door ontwatering
Door de ontwatering kwam het veen in
contact met zuurstof. Hierdoor verteerden de plantenresten en zo verdween
er steeds meer veen. De onderliggende
zandgrond kwam dichterbij het oppervlak en er begonnen zich spontaan elzen
te ontwikkelen langs gegraven sloten.
Bewoners gebruikten deze elzensingels
voor de productie van hout en gebruik-

Het opstrekkende verkavelingspatroon met sloten en greppels is nog steeds duidelijk herkenbaar.

ten het als veekering. Dit landschapstype
vind je vooral in de directe omgeving
van dorpen als Oudega, Opeinde en
Boornbergum. In tegenstelling tot
deze centrale en oostelijke delen van
Smallingerland verdronk het laaggelegen
land in het westen. In De Wyldlannen,
De Hege Warren en de omgeving van
Goëngahuizen stond het land bijna permanent onder water door de maaivelddaling. Het land kon zelfs met zoveel kracht
overspoeld raken dat er nieuwe kreken
werden uitgesleten in het veen. Het water
bracht fijne kleideeltjes mee, waardoor
er een steeds dikkere laag achterbleef op
het veen. De overstromingsgeschiedenis
is nog altijd goed herkenbaar. Een groot
deel van de kreken liggen als kronkelende
waterlopen in het landschap.

Drachten wordt groter

Het belang voor Smallingerland

Omstreeks 1300 telde Noorderdrachten
21 boerenhuizen en Zuiderdrachten 34.
Toentertijd was Oudega met 62 woningen
het grootst. De turfwinning bracht grote
veranderingen. Rond 1740 was het aantal
woningen in Drachten, inclusief veenhutten, gestegen naar 700. Door de opkomende industrie kwamen er onder meer
ook scheepswerven, timmerlieden, bakkers
en brouwers. Noorder- en Zuiderdrachten
groeiden langzaam aan elkaar. Met de
groei nam de invloed van Drachten als
bestuurlijk en economisch centrum toe.
Vanaf 1823 werd Drachten de hoofdplaats van de grietenij. Toen de grietenijen in 1851 overgingen in gemeenten,
behield Drachten die positie.

“De landschapsbiografie dient als
bouwsteen voor de ontwikkeling van
de Omgevingsvisie voor Smallingerland”,
vertelt Lourens Trimp, stedenbouwkundige gemeente Smallingerland.
“Wij voelden aan dat zo’n biografie een
nuttige bijdrage kan leveren en we konden op het juiste moment inspringen.
Natuurlijk zijn er nog meer doelen te
bedenken voor de biografie, maar dat
komt nog wel.”
Trimp is buitengewoon tevreden.
“Landschapsbeheer Friesland en
Kenniscentrum Landschap hebben,
onder andere omdat het een pilotproject was, extra inspanningen geleverd
om tot een fraai product te komen.
Bovendien is het uiteindelijke resultaat
een mooie samenballing van informatie
in tijd en naar landschapstype.”

De turfwinning
Al tijdens de Middeleeuwen – en waarschijnlijk ook ver daarvoor – moeten
de inwoners turf hebben gewonnen
voor eigen gebruik. De commerciële
turfwinning kwam in de zestiende en
zeventiende eeuw op gang. Het ontwateringssysteem voor de droge vervening
vroegen een grote investering. Er moest
een vaart of kanaal worden gegraven die
breed genoeg was voor het vervoer. Langs
de percelen groef men dwars op het
kanaal een afwateringssloot (een wijk).
Deze kregen meestal de namen van de
eigenaren, zoals Pastoriewijk, of kregen
namen die verwezen naar de ligging. De
turfwinning was zwaar werk dat werd
uitgevoerd door veenarbeiders. Met de
komst van deze arbeiders ontstonden de
buurtschappen Drachtstercompagnie en
Rottevalle. De grootste groei vond plaats
in Drachten. Tot 1641 waren Noorder- en
Zuiderdrachten niet veel meer dan kleine
boerengehuchten, maar dat veranderde
vanaf de start van de verveningen der
Drachtstercompagnie.

Nieuwe wandelingen van start!
Er starten nieuwe Gezond Natuur
Wandelingen in Friesland waar iedereen
aan kan meedoen, ook in jouw buurt.
Deze wandelingen zorgen niet alleen
voor beweging in de natuur, maar ook
voor leuke sociale contacten. Op de
website www.gezondnatuurwandelen.nl
vind je de wandelingen in Fryslân.
Gezond Natuur Wandelen wordt iedere
week/maand georganiseerd door vrijwilligers. Iedereen mag gratis meedoen. De
wekelijkse looptochten starten op een
vaste locatie en dag/tijdstip en duren
ongeveer een uur. Na afloop is er tijd om
gezamenlijk een kopje koffie of thee te
drinken.

Op de kaart staan de wandelingen in
Friesland. Daarbij is er een onderscheid
gemaakt tussen die al gestart zijn en
die binnenkort gaan starten. Hou voor
een actueel overzicht de website www.
gezondnatuurwandelen.nl in de gaten.

GroenLicht

7

Op pad met: Martijn Broekman

Kinderen zijn trots op Zuidoost-Friesland
krijgen vieze handen, zagen kleine en
grote bomen om en werken met echt
scherp gereedschap. Dat is iets wat nog
maar weinig ouders doen met hun kinderen. Wat ik mooi vind aan deze buitenlessen, is dat je van een klas een team
maakt. De leerlingen leren als een team
samen te werken. Je ziet soms dat leerlingen die in de klas een meegaande rol
hebben in het veld juist de leiding nemen
en leerlingen die normaal vooraan staan
nu juist een stapje terug doen.”

Over koetjes en kalfjes

Op een dinsdagochtend in september staat Martijn Broekman op een boerenerf
in Nieuweschoot te wachten op een klas van 34 leerlingen. Martijn gaat hen een
buitenles geven in het kader van het project Trots op Zuidoost-Friesland. Daarbij
wordt hij ondersteund door vrijwilligster Annemarie Elout die zorgt voor de
educatieve ondersteuning. Collega Thies Koggel is vandaag ook mee om de fijne
kneepjes te leren. Het benodigde gereedschap ligt al in zijn auto en Buienradar
belooft droog weer.
“Je moet veel voorbereiden voor zo’n buitenles”, vertelt Martijn Broekman. “Ik zorg
dat alle gereedschappen in orde zijn en
neem ze mee naar de boer waar we aan
het werk gaan. Bovendien moet er een
EHBO-kist zijn en ook alle opdrachtformulieren en educatieve materialen, zoals
schepnetjes en zoekkaarten, moeten mee.
Annemarie heeft scholen in Heerenveen
benaderd of ze willen deelnemen aan
de buitenles. Als dat gelukt is gaan we
aan de slag. ELAN, het collectief van
agrarische natuurverenigingen Zuidoost-

Fryslân, heeft bij hen aangesloten boeren
bereid gevonden om mee te doen. We
zoeken het liefst een boer in de buurt van
de school. Er moet beheerwerk te doen
zijn én er moet een educatief programma
gedraaid kunnen worden. Als we voor
alle scholen die meedoen een “veldwerklocatie” hebben, moet alle informatie
naar de school gestuurd worden. Zo is
het bijvoorbeeld heel handig als kinderen
laarzen hebben. Het is wel een hele
puzzel.”

Trots op Zuidoost-Friesland
Dit is het tweede jaar dat Landschapsbeheer Friesland samen met IVN het project ‘Trots op Zuidoost-Friesland’ uitvoert.
Door het project komen leerlingen in
aanraking met het agrarische cultuurlandschap in hun omgeving. IVN heeft
een schoolbreed lesprogramma gemaakt.
De kracht van Landschapsbeheer Friesland
komt goed tot zijn recht bij het geven
van praktische buitenlessen voor de
bovenbouw. “Deze lessen zijn voor hen
echt een beleving”, legt Martijn uit. “Ze
krijgen een rondleiding op de boerderij,
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De leerlingen van OBS Het Vogelnest uit
Heerenveen komen om negen uur aan op
de fiets. Na een korte uitleg over de dag
neemt boer Sjirk IJntema de enthousiaste
kinderen mee op excursie over zijn boerenbedrijf. Een aantal leerlingen klagen
over de geur en trekken zelfs hun jas over
hun neus, maar de meesten kijken hun
ogen uit. De rondleiding gaat door de
stal, langs de melkstal, naar een andere
stal waar de pinken staan. Er is zelfs
een heuse stier die je er zo uit kunt pikken omdat hij twee keer zo groot is als
een koe. Enkelen durven zelfs een koe te
aaien, al zijn de koeien een beetje schuw
voor de “kudde” kinderen aan de andere
kant van het hek. De kalfjes, aan het
einde van de rondleiding, waren toch de
favoriet bij de meeste kinderen.

Aan het werk
Na de rondleiding verzamelt Martijn de
leerlingen en leidt ze naar een bosje en
een houtwal waar ze aan het werk gaan.
“We gaan met de fiets”, roept Martijn.
Want de landschapselementen liggen een
kilometer van de stal af. Boer Sjirk heeft
wel vijf hectare aan landschapselementen. Via het Agrarisch Collectief ELAN
krijgt hij subsidie voor het beheer dat
hij moet uitvoeren. Men wil het liefste
streekeigen soorten in de landschapselementen hebben en een aantal elementen
van boer IJntema barst helaas van de
ratelpopulieren. Er is dus mooi zaagwerk
voor de kinderen. “Ik vind het prachtig dat jullie komen zagen”, grapt boer
IJntema. “Dan hoef ik het niet te doen.”
Bij het bosje splitst Martijn de groep in
tweeën. “De ene groep gaat met mij mee
naar de houtwal om populieren te zagen”,
roept Broekman. De kinderen joelen van

enthousiasme. Het zagen lijkt in de smaak
te vallen. “De andere groep gaat met
Annemarie mee en gaat beginnen met de
natuurbingo en de andere opdrachten.
Over drie kwartier houden we pauze en
gaan we ruilen.”
Martijn begint met de veiligheidsinstructies. “De zaag is scherp. Als je zaagt en je
hebt je vingers er te dichtbij, zaag je niet
alleen de tak eraf. En ik heb alleen maar
pleisters.” “Heb je geen diepvriesvingers”,
roept juf Elly lachend. “Nee, helaas niet.”
De boodschap is duidelijk en de kinderen
gaan enthousiast zagen. Zelfs de juf en
een ouder, die ook een oogje in het zeil
houdt, trekken de handschoenen aan.
Niet alleen de kleine populieren en takken
worden gezaagd, maar een aantal fanatiekelingen beginnen ook aan de grote
bomen. Wanneer een boom dreigt te vallen, wordt er luid ‘van onderen’ geroepen.
“Het is belangrijk dat kinderen het buitenleven meemaken”, vertelt juf Elly. Ze
hebben eigenlijk geen idee wat er allemaal in de natuur gebeurt en waarom.
Een aantal heeft nog nooit een koe van
dichtbij gezien. Daarom probeer ik ook
zoveel mogelijk aan excursies mee te
doen. Dit is ook goed voor de ontwikkeling van de leerlingen.”

mineeropdrachten’, zoals ‘zoek drie
verschillende paddenstoelen’. Kinderen
vinden het prachtig en steken er veel van
op.”

Lekker buiten
Naast Annemarie en Thies worden de kinderen ook ondersteund door twee moeders. Ook zij zijn enthousiast over

de buitenles. “Zo’n mooie omgeving
verwacht je hier niet. Het programma is
mooi opgebouwd. Je begint met een uitleg en een rondleiding en daarna moeten
de kinderen ook echt wat doen. Ze zijn
lekker buiten en leren op deze manier ook
als team samen te werken. Ik ben dan ook
nog geen leerling tegengekomen die deze
buitenles niet leuk vind.”

Scholen in Zuidoost-Fryslân die nog geïnteresseerd zijn in het schoolbrede lesprogramma kunnen zich melden bij Landschapsbeheer Friesland. Het project loopt
nog tot en met het voorjaar van 2019. Kijk op www.landschapsbeheerfriesland.nl
voor meer informatie.

Zoek, vind, determineer
De andere groep is druk in de weer
met de natuurbingo. Deze bingo werkt
eigenlijk net als gewone bingo. Er staan
25 opdrachten op de bingokaart. Als je
een opdracht hebt afgerond, kun je deze
afstrepen. Wie vijf opdrachten op een
rij heeft afgerond, heeft ‘bingo’. “Maar
het mooiste is natuurlijk dat de kinderen
meer opdrachten doen”, legt Annemarie
uit. “Het zijn vooral ‘zoek-, vind-, deter-
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Naar een vitaal akkerbouwgebied in Noordoost-Friesland

Vitale akkers
de kans heel groot dat boeren terugvallen
in hun oude systeem.”

Een gebiedsgerichte aanpak

Het agrarische landschap is de afgelopen tijd veel veranderd. Door o.a. de druk om
goedkoper voedsel te produceren en veranderingen binnen het landbouwsysteem
is het landschap eentoniger geworden. Thema’s als milieukwaliteit, biodiversiteit,
landschap en de relatie tussen boer en burger staan tegenwoordig hoog op de
politieke agenda en wordt ook in de maatschappij belangrijker gevonden. Door de
druk zal de landbouw de komende jaren moeten gaan verduurzamen, deze omslag
is al in gang gezet. Het optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen, de zorg voor
ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf vraagt wel om een
bijpassend verdienmodel. Dit is belangrijk, want zonder zo’n verdienmodel zal de
omslag richting natuurinclusieve landbouw geen handen en voeten krijgen.
“Landschapsbeheer Friesland (LBF) en
Friese Milieu Federatie (FMF) zetten zich
in om op gebiedsniveau vorm te geven
aan een blijvende vorm van natuurinclusieve landbouw. Samen met Agrarisch
Collectief Waadrâne willen we dit doen
in het akkerbouwgebied van NoordoostFryslân”, aldus Van der Meer, projectleider van LBF.

Akkerranden natuurinclusief beheren
“Het collectief is al actief met het weidevogelbeheer in het gebied en doet sinds
drie jaar steeds meer met het beheer van
akkerranden en vogelakkers. Akkervogels,
zoals veldleeuwerik en de gele kwikstaart,
zijn hierbij de doelsoort. Het akkerrandenbeheer is alleen nog versnipperd. LBF,
FMF en Agrarisch Collectief Waadrâne
willen binnen het project ‘Vitale Akkers’
invulling geven aan natuurinclusieve
landbouw door (meer) akkerranden
natuurinclusief te beheren en een netwerk van natuurinclusief beheerde akkerranden op te bouwen. Door akkerranden
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slim op te zetten kunnen ze niet alleen
de emissie verminderen, maar ook een
belangrijke rol spelen in de natuurlijke
plaagbestrijding en het versterken van
de biodiversiteit.”

Verkenning naar kansrijke verdienmodellen
In het project wordt ook gezocht naar
kansrijke nieuwe verdienmodellen voor
natuurinclusieve landbouw, welke toepasbaar zijn in de regio en daarbuiten. Van
der Meer: “In het huidige systeem is
nauwelijks ruimte voor duurzaam bodembeheer, milieu, biodiversiteit en landschap. Het ontbreken van alternatieve
verdienmodellen is het voornaamste knelpunt in de omslag naar natuurinclusieve
landbouw. Willen we dat boeren hier
rekening mee gaan houden dan zullen
er economische verdienmodellen moeten
worden ontwikkeld met een focus op de
langere termijn. Alleen dan kunnen boeren er hun bedrijfssysteem op inrichten.
Zonder zo’n alternatieve verdienmodel is

Er wordt binnen het project ingezet op
een gebiedsgerichte aanpak. De afgelopen jaren is veel kennis opgedaan over
natuurinclusieve landbouw, maar dit is
nauwelijks op gebiedsniveau uitgerold.
Dit is jammer, omdat het effect beperkt
is wanneer natuurinclusieve maatregelen
versnipperd worden uitgevoerd. Binnen
het project ‘Vitale Akkers’ is het doel om
een aaneenschakeling van natuurinclusief
beheerde akkerranden te creëren in een
gebied van circa 2.000 hectare. Alleen
dan kunnen doelstellingen rondom waterkwaliteit, duurzaam bodembeheer en biodiversiteit gehaald worden. Van de Meer:
“Vogels en insecten kijken ook verder dan
een individueel bedrijf en stellen eisen
aan de ruimtelijke inrichting van hun
hele leefomgeving. Om goede resultaten
te behalen op gebied van waterkwaliteit,
duurzaam bodembeheer en biodiversiteit
moet de regio samen werken.”

Natuurlijk kapitaal
Een landbouwbedrijf kan niet zonder
haar natuurlijk kapitaal. Het aantal
vogels, planten en vlinders is de afgelopen 20 jaar met 40% afgenomen. De
afname van insecten heeft op langere
termijn gevolgen voor de landbouw.
Deze is namelijk afhankelijk van de
diversiteit aan organismen voor het produceren van voedsel. Bodemorganismen
en insecten dragen bij aan een goede
bodemkwaliteit, insecten bestuiven
de gewassen en spelen ook een rol bij
natuurlijke plaagbestrijding.

“Er zit gelukkig veel energie in de streek
om van dit project een succes te maken
en daarmee bij te dragen aan een vitale
landbouw. We zijn nu druk met het vinden van de financiering voor het project.
Dit wordt dus nog vervolgd”, aldus de
projectleider.
Voor meer informatie over Agrarisch
Collectief Waadrâne verwijzen wij u
graag naar www.waadrane.frl.

Een unieke dag voor jong en oud

Kom ook naar de Levend
Erfgoed Fair

Foto: Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

De Fries-Hollandse koe, het Friese paard en Sint Jans rogge verbouwd op de Friese
zandgronden… Fryslân is heel rijk in aantal (boerderij)dieren, maar ook in granen,
bonen en appels die hun oorsprong vinden in de provincie. Sommige van deze rassen
kennen een eeuwenoude geschiedenis, maar zijn tegenwoordig erg zeldzaam geworden. Daarom is 27 oktober een bijzondere dag, want op dit evenement kan iedereen
kennis maken met het échte oer-Friese levend erfgoed tijdens de Levend Erfgoed Fair
in manege Gaasterland te Harich.
Dieren en gewassen uit de Friese cultuurhistorie zijn steeds meer en meer
op de achtergrond geraakt. Van ’t Frysk
Molkskiep, dat stamt uit de 12e eeuw,
waren er in het jaar 2000 bijvoorbeeld
maar 2000 dieren en het Fries Roodbonte
telden in 2017 nog maar 485 vrouwelijke
fokdieren. Zonde om dit levend erfgoed
in de vergetelheid te doen raken. Daarom
kan iedereen tijdens de Levend Erfgoed
Fair kennis maken met deze bijzondere
rassen en gewassen.

Waar en wanneer
Op 27 oktober staan op de manege diverse rassen en gewassen tentoongesteld.
Er worden diverse shows, lezingen,
demonstraties, wedstrijden, proeverijen
en kinderactiviteiten georganiseerd.
Op deze dag laten de Friese rassen en
gewassen zien wat ze waard zijn!

Allereerste Levend Erfgoed Fair

Iedereen is op deze dag van harte welkom
op manege Gaasterland; Wyldemerkwei 1,
8571GC Harich. De Levend Erfgoed Fair
duurt van 10:00 tot 16:00 uur.
De toegang en het parkeren zijn gratis.

Op deze dag maken de ras- en fokverenigingen en telers/vertegenwoordigers
van Friese rassen zich sterk voor het
Friese levend erfgoed. Zij willen niet dat
ons levend erfgoed verdwijnt uit het
Friese landschap. Daarom willen zij de
bezoekers inspireren, kennis laten maken
en weer verliefd laten worden op deze
prachtige dierenrassen en gewassen.
Samen met Landschapsbeheer Friesland,
Stichting Zeldzame Huisdierrassen en het
Werkverband Friese Rassen verzorgen zij
dit jaar de allereerste Levend Erfgoed Fair
tijdens de Gaasterlandse Natuurweek.

Foto: Nederlandse Vereniging voor Stabij en
Wetterhounen.

In Memoriam

Jan Jehannes de Boer
Met veel verdriet moeten we meedelen dat Jan J. de
Boer op 22 augustus 2018 plotseling is overleden.
Jan werd 65 jaar.
LBF werkte al lang met hem samen. Deze
samenwerking kreeg vastere vorm bij de eerste
landschapsherstelprojecten in het nationaal
landschap Noardlike Fryske Wâlden. Toentertijd
werden deze projecten uitgevoerd door de
agrarische natuur- en landschapsverenigingen
VEL, VANLA, VALD en Kollumer Grien. Het was
begin jaren negentig en Jan was lid van alle
drie schouwcommissies die in deze projecten
achterstallig onderhoud moesten beoordelen en
waarvan LBF het secretariaat voerde.
Het betekende dat we samen veel op pad gingen
en van het een kwam het ander. Want naar
aanleiding van deze landschapsherstelprojecten
kwamen er discussies op gang over het beheer van
het landschap tussen beheerders, bestuurders en
beleidsmakers. En ontstond het idee om alle kennis
over landschap in de Noardlike Fryske Wâlden
en het beheer ervan bij elkaar te brengen in een
veldgids. Jan was de aangewezen persoon om met
LBF de veldgids samen te stellen waarbij hij de
prachtige teksten voor zijn rekening nam.
Samen met LBF maakte hij ook een
waarderingssysteem voor elzensingels en
houtwallen en ook dat werd opgenomen in de
veldgids. Nu nog wordt dit systeem in de Noardlike
Fryske Wâlden gebruikt en vormt de veldgids de
basis voor het landschapsbeheer in dit gebied.
Jan was onze vaste columnist van GroenLicht.
Al vijftien jaar schreef hij met enthousiasme een
column in onze nieuwsbrief. De columns waren
altijd verrassend en prikkelend. Altijd met de
bedoeling mensen na te laten denken.
LBF werkte tot het laatste moment met Jan
samen. Op ons verzoek zat hij als deskundige
in de adviescommissie van het grote
landschapsherstelproject dat op dit moment
in Fryslân in uitvoering is. En hij had een plan
ontwikkeld om de biodiversiteit in het landelijke
gebied te vergroten, waar we samen mee aan de
slag wilden.
Eigenlijk waren er altijd plannen. Altijd wat nieuws.
Jan was voor ons erg waardevol met zijn brede
kennis over allerlei groene onderwerpen. Andersom
konden wij hem helpen om samen enkele van
zijn ideeën te verwezenlijken. We deden nooit
tevergeefs een beroep op hem en het was altijd erg
prettig samenwerken. Hij zorgde door zijn kennis,
enthousiasme en positiviteit voor veel inspiratie.
We zullen hem erg missen. Ook om zijn prachtige
verhalen. Maar zeker als mens. Een echte ‘Wâldpyk’,
waar je niet gemakkelijk een tweede van vindt.
We wensen Anneke en de familie veel sterkte bij dit
enorme verlies.
Medewerkers van LBF
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Onderzoek naar honderd procent kartering landsch
kwaliteitsdoelstellingen te omschrijven”,
legt Borsen uit. “Om dit te kunnen doen,
is het nodig dat het landschap goed
gemonitord wordt.”
“Bovendien krijgen gemeenten met de
intreding van de nieuwe Omgevingswet
meer verantwoordelijkheid en bevoegdheden met betrekking tot het landschap.
De provincies en gemeenten zijn verplicht om voor het landschap ambities en
beleidsdoelen te formulieren. Hieronder
vallen bijvoorbeeld de oude verkavelingsstructuren, maar ook houtwallen en bosjes. De provincie en gemeenten kunnen
pas goed aan de gang met de omgevingsvisie als zij weten welke landschapselementen er in het gebied liggen.”

“Op dit moment heeft niemand in Nederland alle gegevens van de opgaande
groene elementen in het Nederlandse landschap, zoals bosjes, singels, solitaire
bomen en houtwallen”, vertelt Oscar Borsen, projectleider van Landschapsbeheer
Friesland. Ook de topografische kaarten BRT en BGT, erkend als één van de beste
topografische kaarten, zijn onvolledig omdat ook daar niet alle opgaande groene
elementen gekarteerd worden. “Dit kan beter”, vindt de projectleider. “Vooral
nu de nieuwe omgevingswet bijna intreedt.” Landschapsbeheer Friesland (LBF)
is daarom een onderzoek gestart in samenwerking met Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en LandschappenNL naar dé manier voor het karteren van alle
landschapselementen.

Landschapselementen in de BRT en
BGT
Sinds 1 januari 2016 wordt er naast
Basisregistratie Topografie (BRT) ook
gebruik gemaakt van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT). De BGT
heeft meer detail dan de BRT. Onder
andere gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het
ministerie van Economische Zaken, het
ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat
en ProRail. Dit zijn de zogenaamde bronhouders. Bovendien zijn overheden en
andere wettelijke gebruikers verplicht
om de BGT te gebruiken. De landschapselementen vallen voor een belangrijk
deel buiten de verantwoordelijkheid van
de bronhouders van de BGT. In de BRT
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worden groene landschapselementen wel
gekarteerd, maar door een gebrek aan
detail missen vooral de kleine landschapselementen. Zo is bijvoorbeeld ruim 60%
van de solitaire bomen niet gekarteerd.

Belang van honderd procent karteren
Toch is het hebben van gegevens van alle
Landschapselementen van groot belang.
In 2005 is in Nederland namelijk de
Europese Landschapsconventie ingegaan.
Het doel van dit verdrag is het bevorderen van de bescherming, het beheer en
de inrichting van landschappen en het
organiseren van de Europese samenwerking. “Alle landen, ook Nederland, dienen
onder meer landschappen te identificeren,
bijzondere waarden vast te stellen en

Daarbij blijkt uit verschillende studies
dat het agrarische cultuurlandschap
onder druk staat. “Het aantal groene
landschapselementen neemt af”, vertelt
de projectleider. “Maar zonder een goede
monitoring kunnen we geen uitspraken
doen over trends. Een ‘honderd procent
kartering’ kun je periodiek herhalen om
het landschap te kunnen volgen. Je kunt
dan precies bekijken wat er bijkomt qua
landschapselementen en wat er verdwijnt.
Bovendien kun je dan ook uitspraken
doen waarom elementen verdwijnen. Ook
betekent het ontbreken van landschapselementen op de kaart, dat er niet zondermeer rekening mee wordt gehouden
bij aanpassingen in het cultuurlandschap.
De landschapselementen zijn als het ware
‘vogelvrij’.”

Drie manieren voor karteren
“Binnen het onderzoek naar dé manier
om elementen te karteren staat de volgende vraag centraal”, vertelt Oscar
Borsen. “Hoe zou je alle landschapselementen honderd procent kunnen
karteren?”
“We hebben drie methoden onderzocht”,
legt de projectleider uit. “Mijn collega
Gerrit Tuinstra en ik hebben een tiental
gebiedjes geïnventariseerd en gekarteerd. Gerrit Tuinstra heeft de gebiedjes
vanaf de openbare weg geïnventariseerd
(veldwerk) en ik heb de luchtfoto’s en
google streetview bestudeerd (bureaustudie). Daarnaast is de mogelijkheid

hapselementen
van automatisering onderzocht. Bij de
derde methode identificeert de computer
opgaande groene elementen van een
hoogtekaart en zet deze elementen op
een kaart.”
Binnen dit onderzoek zijn deze drie
methoden vergeleken op hun volledigheid, nauwkeurigheid en tijdsbestek.
“Mijn collega, die het veldwerk heeft
gedaan, kon veel nauwkeuriger karteren
dan ik omdat hij in het veld staat. Maar
ik heb met het inventariseren via luchtfoto’s en streetview minder tijd nodig
om de elementen te kunnen karteren. De
computer is natuurlijk nog veel sneller,
maar om een programma te ontwikkelen
die dat kan vergt een grote investering.”

Tijdens het onderzoek is overigens niet
gekeken naar de aard van de elementen.
“Er is puur gekeken of het element er ligt
of niet. Er wordt dus niet gekeken naar
het soort landschapselement of de conditie. Daardoor is deze methode simpel
en hangt er een gunstiger prijskaartje
aan. Dit moet het aantrekkelijker maken
om een kartering te herhalen. Deze eenvoudige weergave is goed bruikbaar voor
bijvoorbeeld monitoring, als basis van
omgevingsvisies en als hulpmiddel voor
handhaving.”
De resultaten van het onderzoek worden
begin volgend jaar gepresenteerd.

Werkzaamheden herstelproject zijn weer gestart
herstellen. Hierbij kan gedacht worden
aan bijplanten, afrasteren, bestrijden van
ongewenste plantensoorten, zagen en
poelen graven.”

Het landschapsherstelproject in het
kort

In oktober zijn Landschapsbeheer
Friesland (LBF) en de Agrarische
Collectieven ELAN, Noardlike Fryske
Wâlden en It Lege Midden weer gestart
met het grootschalige herstel van het
landschap in de provincie. “We hebben
de werkzaamheden in de zomerperiode
onderbroken omdat voor veel agrariërs
en flora en fauna het ongewenst is om
dan werkzaamheden uit te voeren”, legt
projectmedewerker Thies Koggel uit.
“Bovendien kan er niet in het groeiseizoen geplant worden.”

LBF en de collectieven hebben in
deze periode niet stilgezeten. “We
hebben veel agrariërs en particulieren in Zuidoost-Friesland, in de
Noardlike Fryske Wâlden (vooral
rondom Drachtstercompagnie) en Sint
Nicolaasga bezocht om de wensen van
de eigenaar helder te krijgen. Bovendien
hebben we geïnventariseerd welke
landschapselementen in aanmerking
komen voor het project en welke werkzaamheden gedaan moeten worden
om de elementen zo goed mogelijk te

In het herstelproject wordt het landschap in Zuidoost-Friesland, Noardlike
Fryske Walden, op Terschelling en
rondom het dorp Sint Nicolaasga hersteld. Het gaat hierbij om onder andere
elzensingels, houtwallen, bosjes en
poelen. Dit beheer en herstel is nodig
om gebiedseigen landschapsstructuren
te behouden en te versterken waardoor
kenmerkende flora en fauna zich positief
kan ontwikkelen. Binnen het project
wordt zowel gekeken naar de losse landschapselementen als naar de ruimtelijke
samenhang tussen de elementen. LBF en
de collectieven zijn in het voorjaar van
2018 gestart met de uitvoering van het
project en het loopt tot de zomer van
2020.
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Terpen en Wierdenland succesvol afgesloten
Op 4 en 6 oktober is het Terpen en
Wierden project succesvol afgesloten
met een tweedaags symposium. Tijdens
de eerste dag van het symposium zijn
de resultaten van vier jaar onderzoek
naar de landschapsgeschiedenis en
archeologie van zes terp- en wierdedorpen gepresenteerd door middel
van korte lezingen. Op de tweede
dag stonden de zes dorpen centraal.
Bezoekers konden op deze dag kennis
nemen met de vaak verborgen verhalen
van de dorpen en de maatregelen die
in de Groninger en Friese dorpen zijn
uitgevoerd.
“Er is in de zes dorpen veel gerealiseerd in de afgelopen vier jaar”, vertelt
Oscar Borsen, projectleider van LBF. “In
Friesland is de uitkijktoren in Wijnaldum
één van de ‘letterlijke’ hoogtepunten.
Deze toren is een verwijzing naar de
geschiedenis van het dorp, want het
hoogste punt van drie meter is even hoog
als de hoogste terp bij Wijnaldum ooit
was. Een ander resultaat is de herinrichting van Firdgum. Het dorp heeft een
nieuw schelpenpaadje langs de dorpstoren gekregen. Vanaf deze toren kun je de
hoogteverschillen in het landschap duidelijk zien. Bovendien heeft Firdgum een
nieuw ontmoetingsplein tussen het Yeb

Hettinga Museum en het Zodenhuis. Ook
in Hallum wordt het terpverhaal zichtbaar
gemaakt. In het dorp maken oude huizen
– die nodig aan renovatie toe waren –
plaats voor nieuwbouwhuizen die recht
doen aan de historische structuur van de
terp. De dorpen mogen oprecht trots zijn
op de behaalde resultaten.”

Het symposium werd georganiseerd
door Landschapsbeheer Groningen,
het Terpencentrum, Kenniscentrum
Landschap, Museum Wierdenland, de
Waddenacademie en Landschapsbeheer
Friesland. Voor meer informatie over
het project verwijzen wij u graag naar
www.terpenenwierdenland.nl.

Kloostertuin Hemelum ligt er prachtig bij
De jarenlange inspanning van de lokale
werkgroep in Hemelum heeft uiteindelijk geleid tot een prachtig resultaat, want vrijdag 21 september is de
Kloostertuin met veel feestelijkheden
geopend.
“De Kloostertuin te Hemelum is het
voorbeeld van hoe vasthoudend een dorp
soms moet zijn om uiteindelijk dat te
realiseren wat men al jaren graag wil”,
vertelt Jan Piet de Boer, projectleider van
Landschapsbeheer Friesland. “En dat was
een mooi onderhouden park met een duidelijke functie voor de bewoners. Na veel
inspanning van de werkgroep is dit gelukt.”
De tuin wordt gedragen, gebruikt, maar
ook onderhouden door de mienskip van
Hemelum waaronder ook de basisschool
De Barte.
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Bijensymposium ‘Keer het tij voor de bij’

Niet praten over problemen, maar over oplossingen
Hanne Tersmette van Natuurmonumenten
vertelde hoe je kinderen bij de insecten
kunt betrekken door ze bijvoorbeeld mee
te laten doen met de bijenbrigade.

Op zaterdag 22 september heeft Silence
of the Bees het bijensymposium ‘Keer
het tij voor de bij’ georganiseerd
in de Kruidhof in Buitenpost. Ook
Landschapsbeheer Friesland was vanuit
het project Wilde Bijenlinie betrokken
bij de organisatie. Het symposium werd
bezocht door circa honderd belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers
van overheden en bedrijven.

De dag begon met inspirerende sprekers over succesvolle bijen-initiatieven.
Moderator Arjen Strijkstra, als lector
‘Bijengezondheid’ verbonden aan Van Hall
Larenstein, introduceerde de problematiek rondom het insect waarna vijf andere
sprekers begonnen over oplossingen voor
de bijensterfte. Eén van de sprekers was
Deborah Post van Honey Highway. Met
succes zaait zij in overleg met de beheerders bermen in met inheemse bloemen.

Na een lunch ging het programma verder.
In tien groepjes werden in samenspraak
met overheden, natuurbeheerders en
bedrijven plannen gemaakt die ertoe
moeten leiden dat Friesland binnen twee
jaar bijvriendelijk wordt. Onder meer de
provincie Fryslân, It Wetterskip, gemeente
Achtkarspelen, Poiesz supermarkten en
It Fryske Gea waren van de partij.
De ideeën, de zogenaamde bijenpacts,
varieerden van ‘een biodiversiteitsfunctionaris voor gemeenten’ tot ‘het zorgen
voor ruige hoekjes’. Albert van de Ploeg,
voorzitter van Noardlike Fryske Wâlden:
“Mensen hebben het veel te netjes
rondom huis. Insecten houden meer van
ruige hoekjes. Doe dus wat minder. Laat
het los.” De intentie is dat partijen die
aan het symposium hebben deelgenomen,
de bijenpacts de komende twee jaar gaan
uitvoeren.

Hantum heeft Dorpsbos geopend
Met gebak, een borrel en vrolijke liederen
van het Hantumer Shantykoor Rûm Sop
werd op vrijdagmiddag 7 september het
dorpsbos Hantum – waarin diverse fruitbomen gepland zijn – geopend. Voor de
opening werd speciaal een gedicht over
het bos geschreven door dorpsdichter
Akke Brouwer. Op initiatief van Hantumers
Teake Sijens en Ingrid Brunsting heeft
het dorp het terrein van het voormalige
dorpsbos van Staatsbosbeheer veranderd
in een ‘eetbare variant’ met diverse
fruitbomen waardoor het dorpsaanzicht
aanzienlijk is verbeterd.
Het plan voor het opknappen van het
terrein stond al enkele jaren op papier.
Met ondersteuning van Landschapsbeheer
Friesland en Staatsbosbeheer heeft het
dorp dit jaar het plan omgezet in uitvoering. Met een prachtig eindresultaat
tot gevolg. De aangeplante fruitbomen
sieren het dorp; enkelen dragen zelfs al
vrucht. De ondergrond werd ingezaaid
met een kruidenrijk grasmengsel, dat in

het komende voorjaar begraasd gaat worden door drie schapen. Om de schapen
binnen het perceel te houden werd een
eikenhouten omheining aangelegd door
Staatsbosbeheer met behulp van enkele
vrijwilligers uit het dorp.

Het ‘Eetbaar Dorpsbos’ vormt een verbindende plek in het dorp. Bewoners zorgen
niet alleen samen voor het onderhoud,
maar delen ook in de oogst van de verschillende fruitbomen. Het biedt tevens
plaats voor oogstfeesten, markten en
demonstraties.
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Favoriet plek van Tom van Slooten, directeur van Natuurmuseum Fryslân

“Een mooie plek met een mooie historie”
“Historisch en landschappelijk gezien vind
ik dit een hele mooie plek”, vertelt Tom
van Slooten, de directeur van Natuurmuseum Fryslân. Hij staat bij ‘de Stenen
Man’ op de dijk in Harlingen. Zon en wolken wisselen elkaar af en een felle, stevige
herfstwind heeft vrij spel boven de zee.
“Deze mooie plek ligt aan de rand van de
Waddenzee, het is hier prachtig. Je kunt
heerlijk wandelen langs de dijk. Dat doe
ik overigens ook geregeld. In de winter
wandel ik hier graag met mijn hond en
ik neem ook regelmatig mijn gezin mee.
Uitwaaien kun je hier ook heel goed”,
lacht hij terwijl de stevige herfstwind om
hem heen blaast.

“Deze plek heeft ook een mooie geschiedenis. Op 1 november 1570 was hier de
Allerheiligenvloed. De vloed heeft flink
huisgehouden en liet de zeedijken rond
Harlingen toegetakeld achter. De toenmalige stadhouder van Friesland, Caspar de
Robles, heeft er voor gezorgd dat de dijken
weer hersteld werden. Hij verdeelde de dijken in segmenten en liet een groep mensen
in ieder segment werken aan het herstel. In
totaal had hij 3.300 mensen aan het werk.
Caspar de Robles was overigens een bijzondere werkgever. Hij had een galg op de
dijk staan om de arbeiders onder de duim
te houden. Na vijf jaar was het werk klaar.
Er werd een standbeeld – de Stenen Man –
opgericht dat precies op de helft van de dijk
staat. De twee gezichten op één hoofd – de
Januskop – kijken naar het noorden en naar
het zuiden. De afspraak was dat het noordelijke deel van de dijk door binnendijkers
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onderhouden werd en dat het zuidelijk deel
werd onderhouden door buitendijkers.”
“In het vak van archivaris heeft de
Januskop ook een grote betekenis”, legt
Tom van Slooten uit. De directeur van
Natuurmuseum Fryslân heeft na zijn studie Geschiedenis en Aardrijkskunde ook
de opleiding tot archivaris gevolgd. “De
Januskop kijkt naar het verleden en naar
de toekomst. Iets wat je als archivaris ook
doet.”
Tom van Slooten is zijn carrière begonnen als archivaris in Leeuwarden bij het
Rijksarchief Friesland, maar al snel naar
Limburg gegaan. “Ik ben 21 jaar geleden
vanuit Leeuwarden naar Limburg verhuisd.
De banen waren rond die tijd niet voor het
oprapen en ik kon beginnen in het stadsarchief van Heerlen. Na een paar jaar werd
ik gevraagd of ik daarnaast directeur wilde
worden van twee musea. Zodoende was ik
ook directeur van Kasteel Hoensbroek en
het Thermenmuseum. Deze drie instellingen
heb ik in één bedrijf – een erfgoedbedrijf
– gezet. Het idee was te verzelfstandigen,
maar toen dat niet door ging was dat voor
mij een reden om te stoppen in Heerlen.”
“Ik wilde weer graag een museum leiden en
om in deze branche als directeur een baan
te vinden is lastig. Toen kwam er een baan
vrij bij Natuurmuseum Fryslân. Ik zei tegen
mijn vrouw: Zullen we weer terug naar
Leeuwarden. Gelukkig wilde ze dat wel.”
Tom van Slooten geeft sinds 1 januari 2017
leiding aan Natuurmuseum Fryslân. “Ik
bepaal de richting waar we naar toe willen. Daarnaast moet ik er voor zorgen dat
er voldoende geld is voor het museum en
voor nieuwe dingen.” Zo heeft het museum
onder leiding van Tom van Slooten een iets
meer volwassener huisstijl gekregen. Recent
is de attractie ‘OnderWaterSafari’ gerealiseerd. Iets waar de directeur best wel trots
op is. “We hebben de oude ‘onder water
wereld’ uitgebreid. Het is nu zes keer zo
groot. Je maakt met een mystic mover (een
soort attractiebaan wagentje) een reis door
het zoete water van een sloot en een plas
en door het zoute water van de Waddenzee.
Ik ben er nu een aantal keer in geweest en
zelfs ik zie iedere keer weer wat nieuws.”
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