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Ooit lagen er langs de randen van de Waddenzee zeker 140 eendenkooien. Daarvan zijn er nog maar 
29 over. Het project ‘Kongsi van de Kooi-eend’ wil die kooien voor het Waddengebied behouden 
door ze allemaal een passende functie te geven. De ´Kongsi´ krijgt 2,3 miljoen euro subsidie van het 
Waddenfonds om het project te realiseren.

vervolg op pagina 2

Landschapsbeheer Friesland is initiatiefnemer 
van de Kongsi van de Kooi-eend. Ze nodigde 
Landschapsbeheer Groningen, Landschap Noord-
Holland, Vereniging Natuurmonumenten, It Fryske 
Gea, Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en 
de Kooikersvereniging uit om de handen ineen 
te slaan en een ‘kongsi’ te vormen om de laatste 
eendenkooien voor het Waddengebied te behou-
den. Deze landschapselementen behoren tot het 
culturele erfgoed van dit gebied. Niet voor niets 
werden de eerste kooien in de middeleeuwen in het 
Waddengebied aangelegd. Naast de vogelrijkdom 
van het Wad, dat op de trekroute van veel eenden 
ligt, nodigt het landschap uit tot de aanleg van een 
kooi. Met oneindig foerageergebied en specifieke 
zoetwaterplassen is aan de basisvoorwaarden voor 
een vangstrijke kooi voldaan. 

Soortenrijkdom
Tegenwoordig zijn deze kenmerkende landschaps-
elementen ook van groot belang voor de soorten-
rijkdom in het gebied. Door de eeuwenlange humus-
vorming hebben ze de ideale biotoop voor veel 

zeldzame planten en paddenstoelen. Daarnaast 
maakt de rust in de kooi de plas aantrekkelijk voor 
veel watervogels. Het dichte struikgewas en de hoge
bomen trekken veel soorten zang- en roofvogels 
en voor zoogdieren als reeën en vleermuizen is 
de eendenkooi een perfecte schuilplaats. Er is de 
samenwerkende organisaties daarom veel aan gele-
gen de laatste kooien voor het Waddengebied 
te behouden.

2,3 miljoen van Waddenfonds voor eendenkooien
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Streekverhaal
Behalve voor de natuur kunnen de kooi-
en volgens de ‘Kongsi’ ook voor recreatie 
en toerisme in het Waddengebied van 
betekenis zijn. Door te zorgen dat er in 
een regio zowel een kooi is die vangt 
voor consumptie, als excursiekooien en 
kooien waar wordt gevangen om te rin-
gen, kunnen bewoners en bezoekers de 
eendenkooi op verschillende manieren 
beleven. Eendenkooien zijn vaak met een 
zweem van geheimzinnigheid omgeven 
en aan veel eendenkooien zijn bijzondere 
verhalen verbonden. In een excursiekooi 
kunnen bezoekers worden meegenomen 
in deze verhalen. Daarnaast kunnen ze 
hier zien hoe een eendenkooi werkt, om 
daarna in een restaurant in de buurt te 
genieten van de vangst uit een vangende 
kooi. 

Landschapsbeheer
Landschapsbeheer Friesland is zeer con-
tent met de honorering van het project 
door het Waddenfonds. “Het is belang-
rijk dat zo’n groot fonds ook projecten 
ondersteunt die grotendeels in het bin-
nendijkse gebied worden uitgevoerd”, 

aldus directeur Regina ter Steege. 
“Eendenkooien zijn beeldbepalend voor 
dit landschap. Dit project is daarmee 
echt van betekenis voor de kwaliteit 
van het landschap in de kuststrook.” 
Voor Landschapsbeheer is de toewijzing 
daarnaast ook een erkenning van de 
kwaliteit van eerdere grote samenwer-
kingsprojecten waarvoor zij samen met 
haar Groninger collega-organisatie het 
initiatief nam, zoals Waddenwandelen. 

“Het is goed om te merken dat het 
Waddenfonds en de co-financiers 
vertrouwen hebben in hoe wij dit soort 
provinciegrens-overschrijdende projecten 
oppakken en uitvoeren.”
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De meeste paden rond Oranjewoud lagen 
er al, laat Sjoukes weten. “We hebben ze 
nu verbonden en eenduidig ontsloten met 
een knooppuntensysteem en voorzien van 
eenduidige bewegwijzering en overzich-
telijke informatiepanelen. Het mooie van 
dit systeem is, behalve de herkenbaarheid, 
dat iedereen zijn of haar eigen route kan 
uitstippelen. Zo kun je gemakkelijk vari-
eren in afstand en steeds nieuwe delen 
van een gebied verkennen.”

Het wandelnetwerk is in nauwe samen-
werking met betrokkenen ontwikkeld. 
Rond Oranjewoud waren dat de gemeente 
Heerenveen, Staatsbosbeheer en de 
verenigingen Plaatselijke Belangen. 
“De Plaatselijke Belangen kennen deze 
omgeving natuurlijk het beste en heb-
ben het netwerk dan ook uitgestippeld. 
Vervolgens hebben wij het omgezet in 
een knooppuntensysteem en er voor 
gezorgd dat het aantrekkelijk en eendui-

dig ontsloten werd. Dat is allemaal goed 
en prettig verlopen. Uiteindelijk willen we 
alle netwerken in Fryslân verbinden, zodat 
men al wandelend de vele verschillende 
landschappen die deze provincie rijk is 
verkennen en opnieuw ontdekken.”

Nieuw wandelnetwerk geopend 

Wandelen rond Oranjewoud

knooppunt

25

Met de feestelijke opening van een routenetwerk van zo'n zeventig kilometer aan 
wandelpaden tussen Oranjewoud en Katlijk, werd op 23 mei onder grote belang-
stelling opnieuw een stukje Friesland aan het knooppuntensysteem van wandel-
routes toegevoegd. Volgens Karin Sjoukes van Landschapsbeheer Friesland komt 
een provincie dekkend netwerk steeds dichterbij. “Het zuidwesten van de provincie 
is de komende tijd aan de beurt. Voor het zuidoosten worden plannen gemaakt en 
in het noordoosten en noordwesten ligt er al een fraai netwerk. Het zou mooi zijn 
als we de komende jaren het beperkt aantal witte vlekken ook kunnen invullen.”



3Groen licht

COLUmN
In de 11 april jl. gepresen-
teerde Natuurvisie van 
staatssecretaris Sharon 
Dijksma is een belangrijke 
rol weggelegd voor burgers 
die verantwoordelijkheid 
nemen voor natuur 
en landschap in hun 
omgeving. Als ondersteuner 
van groen vrijwilligerswerk 
zijn wij blij met deze 
waardering voor het groene 
vrijwilligerswerk die uit de Natuurvisie spreekt. 
Ook zijn we tevreden met het feit dat het Rijk 
groene initiatieven van burgers verder wil 
faciliteren.
Hoewel de Natuurvisie bruist van ‘de energieke 
samenleving’, lees ik in de Natuurvisie niet iets 
terug over hoe Dijksma deze burgerparticipatie 
concreet wil vormgeven. Als onderdeel van 
Landschapsbeheer Nederland, met een 
nationaal dekkend netwerk van provinciale 
organisaties met zo’n 66.000 vrijwilligers, 
willen wij vanuit onze ervaring met het 
activeren en ondersteunen van groene 
vrijwilligers helpen bij het succesvol realiseren 
van de Natuurvisie. Ook Landschapsbeheer 
Friesland zal hiervoor haar bestaande 
‘educatie-activatie-netwerk’ verder uitbreiden 
om nog veel meer groene burgerinitiatieven 
structureel te steunen.
Ik zie wel uitdagingen, voornamelijk in de 
uitvoering van de Natuurvisie die staat of valt 
met het organiseren van burgerparticipatie. 
In de praktijk zie ik vaak terug dat burgers 
die actief zijn of willen worden kennis, 
vaardigheden en gereedschap missen om 
effectief aan de slag te gaan. Bovendien maakt 
de Natuurvisie nog niet transparant hoe de 
overheid regie wil houden op de uitvoering, om 
te zorgen dat deze in lijn is met de visie.
Organisaties als Landschapsbeheer 
Friesland ondersteunen vrijwilligers en 
burgerparticipanten opdat zij op een 
constructieve, effectieve en veilige manier 
natuur en landschap onderhouden en beheren. 
Tweede Kamerleden Jacobi (PvdA) en Geurts 
(CDA) steunen dit actief en dienden in 
november 2013 met succes een motie in om 
de ondersteuning van vrijwilligers te borgen 
in beleid. Het resultaat is Groen en Doen: met 
veel leuke en interessant vrijwilligersprojecten, 
opleiding en training. Ook kunnen betrokken 
burgers bij ons aankloppen voor hulp en advies. 
Wij zorgen ervoor dat ze gemotiveerd en 
gefaciliteerd aan de slag gaan of blijven.

Regina ter Steege,
directeur Landschapsbeheer Friesland

Het was het eerste gebiedsfonds in 
Friesland en kreeg daarmee een pilot-
functie. Voor eigenaren was het onder-
houd van het mooie cultuurlandschap 
van Oranjewoud-Katlijk niet meer op te 
brengen. Het Gebiedsfonds dat gevuld 
zou worden met publiek en privaat geld, 
moest uitkomst bieden. Het was 2008 en 
het optimisme was groot. Maar met de 
komst van de crisis veranderde het beeld. 
Scheidend voorzitter Bertus Mulder over 
de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van een publiek-private-constructie.

Heerenveen expandeerde. Als het ergens 
moest kunnen, was het hier. Met dat 
idee werd een begin gemaakt aan 
de pilot om landschapsonderhoud in 
Oranjewoud anders te financieren, vertelt 
oud-gedeputeerde Bertus Mulder. 
Er moest een fonds komen waaruit agra-
riërs en particulieren via de agrarische 
natuurvereniging Grien Brongergea duur-
zaam betaald zouden kunnen worden 
voor landschapsbeheer. De gemeente 
Heerenveen zou zes ton storten in het 
fonds, de provincie ruim het dubbele: 
1,25 miljoen euro. Daarmee was 75 pro-
cent van de kosten die het fonds nodig 
had gedekt. De overige 25 procent moest 
uit private middelen komen. Volgens 
Mulder hadden de initiatiefnemers daar 
alle vertrouwen in. 

Maar nog voordat het fonds officieel was 
opgericht, brak de crisis uit. Mulder her-
innert zich dat het perspectief bij bedrij-
ven snel kromp. De organisatie besloot 
daarop klassieke fondsen aan te schrij-
ven: het Prins Bernhard Cultuurfonds, het 
PW Janssenfonds en lokale fondsen om 
toch die 25 procent privaat geld binnen 

te krijgen. Ook zocht zij creatieve oplos-
singen, zoals particuliere bijdragen door 
agrariërs. Maar eenvoudig was het niet, 
weet Mulder.

De opzet was om het landschapsbeheer 
los te koppelen van de politieke waan 
van de dag. Maar toen de in financieel 
zwaar weer terecht gekomen gemeente 
Heerenveen dreigde terug te krabbelen, 
leek het fonds juist speelbal te worden 
van die politiek. Mulder herinnert zich 
hoe de sfeer was veranderd en geld voor 
landschapsonderhoud niet meer vanzelf-
sprekend was. Hij begrijpt de oorzaak. 
De ontwikkeling van het gebiedsfonds, 
bedoeld als voorbeeldproject om bij suc-
ces provinciebreed in te voeren, is illu-
stratief voor de veranderingen in de tijd 
waarin het tot stand kwam. Het initiatief 
werd genomen op het moment dat de 
bomen nog tot in de hemel groeiden, 
maar kreeg zijn beslag toen er overal op 
de financiën moest worden gesnoeid.

Als voorzitter trekt hij daaruit ook con-
clusies voor zijn eigen positie. Destijds 
was het volgens hem logisch om voor 
een voorzitter te kiezen met een provin-
ciaal netwerk. Deze tijd vraagt naar zijn 
idee meer om iemand die lokaal sterk is 
en in stilte en vertrouwelijkheid kleine 
successen kan boeken. Hij denkt nog 
steeds dat het kan, maar wel met een 
andere aanpak: meer maatwerk en ook 
een andere schaal van private bijdragen. 
Het fonds zal meer de verbinding met 
vrienden en donateurs moeten aangaan: 
belangstellenden uit de streek. Daarvoor 
heeft het ook iemand nodig die gewor-
teld is in die streek.

Ontwikkeling Gebiedsfonds 
Oranjewoud-Katlijk geeft beeld 
van een tijd

BELaNGRIjkE ROL BURGERs IN 
UITvOERING NaTUURvIsIE
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Het project ‘Terpen- en wierdenland, 
een verhaal in ontwikkeling’ bestaat 
uit een twee fasen. In de eerste fase, 
waarvoor het Waddenfonds nu subsidie 
heeft toegezegd, worden zes terpen en 
wierden hersteld. In Friesland gaat het 
om Wijnaldum, Firdgum en Hallum. 
In Groningen om Warffum, Ulrum en 
Godlinze. Dorpsverenigingen, historische 
verenigingen en bewoners van deze 

dorpen gaan samen met medewerkers 
en studenten van de Rijksuniversiteit 
(archeologisch) onderzoek doen om de 
geschiedenis van het landschap in beeld 
te brengen. In de tweede fase kunnen 
volgende dorpen de methodiek die in de 
eerste zes dorpen is ontwikkeld overne-
men om de identiteit van hun terp of 
wierde te versterken.

Bouwstenen voor 
regiomarketing 
De gegevens van het 
archeologische onderzoek 
worden op verschillende 
manieren ingezet. Ze vor-
men de basis voor herstel 
van karakteristieke ele-
menten en structuren van 
de terp of wierde. Verder 
worden ze beschikbaar 
gesteld voor toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelin-
gen, zodat in plannen 
voor bijvoorbeeld aanpas-

singen in de infrastructuur rekening kan 
worden gehouden met behoud van ken-
merkende structuren.
 
In de dorpen zelf worden de gegevens 
ook gebruikt om bewoners en bezoekers 
te informeren over de ontstaansgeschie-
denis van het dorp. Daarnaast dienen 
ze als bouwstenen voor toeristische 
producten en regiomarketing die in 
samenwerking met verschillende musea, 
archeologische steunpunten en de 
marketingorganisaties van Friesland 
en Groningen wordt ingevuld. Zo zal 
Museum Wierdenland de reizende ten-
toonstelling Dutch Mountains ontwik-
kelen over het verhaal van het ontstaan 
van het Terpen- en wierdenland. 

Betrokkenheid
Het project ‘Terpen- en wierdenland, een 
verhaal in ontwikkeling’ is een typisch 
Landschapsbeheerproject. Friezen en 
Groningers zijn erg betrokken bij hun 
directe leefomgeving. Landschapsbeheer 
ondersteunt ze om die betrokkenheid om 
te zetten in mooie projecten die bijdra-
gen aan de kwaliteit van het landschap. 
Terpen en wierden bepalen de identiteit 
van het kustgebied. Door ervoor te zor-
gen dat ze zichtbaar en herkenbaar zijn, 
wordt het landschap aantrekkelijker, voor 
bewoners en bezoekers.

Met de eerste fase van het project 
‘Terpen- en wierdenland, een verhaal 
in ontwikkeling’ is in totaal ruim 
2,8 miljoen euro gemoeid. Naast het 
Waddenfonds dragen ook de provincie 
Groningen en Fryslân en de Groninger 
Waddengemeenten De Marne, Eemsmond 
en Delfzijl bij aan het project. 
Het kenniscentrum Terpen en het cen-
trum Landschap nemen een deel van de 
onderzoekskosten voor hun rekening. 

Groen licht

Waddenfonds investeert in de ontwikkeling van het verhaal van het Terpen- en wierdenland

“Samen met burgers werken aan behoud van een 
uniek landschap”

Elke wierde en elke terp in het Waddengebied heeft een eigen geschiedenis 
en een eigen verhaal. Samen maken die verhalen duidelijk hoe de bewoners van 
het gebied het landschap door de eeuwen heen hebben gevormd, al vanaf ver 
voor de middeleeuwen. In nauwe samenwerking met de huidige bewoners 
gaan Landschapsbeheer Friesland en Groningen, het Terpencentrum en het 
Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en Museum 
Wierdenland die verhalen boven water halen om daarmee vervolgens de zicht-
baarheid van de terp- en wierdedorpen te versterken en het unieke landschap 
beleefbaar te maken. Eind april zegde het Waddenfonds 2,2 miljoen euro subsidie 
toe om dit project te realiseren.
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Tweede fase ‘Groen en Doen’ ingegaan

Groen en Doen is zijn tweede fase inge-
gaan. Het succesvolle rijksprogramma 
motiveerde de afgelopen twee jaar zo’n 
100.000 mensen voor groen vrijwil-
ligerswerk en blijft dat doen tot in elk 
geval eind 2014. Landschapsbeheer 
Friesland coördineert en begeleidt 
diverse Groen en Doen-projecten. 

Voor de tweede fase van Groen en Doen 
heeft Landschapsbeheer Friesland diverse 
nieuwe projecten op de rol staan. Zo wil 
het samen met de Zoogdiervereniging en 
de Rijksuniversiteit Groningen een onder-
zoek opzetten naar alternatieve huisves-
ting voor steenmarters in Drachten. Voor 
het daadwerkelijke onderzoek worden 
vrijwilligers en studenten opgeleid (zie 
ook bericht Meldpunt Steenmarters). 

Op stapel
Met FLORON gaat Landschapsbeheer 
werk maken van een cursus Stinzenflora 
in Noordwest-Fryslân. Daarbij leren 
vrijwilligers stinzenflora monitoren en 

kleinschalig onderhoud te plegen. Ook 
gaat Landschapsbeheer cursussen geven 
voor het onderhouden van fruitbomen 
en begraafplaatsen. En om vrijwilligers-
werk in de dorpsbossen van Dongeradeel 
mogelijk te blijven maken, krijgen plaat-
selijke groencommissies scholing in 
bosonderhoud. Hetzelfde traject volgen 
vrijwilligersgroepen rond Beetsterzwaag.

Wat betreft de vrijwillige inventarisatie 
biodiversiteit, in de Noardlike Fryske 
Wâlden, willen Landschapsbeheer en 
EIS (kenniscentrum insecten en andere 
ongewervelden) verder op de ingeslagen 
weg. Plan is om informatieavonden en 
veldwerkdagen voor vrijwilligers te orga-
niseren. 

’Ik wil dit blijven doen’
Ook na 2014 zal het ministerie van EZ 
geld beschikbaar stellen voor groen 
vrijwilligerswerk. Hiermee geeft staats-
secretaris Dijksma gehoor aan de actie ‘Ik 
wil dit blijven doen’ van ruim zesduizend 
groenvrijwilligers dit najaar. “Natuur is de 
basis voor een goede leefomgeving, geeft 
economische kansen en zorgt voor ont-
spanning. Vrijwilligers zijn daarvoor goud 
waard. Dat is het stimuleren meer dan 
waard”, motiveerde Dijksma. 

COLUmN
Futen zijn watervogels.
Vliegen doen ze niet veel en hun hele 
leven staat in het teken van het water:
Eten, drinken, slapen, poetsen en jongen 
groot brengen.
Water, water en nog eens water.
Als het water echter ook nog eens met 
bakken vol van boven komt,
dan wordt zelfs een watervogel chagrijnig 
van al dat water.

WaTERvOGEL

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

De Hoornaar- of wespvlinder.
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“We wilden weten wat er nu werkelijk 
in die 3900 kilometer houtsingel zit die 
dit gebied rijk is. Dat weten we nu en de 
uitkomst is prachtig”, hield Hoogland zijn 
publiek enthousiast voor. Die kennis wil 
het nationaal landschap delen; met rijk, 
provincie en gemeenten, maar ook met 
zo veel mogelijk bewoners en bezoekers 
van de streek. Zodat zij kunnen genieten 
van de geheimen die de Noardlike Fryske 
Wâlden hebben prijsgegeven en ook 
gegrepen kunnnen worden door de rijk-
dom van het landschap en de noodzaak 
dat te behouden.

Geen ruilverkavelingsschade
De Noardlike Fryske Wâlden zijn het 
grootste aaneengesloten kleinschalige 
landschap van Nederland. Bijzonder is 
dat de eerste ruilverkavelingsprojecten 
hier, met uitzondering van Dantumadiel, 
pas heel laat op gang kwamen. In die tijd 
was er al veel aandacht voor de kwaliteit 
van het landschap, lichtte Foppe van der 
Meer van Landschapsbeheer Friesland 
- mede initiatiefnemer en uitvoerder 
van de inventarisatie - het belang en 
de waarde van dit Friese Nationaal 
Landschap in zijn inleiding toe.
De afgelopen twee jaar heeft 

Landschapsbeheer Friesland alle land-
schapselementen in het gebied in kaart 
gebracht en, niet onbelangrijk, gedigita-
liseerd: elzensingels, dykswâlen, pingo’s, 
dobben etc. “Daarmee kunnen we de 
kwaliteit van het gebied goed aangeven, 
maar het is ook een mooi instrument om 
ontwikkelingen in de toekomst te moni-
toren.” 

Kleine jungles
Ernst Oosterveld van Altenburg & 
Wymenga ecologisch onderzoeksbureau 
nam de bezoekers mee langs de uitkom-
sten van het onderzoek naar de flora en 
fauna in het gebied. Die mag bijzonder 
worden genoemd, kon hij concluderen. 
“De dykswâlen zijn kleine jungles. Als 
je ze ziet, krijg je al een idee dat ze wel 
eens soortenrijk zouden kunnen zijn. 
Nou dat klopt.” 
Op basis van literatuur hadden 
Oosterveld en zijn collega’s een selectie 
gemaakt van soorten met grote potentie, 
waaronder broedvogels en vleermuizen. 
Zij keken naar aantallen per proefveld of 
telpunt en in het bijzonder naar even-
tuele verschillen tussen houtwallen en 
houtsingels. Bij de broedvogels leverde 
dat de opvallendste resultaten op. In de 

singels nemen ze af, maar op de dyks-
wâlen doen ze het juist veel beter dan 
een aantal jaar geleden. “Mogelijk komt 
dat door het intensievere landschaps-
onderhoud”, aldus Oosterveld. Om dat 
zeker te weten, is echter meer onderzoek 
nodig. Zeker is al wel dat de houtwallen 
de leefomgeving vormen van ongelooflijk 
veel vogels. Van alle houtwalvogels in 
Nederland broedt 3,5 procent in de NFW, 
terwijl die maar 0,75 van het oppervlak 
van Nederland beslaan. 

Vleermuizen en appelmos
Ook vleermuizen voelen zich thuis in de 
Noardlike Fryske Wâlden. Per telpunt 
telden de onderzoekers gemiddeld 5,5 
vliegbewegingen. Naast gewone dwerg-
vleermuizen, ruige dwergvleermuizen en 
laatvliegers, namen zij ook de tweekleu-
rige vleermuis waar, een soort die bijzon-
der is in Nederland. Dat geldt ook voor 
een aantal van de vele nachtvlinders die 
in het gebied voorkomen. Gerrit Tuinstra 
telde 23 soorten die in Friesland alleen 
in NFW voorkomen en zes landelijk zeld-
zame soorten. 
De planten doen in soortenrijkdom in de 
wâlden niet voor de dieren onder. Bert 
Maes (zie ook elders in dit nummer) ver-
telde over de resultaten van zijn onder-
zoek naar autochtone struiken en bomen. 
Oosterveld richtte de blik ook iets dichter 
op de grond, waar hij onder meer zoveel 
gewoon appelmos zag dat de NFW vol-
gens hem voor deze soort nationaal en 
internationaal als bolwerk mogen wor-
den aangemerkt. De houtwallen blijken 
soortenrijker dan de singels, waar brand-
netels en bramen overheersen, maar wel 
weer twee soorten bramen die nergens 
anders op de wereld voorkomen dan in 
de Noardlike Fryske Wâlden.

Doel of middel
Centraal stond de relatie tussen land-
schapselementen en biodiversiteit. 
Namens Landschapsbeheer Nederland 
nam Marieke van der Werf deel aan 
de paneldiscussie met gedeputeerde 
Johannes Kramer en Henk Soorsma 
van het ministerie van EZ. LBN bracht, 
gestaafd door het onderzoek, het belang 
van landschapsonderhoud naar voren. 
Zowel Soorsma als Kramer gaven aan 

Symposium rijke biodiversiteit Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Een mooi geheim onthuld

De Noardlike Fryske Wâlden (NFW) hebben een feestje te vieren. Met de inven-
tarisatie van de biodiversiteit is voor de agrarische natuurvereniging NFW een 
langgekoesterde wens in vervulling gegaan, aldus voorzitter Douwe Hoogland in 
zijn welkomstwoord aan de 85 bezoekers van het symposium Rijke biodiversiteit 
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden dat op 23 april in De Klinze in 
Aldtsjerk werd gehouden. 
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dat landschap in het nieuwe agrarisch 
natuurbeheer geen doel op zich is, maar 
een mogelijk middel om soorten te 
behouden. Van der Werf stelde voor om 
dit om te draaien: "Nu onderzoek aan-
toont dat landschap van cruciaal belang 
is voor biodiversiteit, moet je landschap 
als belangrijk conditie voor soorten-
behoud centraal zetten. Daarmee vang 
je immers meerdere vliegen in één klap: 
biodiversiteit maar ook behoud cultureel 
erfgoed, streekidentiteit, recreatie, bele-
ving et cetera."

Henk Soorsma en Johannes Kramer 
bleven trouw aan het rijksbeleid dat 
volledig is gericht op soorten. “Wij rang-
schikken de verschillende afspraken naar 
de zwaarte van de verplichtingen en 
sanctionering en dan krijgen de soorten 
voorrang. De afspraken in de EU over 
de biodiversiteit is de kern van wat we 
doen. Daarover moeten de collectieven 
afspraken maken”, aldus Soorsma.
Wat Kramer en Soorsma betreft hoeft 
dit niet te betekenen dat het landschap 
er bekaaid afkomt. Als voorwaarde voor 

soorten is het ook goed mogelijk iets 
voor het landschap te doen. “Ik kan 
me niet voorstellen dat ik straks een 
gebiedsofferte van Douwe Hoogland 
krijg, waarin de houtwal niet voorkomt”, 
aldus Kramer. ”Wij hebben ook 12 mil-
joen uitgetrokken voor een weidevogel-
beleid dat we niet kunnen realiseren als 
er niet ook een bepaald landschap is.”
Van der Werf was er echter niet gerust 
op. “U kunt van mij als directeur 
Landschapsbeheer natuurlijk niet anders 
verwachten dan dat ik het landschap 

graag terugzie in het doelenkader. Ik 
mis harde afspraken. De gedeputeerde 
geeft aan dat houtwallen belangrijk 
zijn, maar hoe hard is de afspraak dat 
hier over zeven jaar nog 3900 kilometer 
staat?” Wat Kramer betreft zou dat niet 
de belangrijkste vraag van de middag 
moeten zijn. Kern is volgens hem dat alle 
partijen er vertrouwen in hebben dat ze 
op één lijn zitten als het om behoud en 
beheer van landschap gaat. Hij merkt dat 
er veel teleurstelling is bij boeren, door 
inconsequent beleid. “We moeten toe 

naar overheidsproof beleid. Vertrouwen is 
het belangrijkste, dan weet ik zeker dat 
het goed komt, want we dienen allemaal 
hetzelfde doel.”

Het bestuur van CIVILSCAPE bestaat uit 
acht leden en een voorzitter. De leden 
zijn afkomstig uit Nederland (G. Gielen, 
directeur Landschapsbeheer Flevoland), 
Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden, Spanje, België en Tsjechië. Gielen 
maakt tevens deel uit van de ‘executive 

board’. CIVILSCAPE streeft haar doelen 
na door beleidsbeïnvloeding, uitwisseling 
van kennis en ervaring en de uitvoering 
van Europese projecten. Inmiddels hebben 
zich meer dan 50 landschapsorganisaties 
(NGO’s) uit meer dan 20 landen bij 
CIVILSCAPE aangesloten.

CIVILSCAPE is opgericht in 2008, ope-
reert onder de vlag van de Raad van 
Europa en werkt samen met UNISCAPE 
(onderzoeksinstituten) en RECEP-ENELC 
(lokale en regionale overheden). Zo is 
CIVILSCAPE actief om de ELC-principes 
in het gemeenschappelijk landbouw-
beleid te promoten en landschap als een 
volwaardig thema in het EU-beleid te 
krijgen. G.J. van Herwaarden van onze 
koepelorganisatie Landschapsbeheer 
Nederland is betrokken als lid van de 
‘Advisory Council’, die per land rappor-
tages opstelt over de naleving van de ELC. 
(zie www.civilscape.eu).

Landschapsbeheer Friesland lid CIVILSCAPE

Landschapsbeheer Friesland is sinds maart 2014 lid van CIVILSCAPE, het Europese 
samenwerkingsverband van landschapsorganisaties dat zich inzet om de beginselen 
van de Europese Landschapsconventie (ELC) te promoten. Tijdens de algemene 
vergadering (General Assembly) van maart jl. in Bonn is Landschapsbeheer Friesland 
officieel als lid aan de Europese organisatie toegevoegd. Met het Europese lid-
maatschap wordt tevens in gespeeld op de CH2018, waarbij de vertaling van 
landschappelijke thema’s naar een Europese dimensie een belangrijk uitgangspunt 
vormen.

“Landschap cruciaal voor biodiversiteit: dus centraal 
zetten als belangrijke conditie voor soortenbehoud”

V.l.n.r. Henk Soorsma, Marieke van der Werf en 
Johannes Kramer.
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Ecologisch adviseur Bert Maes over onderzoek autochtone bomen en struiken in de NFW

Ecoloog, cultuurhistoricus en kenner van 
inheemse bomen en struiken Bert Maes 
ontwikkelde begin jaren ‘90 van de vorige 
eeuw een methode om de autochtoniteit 
van bomen en struiken op te sporen en in 
kaart te brengen. Die kennis zette hij in 
om samen met René van Loon (Ecologisch 
Adviesbureau Van Loon), Jan de Boer 
(Vitis Idaea) en Bart Opstaele (Greenspot) 
een beter beeld te krijgen van de soorten 
in de Noardlike Fryske Wâlden. “Uit eer-
der onderzoek van Staatsbosbeheer had-
den we wel een indruk van de soorten-
rijkdom, maar wij hebben echt gekeken 
naar wat oorspronkelijk is en wat mis-

schien toch later aangeplant. Het gebied 
heeft niet stilgestaan.” 

Rassenlijst en genenbank
In hun speurtocht stuitten de onderzoe-
kers op echte topgebieden. “We zijn soor-
ten tegengekomen die genetisch apart 
zijn voor dit gebied. Die zijn interessant 
voor de rassenlijst én voor de nationale 
genenbank in Dronten, waar ze ervoor 
zorgen dat deze soorten niet uitsterven 
en zaden of stekken kunnen worden toe-
gepast.” Vooral op het leem kwamen de 
onderzoekers bijzondere bomen en strui-
ken tegen. Zeldzame rozen bijvoorbeeld, 
zoals de berijpte Viltroos en bepaalde 
meidoornsoorten. 
“Je leert altijd weer als je het veld 
ingaat”, vertelt Maes op een manier die 
uitnodigt om zelf naar buiten te gaan. 
“Dat gold hier zeker. We zagen veel voor-
komende soorten als de zachte berk en 
wilde lijsterbes, die hier kenmerken heb-
ben die je nergens anders ziet. Een zachte 
berk heeft bijvoorbeeld altijd opgaande 
takken, maar hier wijzen ze naar bene-
den. Dat maakt dit werk zo leuk: dat de 
natuur zich niet aan de boeken houdt. 
Het levert ons ook inzicht op over de 
verspreiding van soorten.”

Veel enthousiaste boeren
Maes is niet alleen enthousiast over de 
resultaten van de inventarisatie. Ook 
de betrokkenheid van bewoners van 

Noardlike Fryske Wâlden heeft hem 
aangenaam getroffen. “Bomen en strui-
ken zijn de grootste organismen in de 
natuur. Dat maakt het curieus hoe wei-
nig we erover weten en hoe weinig ze 
ook beschermd zijn.” Kennis is de eerste 
voorwaarde om soorten te behouden, 
weet Maes. Veel verdwijnt uit onwetend-
heid. Het nieuwe beleid om de natuur 
haar gang te laten gaan is daarvan 
wat hem betreft een goed voorbeeld. 
“Lichtminnende soorten komen daardoor 
in de knel. Niets doen is niet altijd goed.” 
De kaarten die de onderzoekers hebben 
opgesteld, worden voor iedereen beschik-
baar gesteld, inclusief advies over beheer. 
Maes is ervan overtuigd dat de boeren 
daarmee rekening zullen houden. “Dit 
landschap wordt gedragen door particu-
lieren. Veel boeren hier zijn zo positief 
over de natuur en hun houtwallen, dat ik 
zeker weet dat er ook iets met de nieuwe 
kennis zal worden gedaan. Ze hebben er 
echt plezier in.” 

"Meest verrassende uit twee jaar onderzoek is 

hoe indrukwekkend dit gebied eigenlijk is”

Twee jaar lang heeft Bert Maes van 
Ecologisch Adviesbureau Maes op ver-
zoek van Landschapsbeheer Friesland 
“heel veel bomen en struiken bekeken” 
in de Noardlike Fryske Wâlden. En 
nog heeft hij maar zo’n tien procent 
in kaart gebracht. Het zegt iets over 
de rijkdom van het gebied. “Het meest 
verrassende dat uit ons onderzoek naar 
voren is gekomen, is hoe indrukwek-
kend dit Nationaal Landschap eigen-
lijk is met zijn honderden kilometers 
dykwâlen en houtsingels. Voor nieuws-
gierige onderzoekers is dat prachtig.” 
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Takomst fan it boerehiem
in Zuidwest-Fryslân

Projectleider Karin Sjoukes van Land-
schapsbeheer Friesland is verheugd. Na 
een vooronderzoek, waarin de haalbaar-
heid van en belangstelling voor het 
project werden geïnventariseerd, ging 
Takomst fan it Boerehiem dit voorjaar 
daadwerkelijk van start. 

Beeldbepalend 
Boerderijen zijn op het platteland 
beeldbepalende elementen. Een goede 
landschappelijke inpassing draagt bij 
aan een mooi landschap en een pret-
tige leefomgeving. Die kwaliteit wil 
Landschapsbeheer Friesland graag ver-
beteren. In Zuidoost-Friesland loopt een 
soortgelijk project. Hier worden - samen 
met de agrarische natuurvereniging 
Elan - twintig boerenerven landschap-
pelijk ingepast. “De helft is klaar en het 
restant volgt komend plantseizoen”, aldus 
Sjoukes. 
In Zuidwest-Friesland, waar de gemeen-
ten Súdwest-Fryslân en de Friese Meren 
onder vallen, staan de volgende dertig 
boerenerven op het programma. “Voor 
een deel gaat het om herstel en aanvul-
ling van bestaande structuren, maar we 
maken ook nieuwe beplantingsplannen en 
regelen de uitvoering”, aldus Sjoukes.

Streekeigen soorten
De uitdaging ligt niet alleen in de land-
schappelijk inpassing, maar ook in het 
planten van streekeigen soorten en nog 

beter; 'autochtoon' plantmateriaal. “Dat 
is plantmateriaal  dat op natuurlijke wijze 
vermeerderd wordt uit soorten die uit de 
streek zelf komen”, aldus Sjoukes. 
Elke streekeigen plant, struik of boom 
heeft eigenschappen die passen bij de 
functie, het klimaat en de grondsoort. 
“Zo is de zomereik een boom van de 
zandgronden en niet van de klei. Een 
ander voorbeeld is de Leilinde. Deze 
wordt van oudsher voor een boerderij 
geplant en geleid, zodat er in de zomer 
een zonnescherm ontstaat. Vooral 
melkveehouders pasten dit toe. Ander 
voorbeeld van landschappelijke inpassing 
van het boerenerf is de aanleg van een 
fruitboomgaard met appel-, peren- en 
pruimenbomen.” 

Het is aan de adviseurs van Landschaps-
beheer Friesland om de erfbezitters van 
het gebruik van streekeigen soorten – en 
nog beter autochtoon plantmateriaal – te 
overtuigen. “In praktijk blijkt dat geen 
probleem”, aldus Sjoukes. “We maken 
inrichtingsplannen en tekeningen die 
we voorleggen aan de eigenaar. Is die 
akkoord, dan  gaan we aan de slag met 
het uitvoeringsplan. In die fase zitten we 
nu. Komende herfst en winter gaan we 
over tot aanleg.” 
Het project wordt door de provincie 
Fryslân en met Europees geld gesubsi-
dieerd. Van de eigenaar zelf wordt een 
(beperkte) eigen bijdrage verlangd.

Vorig jaar deed Landschapsbeheer Friesland een oproep en werden er informatie-
avonden in de regio belegd. Al snel meldden tal van geïnteresseerden zich en 
werd er aan de 'keukentafel' overlegd. “Resultaat is dat we in Zuidwest-Fryslân 
binnenkort dertig boerenerven onder handen nemen. In april zijn we gestart met 
de voorbereiding, en dan met name de landschappelijk inpassing. Komende herfst 
en winter staat de uitvoering op het programma.” 

COLUmN
U WILT TOCH NIETs mIssEN?

Vette letters, gebruikt door een aanbieder van digitale 
genoegens om een afvallige klant binnenboord te 
houden. Zo’n boodschap is lachwekkend en wordt 
vervolgens razendsnel aan het recyclingtraject van 
onmisbare grondstoffen toegevoegd.
Willen we niets missen en mogen we dat zelf 
asjeblieft bepalen?
Of is dat onmogelijk geworden zonder in een 
isolement te geraken en anderen die onmisbaar zijn 
voor je sociale netwerk voor het hoofd te stoten? 

In het begin van de zeventiger jaren van de afgelopen 
eeuw werden wij als kinderen te Leeuwarden aan 
de zorg van het personeel van de Nederlandse 
Spoorwegen toevertrouwd. En op Den Haag Hollands 
Spoor of te Pijnacker stipt aan onze wachtende 
familieleden afgeleverd. Onderweg had iedere 
medepassagier veel plezier met het viertal jeugdige 
wereldreizigers en scoorden wij meer Engelse drop, 
toffees, autodrop, pepermuntjes, Haagse hopjes 
en Bazooka Joe-kauwgum dan er in het hele 
voorafgaande schooljaar tussen onze kaken was te 
vinden.

We bouwden zo zonder het te weten een tijdelijk 
sociaal netwerk op. Sommige onderdelen van 
een dergelijk netwerk kunnen als herinnering 
een levenlang mee. Hedendaagse treinreizigers 
houden zich in overgrote meerderheid bezig met 
het onderhouden van sociale netwerken die zich via 
onzichtbare wegen ver van de actuele verblijfplaats 
van de deelnemers bevinden.

Misschien mis je het tijdelijke sociale netwerk in de 
trein dan niet. Maar wat je wel mist is het uitzicht 
op het landschap. Waarin je beleeft dat het destijds 
nieuwe vervoersnetwerk van de trein een ongelooflijk 
brutale inbreuk op het landschap van paardenkracht 
en trekschuit heeft gepleegd. En waar je heerlijk kunt 
genieten van de achterkant van de zichtlocaties van 
bedrijven die zich op de gunsten van de koetsiers van 
de heilige koe richten.

Stel dat we onze 
onmisbare digitale 
reddingsboei voor 
het betreden van 
onze woonstede 
even durven 
loslaten. Om ons 
heen kijkend kunnen 
we dan zien dat 
deze woonplek ook deel uitmaakt van het landschap. 
Daar willen we meestal niets van missen. Dat wil 
zeggen, wel de slechte en niet de mooie dingen. En 
dan is het goed dat Landschapsbeheer Friesland in je 
netwerk zit.

Onmisbaar!  

 Jan J. de Boer
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Projectleider Karin Sjoukes van Land-
schapsbeheer Friesland blikt tevreden 
terug op de achterliggende jaren waarin 
een mooi voornemen, via diverse tussen-
stappen, leidde tot een keten aan initia-
tieven. Variërend van herstel (Bekhof-
schans) en reconstructie (Blesse-brug-
schans, schans Frieschepalen) van 
schansen tot het uitbrengen van een 
ontwikkelingsvisie, boekwerk en filmpje 
over de Friese Waterlinie als historisch 
landschapselement en toeristische trek-
pleister. 

Drager van evenementen
Zo komt het 17e eeuwse verdedigings-
werk stap voor stap fysiek én in de bele-
ving van bewoners en bezoekers weer 
tot leven. “Het zichtbaar maken van de 
schansen en andere verdedigingswerken 
langs de route is natuurlijk prachtig, 

maar vooral ook een middel om bewo-
ners en bezoekers de geschiedenis van de 
streek te laten beleven en (door)vertellen. 
Daarin spelen het boek en het filmpje 
van Karst Berkenbosch een belangrijke 
rol, maar ook evenementen als de Friese 
Waterlinie Week, de Wandel2daagse en 
het geplande locatietheater op de schans 
van Frieschepalen.”

Frieschepalen
“De geschiedenis leeft in het dorp. Dat 
bleek al toen het ons lukte om de uit 
1724 daterende, gegoten grenspalen te 
laten herstellen en terug te plaatsen. En 
ook nu weer met het terugbrengen van 
de schans aan de rand van het dorp. De 
locatie ligt klaar.  Het wachten is op 
de grond om de wallen aan te leggen. 
Vervolgens zaaien we die in met gras en 
is de schans klaar voor het toneelstuk 

in september. De tribunes komen aan de 
andere kant van het water. Het belooft 
een mooi spektakel te worden, deze 
gezamenlijke Fries-Groningse productie 
van BUOG en Peerd. Toepasselijk voor een 
stuk dat 'Grensland' heet en zich daar ook 
letterlijk afspeelt.”

Voorzitter Johannes Dijkstra van dorps-
belang Frieschepalen is trots op het 
bescheiden, 1000 inwoners tellende, 
voormalige veendorp dat tot 1946 bij 
Siegerswoude hoorde. “In weerwil van 
het feit dat het dorp in 1593 door Willem 
Lodewijk al werd genoemd vanwege 
'de sterckte die opgericht werd in den 
Friesche Palen', vielen we tot 1955 onder 
Siegerswoude. Overigens is er op die 
sterckte, die we nu terugbrengen in het 
landschap, waarschijnlijk niet gevochten. 
Er is namelijk nooit een kogel gevonden. 

Oude verdedigingslinie ideaal decor voor evenementen 

Na vier projectjaren is de Friese Waterlinie weer een bekend fenomeen in de streek

Voorjaar 2010 startte Landschapsbeheer Friesland met het project Friese Waterlinie. Vier jaar later is de voormalige verdedigings-
linie – die loopt van Kuinre door de beekdalen van de Lende en de Tsjonger naar Frieschepalen - weer een bekend fenomeen 
in de streek. Minstens zo belangrijk is dat de regio het initiatief enthousiast oppakt. “Dat was voor ons én de stuurgroep een 
belangrijke doelstelling. Dan is het goed om te zien dat er langs de linie mooie initiatieven ontstaan als de Friese Waterlinieweek, 
de Wandel2daagse en wat er momenteel in Frieschepalen allemaal gebeurt.”
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Veel nieuwe bomen geplant

Op 12 maart vond de 35ste Nationale 
Boomfeestdag plaats. Thema was ‘Kiezen 
voor Bomen’. Jan Piet de Boer van 
Landschapsbeheer Friesland was mede 

verantwoordelijk voor activiteiten op de 
Friese accentlocatie Blije. Na een gastles 
door Stichting Iepenwacht, het boom-
feestlied met zangeres Florianne Swart, 

een woordje van wethouder Talsma en 
onthulling van de herinneringspaal, gin-
gen kinderen van basisscholen De Ikker 
en De Opbouw enthousiast aan de slag 
met het planten van iepen. Daarna werd 
per ‘tractortram’ koers gezet naar het 
Noorderleech. Vrijwilligers van It Fryske 
Gea vertelden de kinderen over het 
natuurgebied en waarom er geen bomen 
groeien. 

Drie dagen later werden nog meer iepen 
geplant in Blije. Maar liefst vijftig. Zo’n 
dertig vrijwilligers plantten die, onder 
begeleiding van Landschapsbeheer, 
langs het spoor. Een week later was het 
de beurt aan Langelille, Nijetrijne en 
Slijkenburg. Hier brachten 55 vrijwil-
ligers, als onderdeel van het project 
Dorpen in het Groen Weststellingwerf, 
streekeigen erfbeplanting aan. Langs 
de erven kwamen in totaal 250 nieuwe 
bomen en twee kilometer haag.

Historisch feit is wel dat hier op de plek 
van Café Ma Kelly's een herberg stond 
waar indertijd de vrede is getekend. Ter 
herinnering willen we volgend jaar het 
model van de schans terugbrengen in het 
stratenpatroon voor het café. Inclusief 
straatmeubilair dat het centrum meer 
sjeu moet geven.”
De schans van Frieschepalen, die ove-
rigens op Gronings grondgebied komt 
te liggen, wordt in samenwerking met 
Landschapsbeheer Friesland gedeeltelijk 
gereconstrueerd. Het werk wordt deels 
door de plaatselijke bevolking uitgevoerd. 
“We steken er met vijftig vrijwilligers zo'n 
400 uur aan eigen werk in”, aldus Dijkstra 
die vertelt het dorp ook de fondswerving 
deed voor het € 60.000 kostende project. 
Eerste hoogtepunt  wordt de theatervoor-
stelling 'Grensland' waarvan de première 
op 18 september is gepland. “Dat wordt 
een mooi staaltje locatietheater met 
toneelspelers uit de streek. We kijken er 
nu al naar uit.”

Friese Waterlinie week en wandel-
2daagse
Op de rol, en bij verschijnen van deze 
uitgave inmiddels achter de rug, staat 
ook de Friese Waterlinie Wandel2daagse. 
Deze wordt – net als de Friese Waterlinie 

Week in Olderberkoop – het tweede, 
opeenvolgende jaar gehouden. En wel op 
17 en 18 mei. Waar organisator Greta 
de Vries vorig jaar tachtig enthousiaste 
wandelaars begroette, rekent ze dit jaar 
op een veelvoud. 

“De reacties waren dermate positief, dat 
ik verwacht dat we de driehonderd halen.  
Temeer omdat de route is uitgebreid. Er 
zijn nu twee etappes van rond de 42 kilo-
meter die de wandelaars van Kuinre naar 
Bakkeveen brengen. Ze volgen groten-
deels de fietsroute door de fraaie beekda-
len en langs de Lende. Een schitterende 
omgeving.”
Degenen die de afstand te groot vinden, 
kunnen ook één dag wandelen of het 
traject inkorten tot 25 of 15 kilometer 
per dag. “Het evenement heeft al plaats-
gevonden”, aldus Greta, die vertelt dat er 
in Oldeberkoop voldoende overnachtings-
mogelijkheden zijn en een middeleeuwse 
BBQ wordt gehouden. 

In de week van 19 tot en met 23 augus-
tus komt er ook een tweede editie van 
de Friese Waterlinie Week. “De eerste 
was een succes”, aldus Karin Sjoukes. 
“Vandaar dit vervolg.” Onder begeleiding 
van een (historische) gids kan de verdedi-

gingslinie gefietst, gevaren en gewandeld 
worden. Tevens staat er een bezoek aan 
en stadswandeling in Steenwijk op het 
programma.

De Friese Waterlinie bestaat uit ver-
schillende verdedigingswerken, waar-
onder schansen (kunstmatig opgewor-
pen aarden wallen). De afgelopen jaren 
is, in opdracht van de provincie Fryslân 
en Landschapsbeheer Friesland, door 
Feddes/Olthoff een plan ontwikkeld om 
de Friese Waterlinie zo veel mogelijk 
in ere te herstellen. Inmiddels zijn 
de Berkhofschans, Blessebrugschans 
en de Zwartendijkster-schans aan de 
vergetelheid onttrokken. De schans 
Frieschepalen volgt deze zomer. Langs 
de waterlinie zijn en worden diverse 
fiets- en wandelroutes ontsloten en 
ontstaan lokale initiatieven die voort-
borduren op en gebruik maken van dit 
historische landschapselement waarop 
17e en 18e eeuwse indringers zich 
stukliepen.  
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De inhoud van het project wordt meebe-
paald door de uitslag van de enquêtes die 
vooraf en na de tv-serie zijn gehouden 
en op dit moment worden uitgewerkt. 
Duidelijk is dat onder de Friese bevol-
king zorgen bestaan over het landschap. 
Vooral als het gaat om hoe het land-
schap zich in de toekomst ontwikkelt 
onder invloed van landbouw, economie, 
energievoorziening en woningmarkt. De 
vraag is hoe je als burger vooraf meege-
nomen kunt worden in het proces en niet 
alleen achteraf bijvoorbeeld het onder-
houd krijgt overgedragen in het kader 
van maatschappelijke betrokkenheid of 
burgerparticipatie. De meting na afloop 
van de tv-serie onder Friese burgers moet 
onder meer een methodiek opleveren 
om hier in de toekomst beter mee om te 
gaan.

Vervolg is logische stap
Aanvullend op de tv-serie Moai Fryslân en 
initiatieven als Atelier Fryslân, Nije Pleats 
en ARK Fryslân, die meer gericht waren 
op professionals, willen LBF en FMF met 
Moai Fryslân XL burgers meer gelegen-
heid geven om te reageren, om met 
elkaar en met deskundigen in gesprek te 
gaan, informatie te raadplegen, de eigen 
leefomgeving met andere ogen te bekij-

ken en de ruimtelijke kwaliteit uit eigen 
beweging mee te beïnvloeden. Een logi-
sche stap die volgens beide organisatie 
nodig is om Fryslân de mooiste provincie 
van Nederland te laten blijven. 
Dit willen we onder meer doen met 
een digitaal burgerplatform Romte foar 
Kwaliteit. Een platform waar alles op het 
gebied van ruimtelijke kwaliteit in Fryslân 
te vinden is, waarop discussies kunnen 
plaatsvinden, ideeën uitgewisseld en 

nieuwe contacten kunnen worden gelegd. 
Het idee is dat met dit platform een 
begrip als ruimtelijke kwaliteit voor bur-
gers niet de gebruikelijke ver-van-mijn-
bed-show hoeft te zijn en er voldoende 
aanknopingspunten zijn om niet (langer) 
aan de zijlijn te staan.

Regiobijeenkomsten
Een ander onderdeel is het organiseren 
van regiobijeenkomsten over ruimtelijke 
kwaliteit in de directe leefomgeving van 
burgers. Deze werkateliers worden geleid 
door inspirators, deskundigen en opinie-
makers die met een doordachte cocktail 
van bezieling, inhoud en opinie de aan-
wezigen enthousiasmeren en activeren. 
De deelnemers wordt gevraagd aan de 
slag te gaan in hun eigen omgeving. Met 
behulp van het digitale platform en social 
media worden de uitkomsten met andere 
bewoners gedeeld om op die manier de 
ruimtelijke kwaliteit bespreekbaar te 
maken en daar een gezamenlijk gedragen 
plan voor te maken. Tevens willen we 
bekijken of een vervolg mogelijk is van 
de tv-serie Moai Fryslân en of de eerste 
Nederlandstalig ondertiteld op DVD kan 
worden uitgebracht. 
De tv-serie wordt herhaald in week 26, 
van maandag 23 t/m zaterdag 28 juni. 
Meer informatie vindt u op de website 
van Omrop Fryslân of www.moaifryslan.nl

Met Moai Fryslân XL zetten LBF en FMF in 

op vervolgproject ruimtelijke kwaliteit 

Herhaling tv-serie Moai Fryslân in week 26 bij Omrop Fryslân

Het Koepelbos bij Olderberkoop is al langer middelpunt van activiteit. Na een 
opknapbeurt van het hertenkamp, ging afgelopen winterseizoen het bos op de schop. 
Doel: de romantische sfeer van het vermoedelijke Roodbaardpark herstellen. Onder 
leiding van Landschapsbeheer Friesland en in samenspraak met een aantal land-
schapsarchitecten zijn er afgelopen tijd bomen gekapt die niet in het oorspronkelijke 
ontwerp thuis horen. “Daarmee zijn originele zichtlijnen in ere hersteld en is de 
vijver vanaf het restaurant weer zicht-
baar geworden”, aldus Jan Piet de Boer, 
projectleider namens Landschapsbeheer. 
“Het Koepelbos wordt steeds meer een 
lust voor het oog. Een parel die we 
met hulp van omwonenden, bedrijven, 
gemeente en Staatsbosbeheer oppoet-
sen tot een prachtig exemplaar van de 
zogenaamde noordelijke lustwarande.” 
Eind 2014 is de reconstructie van het 
koepelbos voltooid. 

kOEpELBOs sTEEDs mEER LUsT vOOR HET OOG

Na het succes van de tv-serie Moai Fryslân, zetten Landschapsbeheer Friesland en 
de Friese Milieu Federatie samen in op een vervolgproject om burgers te betrekken 
bij de ruimtelijke kwaliteit in hun provincie. Volgens deskundigen is een project 
als Moai Fryslân in ons land uniek in zijn soort en zeker voor de doelgroep: de 
Friese burger, die in de serie aan het woord komt. Voortbordurend op de tv-serie 
en bijbehorende enquêtes is een aanvullend project uitgewerkt onder de titel Moai 
Fryslân XL. Doel is om ruimtelijke kwaliteit nadrukkelijk op de maatschappelijke en 
politiek agenda te houden en burgers in Fryslân uit te dagen de inrichting van het 
landschap mee vorm te geven.



Groen licht 13

Doel is dat leerlingen dit voorjaar spelen-
derwijs het leven op en rond de boerderij 
ontdekken. Waarom is het eigenlijk zo 
belangrijk dat het weidelandschap in 
stand blijft? Niet alleen voor de boer, 
maar voor iedereen. Ook voor planten, 
dieren en specifiek de (weide)vogels die 
er leven. Bij een boer op het erf leren 
ze hoe bijzonder het landschap is waar 
je (vlakbij) woont. Welke weidevogels 
er voorkomen en welke werkzaamheden 
een boer uitvoert om het landschap en 
de weidevogels te behouden. Ze starten 
op school met een film over het ontstaan 
van het landschap. Daarna komt er een 
weidevogelkenner op school die een gast-
les geeft over weidevogels. 

Zelf aan de slag
Vervolgens gaan de leerlingen een och-
tend of middag naar een boerderij in de 
buurt. De boer en de weidevogelkenner 
benoemen de bijzondere kenmerken van 
het landschap en kijken of de leerlingen
de weidevogels herkennen. Daarna gaan 
de leerlingen het weiland in en zelf aan 

de slag met onderzoeksopdrachten. Op 
zoek naar weidevogels, maar ook een 
grondmonster nemen met een grondboor, 
ontdekken wat er in de bodem leeft. 
Water onderzoeken op helderheid, water-
beestjes vangen, in de koeienpoep roeren 
en insecten vangen. Planten determineren 
die in de hoepel liggen. En tot slot sloot-
jespringen. 

Meer dan 30 klassen en 25 boeren heb-
ben zich inmiddels opgegeven voor dit 
unieke project dat tot stand gekomen is 
door de samenwerking van vele partijen: 
Het zijn Landschapsbeheer Friesland, 
It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Natuurmuseum Fryslân, NME centrum 
Mar en Klif, BFVW, provincie Fryslân en 
Dairy Campus Leeuwarden die de handen 
ineen hebben geslagen om dit project tot 
een succes te maken.

Zie ook op de site 
www.keningfanegreide.nl/kinderen

Samen op zoek naar weidevogels 

Op Aventoer by de Boer

Alle basisscholen (groep 7 en 8) in de gemeente Leeuwarden en Littenseradiel 
en Zuidwest Fryslân zijn uitgenodigd om mee te doen aan een bijzonder 
natuureducatieproject onder de vleugels van Kening fan ‘e Greide, waar ook 
Landschapsbeheer Friesland deel van uitmaakt. Twintig boeren hebben hun 
bedrijf en landerijen met weidevogels beschikbaar voor leerlingen uit de gemeen-
ten Leeuwarden en Littenseradiel. Leerlingen brengen een bezoek aan onder 
meer Bosma Zathe, twee boeren in Wergea, Burmania State, een boer in Lekkum. 
Daarnaast zijn er nog boeren in het weidegebied nabij Jorwert en tien boeren in 
Zuidwest-Fryslân. Er zijn 25 vogelexperts die de kinderen in het veld begeleiden 
en op de scholen een gastles over weidevogels verzorgen. 
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Het ochtendprogramma was in het 
Katlijker Thomaskerkje. Na de opening 
door Karin Sjoukes (Landschapsbeheer 
Friesland) was het woord aan Fred 
Tonneijck van onderzoeksbureau Triple 
E. De bioloog en econoom onderzoekt 
de kosten en baten van natuur. Volgens 
Tonneijck worden de opbrengsten van 
natuur zwaar onderschat. “Oorzaak? Op 
de overheidsbalans komen wel de kosten, 
maar niet de maatschappelijke baten 
terug. En dat terwijl de opbrengsten 
bijna altijd hoger zijn dan de kosten.” Zo 
toonde Tiple E aan dat in een sterke eco-
nomische regio als Utrecht, natuur heel 
belangrijk is. En dat horecaondernemers 
rond de Utrechtse Heuvelrug dertig pro-
cent meer omzetten dankzij de natuur-
lijke omgeving. Investeringen in natuur en 
landschap verdienen zich op acceptabele 
termijn terug, aldus de onderzoeker.

Om die investeringen te bewerkstelligen 
is het volgens Tonneijck zaak om natuur 
bedrijfskundig te benaderen. Incluis 
gescheperde kuddes. “Zet natuur in als 
middel, niet als doel. Verknoop kosten 
met baten, koppel rechten (zoals grazen) 
aan plichten (terreinbeheer) en zorg voor 
toegevoegde waarde.”

Debat geleid door Johannes Kramer
Hierna was het tijd voor een debat 
over het draagvlak voor gescheperde 
schaapskuddes, geleid door gedeputeerde 

Johannes Kramer. Albert Visser vertegen-
woordigde de financiers voor natuur-
beheer: de provincies (Fryslân, Drenthe 
en Gelderland). Jac Postma sprak namens 
gemeenten Westerveld, Ooststellingwerf 
en Heerenveen, Emiel Beijk namens 
de terrein-beherende-organisaties 
(It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten) en Diederik Sleurink 
namens de herders. Tanja Roevelt van 
Landal Greenparcs vertegenwoordigde 
het bedrijfsleven. Landal overweegt 
schaapskuddes in te zetten voor meer 
natuurbeleving op haar recreatieparken. 

Herder Sleurink is blij met het onderzoek 
dat de ecologische meerwaarde van 
gescheperde schaapskuddes aantoont. Hij 
hoopt dat gescheperde kuddes nu breder 
ingezet worden. Dus niet alleen op zicht-
locaties. Uiteindelijk waren de debaters 
eensgezind: Er is meer samenwerking 
nodig. Voor slimmer en eenduidiger sub-
sidiebeleid, maar ook voor het verkennen 
van alternatieve financieringsmethoden. 
Bijvoorbeeld door samenwerking met 
commerciële partijen, zoals Landal. 

Handvatten voor de praktijk
Na het debat ontving gedeputeerde 
Kramer als eerste de hand-out Gesche-
perde schaapskuddes in het heidebeheer: 
handvatten voor de praktijk. Deze 
beknopte samenvatting van het onder-
zoeksrapport beschrijft de belangrijkste 

uitkomsten en adviezen wat betreft 
terreinbeheer met gescheperde kuddes. 
Na een muzikale intermezzo en veldlunch 
presenteerden Michiel Wallis de Vries 
(Vlinderstichting) en Joost Vogels 
(St. Bargerveen) deze in het veld. 

Schapen bevorderen biodiversiteit 
In de hand-out is onder meer te lezen 
dat schapen de biodiversiteit bevorderen. 
Ze transporteren namelijk, via mest en 
vacht, veel zaden en diertjes. Daarmee 
zorgen de beesten voor uitwisseling van 
vooral planten tussen gebieden, waardoor 
populaties minder versnipperd raken. Om 
te voorkomen dat er op plekken onge-
wenste soorten komen, is het volgens de 
onderzoekers belangrijk dat de volgorde 
van te begrazen terreinen goed wordt 
afgestemd.  

Meer conclusies en handvatten voor de 
praktijk? Download de hand-out of het 
hele rapport op www.landschapsbeheer-
friesland.nl.

Effect gescheperde schaapskuddes in het heidebeheer

Onderzoek en symposium

Op donderdag 8 mei vond in Katlijk het symposium ‘Verbindend beheer met 
gescheperde schaapskuddes’ plaats. Dit ter afsluiting van een onderzoek naar 
effecten van gescheperde (gehoede) schaapskuddes op heideflora en -fauna. 
Voor het driejarige veldonderzoek in Zuidoost-Fryslân werkte Landschapsbeheer 
Friesland samen met De Vlinderstichting, Onderzoekscentrum B-Ware en 
Stichting Bargerveen. 

J. Kramer ontvangt onderzoeksrapport van 
Michiel Wallis de Vries.
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samen met de agrarische natuurvereniging ELAN en de 
vogelwachten Zuidoost Friesland werkt Landschapsbeheer 
Friesland aan een betere leefomgeving voor de ijsvogel. Dit 
opvallende blauwe vogeltje voelt zich thuis in een beekland-
schap. In Zuidoost-Friesland komt hij echter slechts spora-
disch voor door een gebrek aan de zanderige, steile oever-
randen waarin hij zijn nesttunnels uitgraaft. Op tien plekken 
gaan boeren daarom oevers afsteken om ze geschikt te maken 
als broedplaats.
De ijsvogel is schaars. In Nederland komen naar schatting 
maar zo’n vijfhonderd tot duizend broedparen voor. Gelukkig 
kan er met beperkte middelen veel voor de soort worden 
gedaan. Door oevers zo in te richten dat de ijsvogel erin kan 
broeden, voldoet het beeklandschap in Zuidoost Friesland in 
alle opzichten aan de eisen die het vogeltje aan zijn leefom-
geving stelt. Landschapsbeheer Friesland heeft inmiddels een 
kleine veertig locaties geselecteerd die in aanmerking komen. 
In overleg met de boeren in het gebied worden hieruit tien 
locaties gekozen waar de oeverranden worden aangepast.

De populatie steenmarters in Friesland is al vijf jaar 
stabiel. Toch is er steeds meer om te doen. Mede door-
dat de media het beestje leert kennen, aldus Martijn 
Broekman van het Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters 
van Landschapsbeheer Friesland. “Niet zo gek ook, als je 
bedenkt dat we eind 2013 marters uit F16-hangars op 
vliegbasis Leeuwarden hielpen. Dat soort incidenten zorgt 
voor publiciteit.” Toch zijn het vooral particuliere meldingen 
die het meldpunt binnenkrijgt. Zo’n 150 per jaar, vooral uit 
Zuidoost-Friesland. “Meestal gaan we bij mensen langs en 
geven we advies op maat. Doel is altijd weren, niet doden.” 

En dat lukt. Broekman vindt 
het een compliment dat 
Friesland inmiddels weer 
een gezonde marterpopu-
latie kent. Toch gaan er 
geluiden op het dier minder 
te beschermen. Broekman 
wil wel een versoepeling 
van de wet, maar hele-
maal vogelvrij moet de 
steenmarter niet worden. 
Tegelijk hebben we een 
veldonderzoek in voorbe-
reiding naar de effecten 
van kunstmatige nesten 
in Drachten, waar steen-
marters relatief veel 
overlast veroorzaken. 
We hopen marters een 
aantrekkelijk onderkomen te bieden, 
daar waar ze mensen niet tot last zijn. “Met dit onderzoek 
zijn we voorloper in Europa”, aldus Broekman.

BLaUWE fLITs DOOR BOERENLaND vaN ZO-fRIEsLaND mELDpUNT sTEENmaRTERs LOOpT vOOROp 

met een prachtig boek, inspirerende documentaire, een aansprekende tentoonstel-
ling in het Fries Museum en een expositie op maat in het Tsiispakhús in Wommels is 
één ding zeker:  2014 is in Fryslân het jaar van Gerrit Vlaskamp. De oogst van vier jaar 
zaaien, die op 5 april bij de opening van de tentoonstelling en de presentatie van het 
boek, in een vol Fries Museum met groot enthousiasme werd binnengehaald.
Het boek De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp schetst naast het leven en werk van 
Vlaskamp zelf ook een mooi beeld van zijn tijd. Wie waren zijn klanten en hoe ston-
den zij met elkaar in contact? En waarom waren die tuinen van Vlaskamp zo populair 
onder de Friese notabelen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het boek sluit 
af met de resultaten van de inventarisatie die Landschapsbeheer Friesland heeft uit 
laten voeren door het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. 
De resultaten waren al per tuin te raadplegen (www.gerrit-vlaskamp.nl). 
Dat de conclusies nu ook in een boek beschikbaar zijn voor het grote publiek is goed 
nieuws voor iedereen die de sfeer van Vlaskamp wil beleven. Landschapsbeheer 
Friesland hoopt dat de publicatie daarnaast ook de urgentie duidelijk maakt van een 
vervolgproject, gericht op behoud en herstel van dit bijzondere groene erfgoed. 
Ook nieuwsgierig naar het boek De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp? Bestel het in 
de winkel op  www.landschapsbeheerfriesland.nl. Meer weten van of over Vlaskamp? 
Volg hem op facebook en/of twitter.

GERRIT vLaskamp vOLOp IN BEELD IN
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GROEN LICHT 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: Landschapsbeheer Nederland. 
Gezamenlijk staan we voor het stimuleren van 
de actieve zorg voor het Nederlandse landschap. 
Het werk van de partners in Landschapsbeheer 
Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door 
bijdragen van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie, de provincies en 
de Nationale Postcode Loterij.

Het volgende nummer verschijnt 
in najaar 2014.

Favoriete plek van Nynke Laverman en Sytze Pruiksma: Weidum en Wad

Landschapsbeheer Friesland

“Het verhaal van het Friese landschap”

“Kijk”, zegt Sytze, “wij zijn beide verhalen-
vertellers. Nynke met zang en tekst, ik met 
muziek en klanken. Naast de Friese taal, is het 
landschap voor ons een bron van inspiratie, 
van ontmoeting en mystiek, van genieten en 
tot rust komen. Tegelijk maken we ons zorgen 
over de staat van het landschap om ons heen. 
De betekenis van wat je ziet verandert als 
je er meer over weet. Zo kunnen we intens 
genieten van ons uitzicht; tegelijk weten we 
nu dat het groene industrieland vrij dood is 
en er daarom geen weidevogel en insect te 
bekennen is. Het is niet wat het lijkt. Daarom 
zijn wij verbonden aan het netwerkinitiatief 
Kening fan ‘e Greide, een verhaal dat moet 
worden verteld.”

Veel introductie hoeven Nynke en Sytze niet 
met zoveel tot de verbeelding sprekende 
producties op hun naam. Nynke deed de 
Academie voor Kleinkunst in Amsterdam 
en slagerszoon Sytze het conservatorium in 
dezelfde stad. Waar Nynke bekend werd als 
Friese fadozangeres en doorbrak met het 
album Sielesâlt, gevolgd door De Maisfrou, 
Nomade en Alter, verruilde Sytze het klassieke 
orkest voor zijn eigen composities en muzikale 
experimenten. Met Lân, Klanklânskippen en 
Faderpaard, hun gezamenlijke hommage aan 
vriend en dichter Tsjêbbe Hettinga, als klin-

kende voorbeelden. Nynke won er een Edison 
mee en beiden traden bij gelegenheid op voor 
koningin Beatrix.

‘Slootdoop’
Voor Nynke is Weidum een belangrijk rust-
punt in haar drukke artiestenbestaan. “Via 
Amsterdam en diverse andere woonplaatsen, 
ben ik door Sytze weer in mijn geboortedorp 
terechtgekomen. Ineens kijk je heel anders 
tegen de omgeving van je jeugd aan. Maar 
door onze zoon Pelle heb ik het landschap 
weer door de ogen van een kind leren zien. Ik 
kan me weer verwonderen over wolken, me 
laten betoveren door mistflarden en wordt 
gelukkig van een gouden zonnestraal over het 
land. Door Jannie Regnerus, bekroond schrijf-
ster van onder andere Het Lam, kreeg ik ook 
oog voor sloten, die als een rasterwerk in het 
landschap liggen. Het zijn de aders die door 
het land lopen en het leven geven. Door die 
diepere betekenis hebben we besloten onze 
zoon in de sloot bij ons huis te dopen. Pelle 
was een half jaar oud. Door die symbolische 
handeling is hij voor mij altijd aan dit land-
schap verbonden.”

Dynamische Wad
Als hij niet met opnames bezig is of rondtoert, 
is de kans groot dat je Sytze met kijker en 
fototoestel in een weiland aantreft, bij Skrok 
of Skrins op zoek naar de gezenderde grutto 
Amalia (“die zit hier vlakbij”). Nog liever 
struint hij langs de waddenkust, bij Zwarte 
Haan, Noarderleech of Westhoek, aangetrok-
ken door het dynamische Wad met zijn eb en 
vloed. Ik ben een echte vogelaar geworden, 
en hoe meer ik weet van vogels, hoe groter 
mijn fascinatie wordt. Via een optreden van 
Nynke in het Bimhuis kwam ik in contact met 
Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met hem 
ging ik mee naar Banc d’Arguin in Mauritanië, 
één van de grootste waddengebieden ter 
wereld. En zo werd ik in de wereld van de 
‘skries’ (grutto) ingewijd. Die ontmoeting, 
ervaringen en dat weten zijn de inspiratie voor 
de cross-overproductie Lân, locatietheater 
met film en muziek waarbij het publiek ken-
nismaakt met de manier waarop ik naar land-
schap kijk. Dat is misschien wel de kern van 
wat we allebei willen overbrengen, mensen 
wijzen op de grote waarde van ons landschap 
en het rijke leven daarin. Dat ze zelf opnieuw 
gaan kijken en luisteren als ze er doorheen 
rijden, fietsen of wandelen, en denken: wat we 
hier hebben is uniek.”

Het Wad, de Workumerwaard, De Deelen, 
de vogelrijke weilanden rond Idzegea 
en het weidse uitzicht vanuit hun eigen 
woning net buiten Weidum. Het is mis-
schien wat lastig om samen één favoriete 
plek aan te wijzen, maar dat het ‘land-
schap’ in Fryslân een rode draad is in 
hun artistieke loopbaan, is voor Nynke 
Laverman en Sytze Pruiksma zonneklaar. 


