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Natuurwerkdag 2014
Roel de Jong van Wetterskip Fryslân trapt af op 1 november bij Katlijk
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De officiële aftrap van de Natuurwerkdag op zaterdag 1 november in Fryslân wordt gedaan door Roel
de Jong, namens Water Natuurlijk lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Hij doet dat
op de startlocatie bij Katlijk, in de buurt van zijn woonplaats Oranjewoud. Op de Natuurwerkdag, die
jaarlijks georganiseerd wordt door Landschapsbeheer Friesland, steken jong en oud de handen uit de
mouwen om het landschap een opknapbeurt te geven.
vervolg op pagina 2

21

Nieuwsbulletin
Landschapsbeheer Friesland
oktober 2014

Groen licht

1

vervolg van pagina 1

Om 10.00 uur geeft Roel de Jong het
officiële startsein bij bezoekerscentrum
It Beekpronkje bij It Katliker Skar, een
natuurterrein van It Fryske Gea. Dit
natuurgebied (440 ha.) bestaat uit
cultuurbos en heide, afgewisseld met
grasland en water. In het gebied is een
wandelroute van 2,5 km die speciaal voor
rolstoelgebruikers toegankelijk is gemaakt.
Het gebied wordt begraasd door Schotse
Hooglanders. Voor de ontwikkeling van
heide is het goed deze open te houden.
Vandaar dat op Natuurwerkdag onder
meer bomenopslag verwijderd zal worden.
Er is plek voor zo’n tachtig personen. Ook
zijn er leuke klussen voor kinderen.

Friesland telt een kleine twintig locaties,
waaronder het Heempark in Heeg, De
Alde Feanen bij Eernewoude, de Houtwiel
nabij Damwoude en de bossen en duinen
op Vlieland. Vorig jaar meldden zich ruim
650 deelnemers aan voor de verschillende
klussen in de Friese natuur. Een aantal dat,
volgens provinciaal coördinator Jan Piet
de Boer van Landschapsbeheer Friesland,
waarschijnlijk ook dit jaar weer wordt
gehaald.

Extra's
Behalve werken in en aan de natuur,
zal er op verschillende locaties iets extra's
worden gedaan/georganiseerd, verwacht
De Boer. “Natuurlijk wordt er gezamenlijk
geluncht, maar we hebben ook met de

Opknapbeurt
Maar er kan nog veel meer: zagen, wieden,
plaggen, fruitbomen snoeien, wilgen
knotten, riet verwijderen. Op de 14e keer
Natuurwerkdag zetten velen zich in voor
de natuur en het landschap in hun omgeving.
Vorig jaar trok de dag een recordaantal
van ruim 14.000 deelnemers in heel
Nederland. Daarmee is het de grootste
vrijwilligersactie in het groen van ons
land. Dankzij de inzet van al die vrijwilligers krijgt het landschap op ruim 400
locaties een opknapbeurt. Ieder jaar steken
meer vrijwilligers de handen uit de mouwen. Veel deelnemers zijn enthousiast
over de opzet van het evenement. Niet in
de laatste plaats omdat ze het landschap
dicht bij huis eens op een heel andere
manier, en samen met anderen, beleven.
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locatieleiders om tafel gezeten om te kijken wat we meer kunnen doen om de vrijwilligers de natuur op een andere manier
te laten beleven. Ik verwacht dus hier en
daar wat extra activiteiten.”

Meer weten?
Meer weten? Ga naar de website www.
natuurwerkdag.nl, zoek een leuke locatie
in de buurt en meld je aan. Op facebook.
com/landschapsbeheer vertellen we meer.
Via Twitter (@LBFriesland) volg je het
laatste nieuws. De Natuurwerkdag wordt
mede mogelijk gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.

Startavond vrijwilligers op Oranjestein

en inspirerende avond. Op een bijzondere locatie. Zo kijkt Jan Piet de Boer terug
op de 'startavond' die Landschapsbeheer Friesland 25 september organiseerde voor
vrijwilligers. Plaats van handeling: landgoed Oranjestein in Oranjewoud.
“Normaal sluiten we het vrijwilligersseizoen af met een etentje en een lezing voor onze
vrijwilligers. Dit jaar wilden we bij de start iets vergelijkbaars doen en er een buitenactiviteit aan koppelen”, aldus de projectleider van Landschapsbeheer. Die activiteit
werd een bezichtiging van wat hij “misschien wel het mooiste en zeker het meest
oorspronkelijke park van landschapsarchitect Roodbaard” noemt.
De kleine tachtig aangemelde vrijwilligers
kregen een rondleiding over het 25 hectare grote landgoed uit 1822. Gevolgd
door een diner in de Oranjerie en een
lezing van Roodbaardkenner pur sang, Els
van der Laan. Ook de beheerder, mevr. De
Beaufort van Sminia, liet zich nog even
zien en horen. De Boer: “Ze vergeleek het
bezit van een landgoed met het hebben
van een kind, maar dan wel een zorgenkind vanwege het vele onderhoud. Al met
al een inspirerende en leerzame avond,
kregen we terug van de vrijwilligers.”

Column

Schans Frieschepalen
in ere hersteld
Afgelopen zomer is een deel van de schans bij Frieschepalen
in ere hersteld. Door onder meer het verwijderen van een
boswal en reconstrueren van enkele zandwallen, is het
verdedigingswerk weer zichtbaar in het landschap. Een bijzonder ‘stekje’ maakt het bouwwerk bovendien tot mooie
rustplaats voor wandelaars en fietsers.
Ooit behoorde de schans bij Frieschepalen tot de Friese Waterlinie; een landschappelijke verdedigingslinie die van Kuinre - via
de beekdalen van de Lende en de Tsjonger - naar Frieschepalen
liep. Sinds 2010 werken Landschapsbeheer en partners aan het
opnieuw zicht- en beleefbaar maken van dit 17e eeuwse verdedigingswerk.
Ten tijde van de 80-jarige-oorlog beschermde de schans
Friesland tegen Spaanse troepen die vanuit Groningen oprukten. Later, in het rampjaar 1672/73, werd de schans opnieuw
gebruikt. Nu om Bommen Berend tegen te houden.

Bijzonder stekje
Binnen de van oorsprong stervormige walstructuur realiseert
kunstenaar Sven Lamme de komende tijd een bankje voor
voorbijgangers. Het ‘stekje’ is de dertiende uitrustplaats die
Landschapsbeheer met Stichting Keunstwurk in de provincie
realiseert. Het wordt een bijzonder exemplaar, volgens Sjoukes.
“De vorm van het bankje is afgeleid van die van de schans.
Ernaast komt een zes meter hoge bundel van cortenstalen speren, die de schans al van veraf zichtbaar maakt. Deze opvallende
verwijzing naar de voormalige verdedigingsfunctie maakt je als
voorbijganger nieuwsgierig. Eenmaal binnen is het volledige
stekje zichtbaar en wordt meer duidelijk op een informatiepaneel.”

Bruisend ‘Grensland’
Schans Frieschepalen was op 18 september het decor voor
de première van de theatervoorstelling ‘Grensland’. Een bruisende productie van het Friese theatergezelschap BUOG en het
Groningse Peerd. In totaal waren zo’n drieduizend bezoekers
- verdeeld over zes voorstellingen - getuige van een moderne
vertaling van de grensperikelen tussen beide provincies.

Burgerparticipatie:
norm of voor de vorm?

Natuur, landschap en milieu behoren
tot de belangrijke (kern)taken van de
provincie Fryslân. Zij heeft op dit vlak veel
verantwoordelijkheid (en weinig geld)
van het Rijk gedelegeerd gekregen. Het
is aan de provinciale politiek dit in de
komende bestuursperiode (na 18 maart
2015) opnieuw waar te maken. Duidelijk is
dat alle partijen inbreng van de Mienskip
op nummer 1 hebben staan. Diezelfde
rijksoverheid heeft veel andere taken op
het bordje van de gemeenten neergelegd.
Betrokkenheid van burgers bij het opstellen, uitvoeren en evalueren
van overheidsbeleid - in het bijzonder bij gemeentelijk (Wmo-)beleid
- is daar één van.
Met de Doe-democratie en participatiesamenleving speelt dit
kabinet handig in op de trend waarbij bewoners ook zelf meer
verantwoordelijkheid willen voor hun omgeving. Door het burgers
voortaan zelf te laten doen, kost het niks (meer) of in elk geval
stukken minder. En door de hete aardappel op het bordje van
provincies en gemeenten te leggen, is ook de verantwoordelijkheid
op de plek waar het contact met burgers het meest direct is. Op zich
niks mis mee. Maar er is niet bij gezegd hoe je burgerparticipatie
moet organiseren, laat staan dat er een financiële onderbouwing is
of iets van een werkwijze. Ook van serieuze afstemming tussen rijk,
provincies en gemeenten is mij niets bekend.
In mijn visie wringt daar de schoen. Immers, er is niets mis met
meer verantwoordelijkheden voor burgers bij de inrichting van hun
omgeving, hun gezondheid, onderwijs en verenigingsleven. Maar
dat organiseert en financiert zich niet vanzelf. Bij alle vormen van
participatie waarbij de belangen van mensen in het geding zijn,
zowel participatie van de individuele burger, als van organisaties,
professionals en instellingen die burgers vertegenwoordigen, is ook
samenhangend beleid nodig en een goede voedingsbodem. Anders
gezegd, als je burgerparticipatie wilt bevorderen, als je wilt dat
mensen echt “meedoen”, dan moet je ze hiertoe ook in staat stellen.
Dat houdt niet in dat overheden voorschrijven wat er gedaan moet
worden. Het initiatief ligt bij de burgers, dat moet helder zijn. Daarbij
geldt dat hoe minder regeldruk er is, des te groter de kans dat ideeën
en initiatieven een goede voedingsbodem vinden. Dus inwoners
niet inschakelen bij beheer volgens een door de overheid of andere
instantie vastgesteld beheerbeeld, maar het écht aan de burgers
overlaten. Het credo hierbij is ‘durven loslaten’ en ‘vertrouwen hebben
in de burgers’. Ik durf te garanderen dat het er op die manier leuker en
(bio-)diverser van wordt.
Bovendien als je het echt iets van de mensen zelf laat zijn, heb je
tevens de meeste kans op continuïteit. Daar ligt meteen een stevige
uitdaging voor provincie en gemeenten, om in samenwerking met
elkaar en de maatschappelijke organisaties een dusdanig klimaat
te scheppen, dat burgerparticipatie kan groeien en bloeien. Wat mij
betreft is de van onderop-gedachte en de vrije bewegingsruimte die
burgers hierbij nodig hebben vooral de norm. Pas dan worden natuur
en landschap weer van de mensen zelf en voelen ze zich veel meer
persoonlijk verbonden met hun eigen leefomgeving.
Regina ter Steege,
directeur Landschapsbeheer Friesland
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Friese natuur- en landschapsorganisaties trekken samen op binnen Lwd2018-programma

Groene kracht van Culturele Hoofdstad is los

Een winnend bidboek voor de Culturele Hoofdstad van Europa met zoveel onderdelen die gaan over ecologie, natuur, landschap, Waddenzee en biodiversiteit; dat vraagt om een statement van de Friese natuur- en landschapsorganisaties. Onder
de naam ‘Groene Alliantie’ verbinden It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer, IVN Noord, Friese Milieu
Federatie, Waddenvereniging en Natuurmonumenten zich de komende jaren aan het Lwd2018-programma. Zij vormen één
krachtig groen loket voor de organisatie van de Culturele Hoofdstad, de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en alle
betrokkenen. Andersom ziet de Groene Alliantie de Culturele Hoofdstad als een prachtig podium om de gezamenlijke groene
en duurzame ambities voor de hele regio te verbinden en een extra stimulans te geven.

Tijdens de startbijeenkomst donderdag 25
september jl. op het provinciehuis prees
gedeputeerde Jannewietske de Vries het
initiatief van de zeven organisaties om
samen op te trekken. “Dit is de energie
die we nodig hebben om van Lwd2018
een succes te maken. Betrokken burgers
en maatschappelijke organisaties die de
schouders eronder zetten, geweldig.” Oeds
Westerhof van Lwd2018 was het daarmee eens: “De wijze waarop de Groene
Alliantie dit organiseert, is precies wat we
willen. Niet alleen een feestje vieren in
2018, maar onderweg in de gezamenlijkheid van alles willen bereiken, resultaten
waar we trots op kunnen zijn, hier in
Fryslân, in Nederland en in Europa.”

Dikke plus
Namens de Groene Alliantie was het Henk
de Vries, directeur van It Fryske Gea, die
de aftrap verzorgde. Voor een volle zaal,
met zowel bidboekprojectleiders als een
brede vertegenwoordiging uit het natuuren cultuurveld en andere maatschappelijke organisaties, liet De Vries weten uitgedaagd te zijn door de dynamiek die de
Culturele Hoofdstad met zich meebrengt.
“Daar willen wij wat mee. Ons niet alleen
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verbinden met de projecten uit het bidboek, maar ook onze terreinen aanbieden,
kennis delen, onze achterban informeren
en mobiliseren, de jeugd betrekken, onze
landelijke en Europese partners koppelen
en samenwerken om een dikke plus te
zetten op de E van Ecology in het bidboek.
We willen inspireren, verrassen, uitdagen,
mensen raken en met elkaar aan de slag.”
Tegelijk heeft de Groene Alliantie een
missie, want een succesvol Lwd2018 gaat
heel wat opleveren. Van die oogst na 2018
moet niet alleen de mienskip, maar ook de
natuur, biodiversiteit, Waddenzee en landschap profiteren. De Friese natuurorganisaties willen in Nederland vooroplopen
met de realisatie van het Natuurnetwerk
(EHS) en zorgen voor koppeling aan
toeristische basisinfrastructuur (varen,
fietsen en wandelen met aantrekkelijke
overstapplaatsen). De alliantie gaat voor
10% meer biodiversiteit in Fryslân, maar
ook Europees koploper worden als het
gaat om vergroening van de landbouw.
Ze wil van behoud naar herstel in het
Waddengebied en verduurzaming van de
visserij. En tot slot dat Fryslân ook in 2018
de mooiste provincie van Nederland is:
met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit,

goede verbinding tussen stad en platteland en betrokken burgers.

Centraal aanspreekpunt
Om alle projecten, ideeën, beleidszaken
en financiën aan elkaar te knopen zijn
twee contactpersonen benoemd . Dit zijn
Froukje Hernamdt (projectleider Friese
Milieu Federatie) en Kees Terwisscha van
Scheltinga (communicatieadviseur en
projectontwikkelaar Landschapsbeheer
Friesland). Namens de partners in de
Groene Alliantie zijn zij het eerste aanspreekpunt. Het is hun taak om te kijken
wat de overeenkomsten zijn in doelstellingen en ambities, wat er al gebeurt of staat
te gebeuren, wat de synergie van samenwerking is én hoe dat alles praktisch bij
elkaar kan worden gebracht, waarbij de
som meer dan het geheel der delen is.
Meer weten: Kees Terwisscha van
Scheltinga, tel: 06-46011200.

Landschapsbeheer werkt aan energie uit hout
Hoe kun je de biomassa die vrijkomt bij
onderhoud slim vermarkten en inzetten
om datzelfde onderhoud te bekostigen? In
de Noardlike Fryske Wâlden wordt daarmee al enkele jaren geëxperimenteerd. Er
is veel ervaring opgedaan, waarmee een
methode is ontwikkeld om dit rendabel en
voor het landschap verantwoord te doen.
Door het vrijkomende snoeihout tot houtsnippers te verwerken, kan het effectief
worden gebruikt als brandstof voor bijvoorbeeld verwarming van gemeenschapsgebouwen als sportzalen, zwembaden of
scholen.
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in juli
in Oostermeer is de methode toegelicht
aan zo’n honderd belangstellende agrariërs
en andere terreineigenaren. De eerste reacties waren positief kritisch. Het plan is alle
beheerders inde Noardlike Fryske Wâlden
een persoonlijke aanbieding te doen op
basis van beheerplannen. “We willen met
onze aanpak beheerders ontzorgen en met
een kwalitatief goede aanpak de kwaliteit
van het coulisselandschap verhogen, aldus
Wouter Rozendaal, projectleider namens
de koepel van agrarische natuur- en
landschapsvereniging de Noardlike Fryske
Wâlden. Landschapsbeheer Friesland maakt
deel uit van het projectteam en verzorgt
onder meer de beheerplanning.

Column
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Vrijwilligers fleuren dorpen op met groen

e komende weken staat er weer een aantal plantdagen op de agenda. Vrijwilligers
en scholieren in onder meer Tjalleberd en IJsbrechtum fleuren de openbare ruimte op
met het nodige groen. Landschapsbeheer Friesland tekent – in het kader van Doarpen
yn 't Grien – opnieuw voor de organisatie.
“We werken – in overleg met de gemeenten – in de dorpen samen met groencommissies. Zij kennen de omgeving als geen ander en samen maken we groenplannen.
Enige voorwaarde is dat we met streekeigen beplanting werken”, vertelt Piet Jan de
Boer van Landschapsbeheer Friesland die aangeeft dat er ook veel particuliere erven
beplant gaan worden. Op de agenda staan plantdagen in IJsbrechtum (8 november),
Nieuwehorne (22 november) en Tjalleberd (29 november). In de laatste twee dorpen
steken op de woensdag voorafgaand aan de 'plantzaterdag' ook de kinderen van de
basisschool de handen uit de mouwen. Volgens De Boer zijn het altijd feestelijke dagen,
waarbij jong en oud samen aan de slag gaan met het verfraaien van het eigen dorp.
Vele handen maken licht werk. Soms worden op één dag honderden meters haag en
tientallen tot honderden bomen en heesters geplant.

Als de zomer op zijn einde IS
Als de zomer op zijn einde is,
valt het bos in slaap.
Vogels die niet meer fluiten,
vlinders die niet meer vliegen.
Spelende kinderen en wandelaars,
ook zij trekken zich terug.
De bomen staan nog fier,
kleurrijk in het blad.
Eerst nog groen, daarna geel.
Uiteindelijk gaan ook zij in winterslaap.
Waar mensen een jas aantrekken,
trekken de bomen hem juist uit.
Door mist omhuld, valt blad na blad.

Tekst en foto: Marcel van Kammen, www.momentsofnature.nl
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Dorpslandbouw in Heeg, Makkum en Sneek

“Voedsel weer onderdeel van dagelijks leven”
“Denk aan het openstellen van boerderijen
voor scholieren, het verbinden van stad en
platteland via wandel- en fietspaden en
het introduceren van streekproducten.”
In Makkum is men vooral bezig met het
verbouwen van biologische groenten en
fruit in dorpstuinen, het aanleggen van
eetbaar landschap én met natuurbehoud.
“De initiatiefgroep 'Makkum Aantrekkelijk
Duurzaam' zet zich daar al enkele jaren
voor in”, aldus De Boer.

Heeg

“Volgend voorjaar ronden we de pilots dorpslandbouw af in Makkum, Sneek en
Heeg. We organiseren dan een informatiemarkt om de ervaringen te delen met
geïnteresseerde dorpen en steden. Als het meezit, introduceren we dan ook een
streekmerk voor producten uit Zuidwest-Friesland.”
Projectleider Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland is enthousiast
over zowel het initiatief als de resultaten.
“Dorpslandbouw is echt iets van deze tijd,

waarin de interesse voor duurzaamheid,
voedsel en de directe omgeving toeneemt.
Door zelf groente en fruit te verbouwen,
maar bijvoorbeeld ook door als agrariër
aan de slag te gaan met streekproducten
en je bedrijf open te stellen voor de
omgeving, zorg je ervoor dat voedsel en
landbouw weer deel uitmaken van het
dagelijks leven. Vooral daar is het ons
met dit project om te doen.”

De pilot in Heeg bevat onderdelen van
beide andere projecten. Via 'Zuivel terug
in Heeg' wil het dorp de band met de
melkveehouders versterken. Hiertoe is
een enquête gehouden onder boeren,
dorpsbewoners en gasten. De resultaten
worden dit najaar gepresenteerd, vertelt
mede-initiatiefneemster Lucie Gelderblom.
Met de dorpstuin zijn ze al een stuk verder
in het watersportdorp. “Op het terrein
van het verzorgingstehuis is – samen met
de bewoners – zowel een bloemen- als
groentetuin aangelegd. Gecombineerd met
een bewegingstuin waar al plannen voor
waren. Op 19 september zijn de tuinen,
onder grote belangstelling van jong en
oud geopend. Prachtig.”

Ervaring delen
En dat lukt aardig. Vooral dankzij het initiatief van particulieren in Sneek, Makkum
en Heeg. “De pilots komen niet uit de
lucht vallen. Ze waren in deze kernen
al druk bezig. Wij hebben ze bij elkaar
gebracht met als doel kennis en ervaring
te delen en dat straks weer over te dragen.
Naast deze kennisdeling wordt binnen het
project ook gewerkt aan het ontwikkelen
van een nieuw streekmerk De marren,
naast de reeds bestaande streekmerken
Waddengoud en Wâldpyk.”
De pilots in Sneek, Heeg en Makkum hebben overeenkomsten en verschillen. In
Sneek ligt het accent op het versterken
van de relatie tussen stad en platteland.
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Daarmee is men niet klaar in Heeg. Op
de agenda staat het omtoveren van een
stuk grasveld, nabij het verzorgingshuis
tot een schooltuin. “Gaan we samen met
beide basisscholen en het verzorgingshuis
doen”, aldus Gelderblom. “Met als insteek
dat jong en oud hier samen aan de slag
gaan. Mooi toch.”

Groen en Doen

Stadsbegraafplaats Leeuwarden bijzonder project
Oproep
Landschapsbeheer Friesland wil de plek
graag toevoegen aan de activiteiten van
Groen en Doen komend jaar (zie kader).
Jan Piet verwacht binnenkort groen licht
van de gemeente en roept belangstellenden op zich alvast zich te melden.
Vanzelfsprekend krijgen ze de nodige
ondersteuning van LBF. Al dan niet in de
vorm van een cursus en/of begeleiding
op locatie. Bel 0512-383800 of mail naar
j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl

“Het is een historische begraafplaats waarop we zuinig moeten zijn. Niet alleen
vanwege haar monumentale karakter, maar ook omdat het gewoon een heel mooi
park is. Aangelegd door de bekende landschapsarchitect Roodbaard, die daar ook
begraven ligt”, zegt Jan Piet de Boer, projectleider bij Landschapsbeheer Friesland.
Hij verwacht snel met buurtbewoners aan de slag te kunnen met het onderhoud
van de oude begraafplaats aan de Spanjaardslaan in de Friese hoofdstad.
De Oude Stadsbegraafplaats van begin
19e eeuw is sinds 1969 niet meer in
gebruik. Hij werd aangelegd door Roodbaard die de dodenakker ontwierp als een
park, verdeeld in vier ruimten, doorkruist
met paden en omzoomd door bomen
en heesters. “Het is echt een prachtige
begraafplaats, waar je al ronddwalend de
vergankelijkheid bijna letterlijk voelt.”

De gemeente onderhoudt het groen, maar
Landschapsbeheer Friesland ziet kans meer
te doen. “We willen geïnteresseerden uit
de omgeving betrekken bij het onderhoud
van bijvoorbeeld de grafzerken en het
schoonhouden van de graven. Bovendien
kan het groenbeheer in de geest van
Roodbaard worden uitgevoerd. Ook daarin
kunnen we iets betekenen.”

Groen en Doen
Groen en Doen is een programma
van het ministerie van EZ. Doel is het
stimuleren en ontwikkelen van vrijwilligerswerk in het landschaps- en
natuurbeheer. Het programma laat
zien hoe leuk en divers het is om als
vrijwilliger aan de slag te gaan in het
groen. Geïnteresseerden kunnen zich
via de website (www.groenendoen.nl)
oriënteren en aanmelden voor projecten dichtbij huis. De uitvoering,
onder meer in de vorm van begeleiding en (snoei)cursussen, ligt bij een
zestal groene organisaties, waaronder
Landschapsbeheer.

Herstelplan elzensingels op Terschelling
Landschapsbeheer Friesland gaat
het herstel van elzensingels op
Terschelling coördineren. Het project,
dat in september werd gehonoreerd
voor het Waddenfonds, omvat het
opstellen en uitwerken van een
beheersysteem en gedeeltelijk uitvoeren van het herstel.
Terschelling is het enige Waddeneiland
met een elzensingellandschap in de ‘binnenduinrand’. In deze overgang van duinen naar polder wisselen open en gesloten
landschap elkaar af. De elzensingels in het
gebied staan echter onder druk. Ze zijn
aan slijtage onderhevig doordat ze niet
consequent genoeg worden onderhouden.
Er ontstaan plaatselijk gaten in de singels
en soms verdwijnen ze zelfs.

Eilanders betrokken
Het landschap omvat circa 95 kilometer
elzensingel en kent naar schatting meer
dan honderd verschillende singeleigenaren. Bijna 83 kilometer is eigendom
van particulieren en maakt deel uit van
het project. Bij veel eigenaren en andere
eilanders leeft de wens het elzensingellandschap in stand te houden. En waar
mogelijk te versterken. Samenwerking
met bewoners staat daarom in dit project
centraal.

Eigenaren aan de slag
De uitwerking van ‘Elzensingels
Terschelling’ staat gepland voor de
komende 2,5 jaar. Landschapsbeheer stelt
een herstelplan op, begeleidt waar nodig
het herstel van de singels en ontwikkelt

samen met eigenaren een methodiek voor
duurzaam beheer. Ook komt er een digitaal beheersysteem. Hierin kunnen eigenaren ontwikkelingen bekijken en bijhouden.
Na 2,5 jaar volgt een evaluatie van de
methodiek en werkzaamheden.
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Een dag op pad met Christel Snoep

‘Erven in het groen’ pure winst voor het landschap
Op een mooie nazomerse middag
draait een auto het erf van familie
Nijenhuis in Ter Idzard op. Rustig rijdt
het voertuig langs een fraaie groenrode beukenhaag, die de natuurlijke
scheiding vormt tussen de oprit en een
fruitboomgaard. Naast de stal komt de
auto tot stilstand, waarna een jonge
vrouw uitstapt. Het is Christel Snoep.
In opdracht van Landschapsbeheer
Friesland begeleidt en adviseert zij
erfeigenaren voor het project ‘Erven
in het groen in Zuidoost-Friesland’.
Vanmiddag staat een bezoek aan twee
veehouders op het programma.

Vanuit de stal komt Menno Nijenhuis
aangelopen. Ze schudden elkaar de hand
en maken een praatje. Twee jaar geleden
ontmoetten Christel en familie Nijenhuis
elkaar voor het eerst. Destijds om de landschappelijke inpassing van een verlengde
stal en nieuwe schuur door te spreken.
Plan voor beplanting en bebouwing
“Kenmerkend voor dit gebied zijn de
groene eilandjes; boerderijen omringd
door houtsingels”, zegt Menno, al wijzend
naar zijn buren enkele honderden meters
verderop. “De gemeente ziet er terecht op
toe dat nieuwe stallen en schuren binnen
dat plaatje passen. En dat men gebruik
maakt van streekeigen planten en bomen.
Zelf had ik daar weinig kaas van gegeten,
dus ging ik op zoek naar een partij die
me kon helpen. Zodoende kwam ik bij
Landschapsbeheer Friesland terecht.”
‘Erven in het groen’ startte in 2011 met
informatieavonden voor geïnteresseerde
erfeigenaren. In West- en Ooststellingwerf
werkte Landschapsbeheer Friesland
daarvoor samen met agrarische natuurvereniging Elan. Boeren konden zich aanmeldden en kregen bezoek om de situatie
te bekijken. Op basis daarvan werd een
beplantings- en/of uitbreidingsplan ontwikkeld met oog voor de omgeving. Veel
boeren reageerden enthousiast tijdens de
bijeenkomsten. Niet in de laatste plaats
omdat zeventig procent van de plan- en
advieskosten vergoed werden door de
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provincie Fryslân en Brussel. Na alle voorbereidingen kreeg Christel Snoep van Erf
en Landschap uit Oudehorne opdracht van
Landschapsbeheer Friesland om de plannen concreet uit te voeren.
Dankzij het inpassingsplan van
Landschapsbeheer kreeg de familie
Nijenhuis van de gemeente groen licht
voor uitbreiding. De stal is inmiddels verlengd, de schuur gebouwd en de nieuwe
beplanting aangebracht. Daarmee is het erf
aan drie zijden uitgebreid, wat de nodige
gevolgen had voor de beplanting. Christel:
“De nieuwe schuur en verlengde stal pasten niet binnen de oude houtsingels. Dus
zijn aan zowel de oost- als westkant nieu-

we aangeplant. In driehoeksverband en
met steeds een meter tussenruimte staat
er abeel, zwarte els, es, meidoorn, wilg,
hulst en Gelderse rozen. In het midden
staan de bomen, aan de zijkant de struiken.
Over vijf jaar is de singel volgroeid en een
mooie, natuurlijke afscheiding van het erf.”

‘Vrouwendomein’
Aan de achterkant van het erf verrees een
nieuwe mestsilo. “Deze is bewust zwart,
zodat die wegvalt tegen oude afscheiding.
Voor de gemeente was dit echter niet
genoeg, dus is aan de achterkant nog
een singel geplant”, aldus Menno. Ook de
beukenhaag en fruitboomgaard naast de
oprit zijn nieuw. “Fruitboomgaarden zie je

van oudsher veel in dit gebied. Ze waren
het domein van de vrouw die er vruchten
plukte voor in de keuken”, aldus Christel.
Ze is tevreden over het onderhoud van de
beplanting. Enkel het lange gras tussen de
beukenhaag en de brandnetels in één van
de singels baren haar wat zorgen, laat ze
Menno weten. Na enkele praktische tips,
wordt koers gezet naar familie Van der Bijl
in Oldeberkoop.

In lijn met het landschap
“Zo, dat schiet op”, zegt Christel als ze het
erf aan de Oosterwoldseweg oprijdt. Naast
de statige boerderij ligt een enorme hoop
puin. Niet ver erachter is de buitenste
woonwijk van Oldeberkoop te zien. “De stal
is gesloopt omdat de boerderij verkocht
wordt en haar agrarische functie verliest.
De familie verhuist straks naar een nieuwe
boerderij, honderd meter verderop. Daar is
de gewenste uitbreiding mogelijk”, vertelt
Christel.
Even later loopt ze samen met Bianka
van der Bijl naar het nieuwe adres, waar
nog enkel de stal klaar en in gebruik is.

Het nieuwe woonhuis en de rest van het
erf volgen na verkoop van de huidige
woning. “Links van de stal komt het huis.
Daarachter een kapschuur, gevolgd door
een mestsilo”, vertelt Bianka. “Vanwege de
bebossing hier, is een singel achter de silo
niet nodig”, vult Christel aan. Rechts van
de nieuwe stal, die bewust haaks op de
openbare weg staat, komt wél een singel.
Deze zal eik, els, berk, hazelaar, hulst, sleedoorn en meidoorn bevatten en één lijn
vormen met de singel aan overzijde van de
weg. Het uitvoeringsplan kent verder, net
als bij familie Nijenhuis, een fruitboomgaard en beukenhaag op het woonerf. Ook
komt er vooraan een poeltje.
Bianka zegt uit te kijken naar de verhuizing. En Christel? Christel kijkt terug op
een geslaagd project. “De inpassing van
deze boerderij is voorlopig de laatste in
een reeks van twintig. In het najaar van
2014 ronden we op dit erf het project in
Zuidoost-Friesland af.”

Groen erf bevordert soortenrijkdom
Naast dat juiste erfbeplanting het
aanzicht en de identiteit van de
omgeving versterkt, bevordert het de
soortenrijkdom. “De aangelegde singels
bestaan uit een boom- en struiklaag
en zorgen dus voor een mooie variatie
in flora. Ook dieren maken veelvuldig
gebruik van houtsingels. Als tussenstop op weg naar een volgend natuurgebied bijvoorbeeld. Vogels foerageren
en broeden er graag. En voor reeën,
egels en kleine zoogdieren fungeren
ze als schuilplaats tegen slecht weer
en predatoren”, aldus Christel. “In de
poeltjes, zoals bij familie Van der Bijl,
voelen kleine reptielen zich thuis.”

Steeds meer groene erven
Een soortgelijk project vindt plaats
in Zuidwest-Friesland. Hier werkt
Landschapsbeheer aan dertig erven van
zowel boeren als particulieren. De uitvoering van de plannen start in 2014.
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Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling van start

“Inwoners benieuwd welke rol hun terpdorp speelde”
Het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ is van start. In
april werd fase 1 door het Waddenfonds gehonoreerd, waarna in juli de eerste informatieavonden plaatvonden. Landschapsbeheer Friesland en Groningen coördineren
het project. Uiteindelijk doel: het verhaal van het bijzondere terpen- en wierdenland
voor het voetlicht brengen, versterken én beleefbaar maken. Dit in nauwe samenwerking met de bewoners.
“Een leuk en spannend proces”,
zegt Karis Sjoukes, projectleider van
Landschapsbeheer Friesland. “Iedere terp
en wierde heeft zijn eigen verhaal. Een
verhaal dat we in de meeste gevallen maar
deels kennen. Samen met bewoners en
partnerorganisaties gaan we dit ontrafelen.
Zo weten we bijvoorbeeld het nodige van
‘handelsterp’ Hallum en de ‘koningsterp’
van Wijnaldum, maar bevindt nog evenveel
informatie zich ‘onder water’. We merken
dat inwoners benieuwd zijn welke rol hun
terpdorp gespeeld heeft sinds de jaartelling. Het leeft.”
Zes dorpen, drie stappen
Tijdens de eerste fase van 3,5 jaar
worden in drie stappen de karakteristieken van zes terp- en wierdedorpen
hersteld en versterkt. In Fryslân gaat
het om Wijnaldum, Firdgum en Hallum.
In Groningen om Warffum, Ulrum en
Godlinze. Stap 1 legt ‘het verhaal’
van de terp/wierde bloot. Hiervoor
doen bewoners, dorps- en lokale historische verenigingen, samen met de
Rijksuniversiteit Groningen, (archeologisch) onderzoek naar de landschappelijke geschiedenis. Tegelijkertijd krijgt
een ‘dorpsgerichte aanpak’ (stap 2)
vorm. Afsluitend vindt het daadwerkelijke herstellen en versterken plaats
(stap 3).

Gestart in Firdgum en Ulrum
Het project start in het Friese Firdgum
en Groningse Ulrum. “Hier organiseren
we nu informatieavonden. Daarna stellen
we in ieder dorp een werkgroep samen,
bestaande uit bewoners, amateur- en
professionele onderzoekers. Halverwege
2015 is het onderzoek in beide dorpen
klaar. De verzamelde informatie van de zes
dorpen wordt uiteindelijk ontsloten in een
digitale dorpsatlas en vormt de basis voor
het integrale terpen- en wierdenverhaal.
De thematiek van dit verhaal is tweeledig.
Enerzijds belicht het de rol van de Friese
koningen, de handel en de internationale
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betrekkingen. Anderzijds het dagelijks
leven op een terp/wierde in relatie met het
omringende landschap”, legt Sjoukes uit.
Welke maatrelgelen de karakteristieken van
elke terp en wierde uiteindelijk versterken,
hangt af van het onderzoek. Maar ideeën
zijn er al wel. “Denk in Firdgum aan het
verbeteren van de dorpsentree, een goede
koppeling aan fiets- en wandelnetwerken
en het aantrekkelijker maken van het aanbod aan archeologisch en cultuurhistorisch
erfgoed.” Ook voor ‘dubbelwierde’ UIrum
staan al diverse mogelijke versterkingen op
papier. “Zoals het realiseren van zichtlijnen
of een facelift van de hoofdstraat”, aldus
Sjoukes. “Zeker is dat in 2018 de eerste zes
waddenpareltjes schitteren als nooit tevoren en er een stevig fundament ligt voor
een nieuwe reeks dorpen.”

Meer dan standaardverhaal
Theo Spek, hoogleraar Landschaps-

V

geschiedenis aan de Rijkuniversiteit
Groningen en één van de partners in het
project is eveneens enthousiast. “In deze
zes pilotdorpen gaan allerlei interessante
verhaallijnen en onderzoeksmogelijkheden
naar boven komen, daar heb ik een goed
gevoel over. Op de startavonden geven
we hierover de nodige uitleg en gaan we
het gesprek met het dorp aan. Ik ben ook
vanuit ons wetenschappelijke perspectief
heel blij met dit project, want we gaan
komende jaren allerlei nieuwe inzichten
krijgen over het landschap rond de terpen
en over de grote variatie in het terpen- en
wierdenlandschap. Daar ben ik van overtuigd. Tot nu toe staan in de boekjes veel
te veel alleen maar standaardverhalen,
terwijl de werkelijkheid veel gevarieerder
en dus interessanter is.”
Spek is sinds 2010 hoofd van het
Kenniscentrum Landschap van de RUG,
een interdisciplinair landschapscentrum
dat zich richt op wetenschappelijke opleiding (master en research master), wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke
kennisoverdracht op het terrein van het
Nederlandse cultuurlandschap en haar
geschiedenis (zie: kenniscentrumlandschap).

Mijlpaal in kavelruilen rondom Centrale As
lak voor de zomervakantie was het zover. Precies de helft van alle kavelruilen die
op de planning staan rondom De Centrale As is afgerond. De kavelruilen zijn nodig om
de nieuwe weg in te passen in het landschap en de kwaliteit van het gebied voor boer
en landschap te versterken. Een mooie mijlpaal die de deelnemers aan de kavelruilen
samen met gedeputeerde Johannes Kramer, de Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC)
en betrokken partners vierden.
In totaal is nu 700 ha
grond geruild, waarbij
afspraken zijn gemaakt
over herstel van 45 kilometer singels en wallen. Binnen deze kavelruilen werd 8 kilometer
nieuwe singelaanplant
gerealiseerd, inclusief de
compensatie van singels
die door doorsnijdingen
en perceelaanpassingen zijn gerooid. Naast de kavelruil is gewerkt aan herstel van
het landschap ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal. Landschapsbeheer heeft in
opdracht van de GOC grondeigenaren enthousiast gemaakt om mee te werken aan het
beoogde landschapsherstel. Hier is inmiddels 65 kilometer singels en verbindingen in
het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden hersteld.

Resultaat enquête Moai Fryslân inzet voor vervolgproject XL

Friezen positief over hun provincie
maar met meer kanttekeningen

De mooiste provincie van Nederland, zo wordt Fryslân genoemd. Heel mooi als een
buitenstaander dat zegt, maar hoe kijken inwoners van Fryslân daar zelf tegenaan.
Vooral nu er sprake is van krimp, toenemende leegstand, uitbreiding van industrie
en windmolens en er anderzijds minder geld beschikbaar is voor publieke werken,
natuur- en landschapsbeheer. De Friese Milieu Federatie vroeg het de Friese bevolking en vergeleek de resultaten met een soortgelijke enquête uit 2012. Conclusie?
In grote lijnen is men tevreden over de ruimtelijke kwaliteit in deze provincie. Maar
als je verder inzoomt, is er toch wel kritiek.
Volgens projectleider Arnoud de Vries
(FMF) is het belangrijk dat de bevolking
(meer) gehoord wordt over ruimtelijke
ordening. “Er wordt nog (te) veel beleid
gemaakt zonder inmenging van de burgers. Dat is jammer, want zo creëer je geen
draagvlak, betrokkenheid en mis je goede
ideeën.”
Moai Fryslân (XL)
De Friese Milieu Federatie en
Landschapsbeheer Friesland vroegen de
Friese bevolking hoe zij de ruimtelijke
kwaliteit van hun provincie waarderen.
De online enquête volgde op de tvserie Moai Fryslân die beide organisaties samen met Omrop Fryslân uitzond.
Ruim 500 Friezen beantwoordden de
open en gesloten vragen. De resultaten
zijn aan het provinciebestuur overhandigd. Het resultaat wordt gebruikt als
input voor een vervolgproject, Moai
Fryslân XL.
Twee jaar geleden hield de Friese Milieu
Federatie een soortgelijke enquête. “De
teneur was toen, net als nu, over het algemeen positief. Als we verder inzoomen
op de thema's (wonen, wegen, recreatie,
bedrijventerreinen, landbouw, duurzame
energie en natuur, red.), dan zien we wel
verschillen.”

Tendens
In 2012 vond 1/3 van de ondervraagden
dat de wegen het landschap aantastten.
Anno 2014 vindt een kleine 50% procent
dat. Dezelfde tendens signaleert De Vries
bij de inpassing van bedrijventerreinen.
“Twee jaar geleden was dat 50% van de

geënquêteerden een doorn in het oog. Nu
stoort ruim 70% zich daar aan. Verklaring?
De toegenomen leegstand speelt vast een
rol. Maar we zien ook geen verbetering.”
Ook de windmolens zijn minder populair
dan twee jaar geleden. “Waarschijnlijk
komt dat door het rumoer en de vele
publiciteit rond de nieuwe molens en parken. Overigens denk ik dat ook de toegenomen bewustwording een rol speelt. Dat
zien we ook bij andere onderwerpen als
de roep om nieuwe gebruiksfuncties voor
leegstaande boerderijen en meer aandacht
voor de kwaliteit van de woningbouw.”
Tegenstrijdig is dat die kwaliteitsimpuls
van anderen moet komen. “Gevraagd naar
de eigen bijdrage, wijst men toch vooral
naar anderen en de overheid. Jammer.”

Positief ontvangen
Bemoedigend is dat men Fryslân een
mooie provincie vindt om te wonen,
werken en recreëren. “Recreatie scoorde
sowieso uitstekend”, aldus De Vries.
Verdeeld is men over een nieuw item: de
aanleg van zonneweides. De helft vindt ze
wel en de andere helft niet in het landschap passen.
In het rijtje goed nieuws valt ook de
waardering voor de tv-serie Moai Fryslân.
“Daar hebben we natuurlijk ook even naar
gevraagd. Uit de reacties blijkt dat de
serie in goede aarde viel en kijkers meer
bewust heeft gemaakt van al het moois
dat Fryslân te bieden heeft. En dat we
daar ook zuinig op moeten zijn. De serie is
volgens Omrop Fryslân goed bekeken. Een
mooi resultaat dus.”

Column

Kalashnikovae

Het is met het fokken van dieren door mensen in
de loop van de eeuwen een dolle boel geworden.
Op eigenschappen zoals de productie van
grondstoffen of de mate van dienstbaarheid aan
andere behoeften van de mens worden dieren
geselecteerd. De resultaten worden daarna aan
hun nakomelingen doorgegeven. Helaas worden
ook dieren met monstrueuze afwijkingen onder de
noemer van een ras in stand gehouden.
Stel je voor dat men dat ook met mensenkindertjes
zou doen. Gelukkig zijn we nog niet zo ver, maar
de mogelijkheden zijn tegenwoordig wel volop
aanwezig. Het gen dat aanzet tot het voeren
van oorlog, over het algemeen een mannelijke
vrijetijdsbesteding, kan in de toekomst vast wel
worden weggefokt.
De variatie in rassen die gericht fokken teweeg
kan brengen is overigens ongekend. Net zo als bij
het Hangoorkonijn zou je ook bij mensen kunnen
fokken op dergelijke eigenschappen. Seni-oren
en juni-oren zijn algemeen bekend en worden
net als druil-oren meestal als lastig ervaren.
Flap-oren, bloemkool-oren en spons-oren komen
minder voor maar je kunt er vast wel een aantal
tentoonstellingen mee vullen. Sein-oren en
sens-oren zullen in de nabije toekomst wellicht
draadloos internet vervangen.
Alhoewel men via bionische implantaten ook bij
de mens veel kan bereiken zullen de experimenten
zich voorlopig nog wel in hoofdzaak op dieren
richten. Er is vast wel ergens een obscuur
laboratorium waar wordt gewerkt aan het fokken
van een haas met een ingebouwde AK47. Door
deze aanpassing wordt bereikt dat de haas niet
langer het spreekwoordelijke hazenpad kiest, maar
daarentegen de hinderlaag prefereert.
We lopen dan wel een groot risico dat deze hazen
besluiten om met
onmiddellijke
ingang de jacht
te openen op
lieden die schade
toebrengen aan
flora en fauna.
Daarom is het
beter om deze
Lepus europaeus ‘Kalashnikovae’ naar het rijk van
de fabeldieren te verwijzen. U hebt inmiddels wel
begrepen dat schrijver dezes tot het bal-orig ras
behoort.

Onmisbaar!
Jan J. de Boer
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Foppe van der Meer over laatste ontwikkelingen in GLB:

“Verantwoordelijkheid die de ANV’s krijgen,
vraagt professionalisering”
hebben; zij alleen mogen gebiedsaanvragen uitbrengen.

Noodzakelijke expertise

Jarenlang is gesproken over vergroening
van het nieuwe Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid (GLB) van de Europese
Unie. Ook Landschapsbeheer Friesland
heeft op verschillende niveaus mee
kunnen praten. Foppe van der Meer
is teleurgesteld over het resultaat van
al die inspanningen. “De vergroening
van het GLB in Pijler 1 via directe
inkomenssteun is grotendeels mislukt.
De landbouwlobby vond bij de politiek
duidelijk meer gehoor dan de groene
lobby.”
Wel ziet Van der Meer kansen voor
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in andere programma’s
van het GLB, zoals in het Plattelands
Ontwikkelingsprogramma (POP) of Pijler 2.
Kort samengevat komt dit erop neer dat
samenwerkende ANV’s (de zogenaamde
gebiedscollectieven) aanvragen indienen
bij de provincie. De provincies beoordelen deze aanvragen gezamenlijk aan de
hand van de biodiversiteitsverplichtingen
waaraan Nederland zich in Europa heeft
gecommitteerd.
Landschapsbeheer Friesland heeft vanaf
het begin gepleit voor brede gebiedscoalities, waarin waterschappen, groene organisaties en andere kenners van het gebied
met boeren optrekken om samen aanvragen in te dienen. De nieuwe regels schrijven wel afstemming binnen zo’n coalitie
voor, maar niet het gezamenlijk indienen
van een aanvraag. Feit is dat de agrarische
natuurverenigingen (AVN’s) grondposities

12

Groen licht

De grote verantwoordelijkheid die de
gebiedscollectieven hiermee krijgen, schept
volgens Foppe van der Meer ook een grote
verplichting. “Ze zullen een professionele,
gecertificeerde organisatie moeten neerzetten, die resultaten kan waarborgen. Dat
vraagt kennis. Zowel inhoudelijke kennis,
over het vertalen van de criteria voor biodiversiteit naar maatregelen in het veld,
als ook organisatorische. In totaal zijn er
in Fryslân zeven gebiedscollectieven, die er
onder meer voor moeten zorgen dat boeren zich aan de gemaakte afspraken houden, zo nodig afgedwongen met sancties.”
Landschapsbeheer Friesland heeft onder
meer in de Noardlike Fryske Wâlden
aangetoond hoe zij de samenwerkende
ANV’s kan ondersteunen in deze ontwikkeling. “Wij weten vanuit het oogpunt van
soortenbeheer wat je moet doen om de
kwaliteit van het cultuurlandschap hoog
te houden. Biodiversiteit is daarbij leidend.
Daarnaast hebben we ervaring in het ontwikkelen van systemen voor het meten
van de resultaten van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.”
Wat die resultaten in het nieuwe beleid
zullen zijn, hangt volgens Van der Meer
deels af van de eisen die de provincie stelt
aan de aanvragen. Het Natuurbeheerplan
dat de provincie in overleg met het werkveld ontwikkelt, biedt hiervoor het kader.
Dit plan wordt in december vastgesteld.

Groene brief
In een gezamenlijke brief hebben de Friese
groene organisaties en de gebiedscollectieven de provincie in januari geadviseerd
over het nieuwe beleid. Zij wijzen onder
meer op het belang van verbindingszones
tussen het Natuurnetwerk (voorheen de
EHS) en het agrarische gebied. Van der
Meer hoopt dat een deel van die wensen
terugkomen in de plannen. Daarvoor zijn
intussen de nodige financiën - 10,5 miljoen euro per jaar - uitgetrokken door de
provincie Fryslân.
Een volgende stap voor de kwaliteit van
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
zijn de zgn. instapeisen die de provincie
aan haar Natuurbeheerplan verbindt. De

gebiedscollectieven moeten in juni 2015
hun gebiedsaanvragen indienen. Ze hebben dus nog weinig tijd om een voor hen
totaal nieuw proces te doorlopen. Daarom
vinden wij een goed samenspel tussen alle
belanghebbende partijen zo belangrijk,
daarmee spreid je bovendien de risico’s.

Kwaliteitsverbetering
“De provincie Fryslân heeft begin september het budget per collectief bepaald. Nu
moeten de gebiedscollectieven vaststellen
wat ze daarvoor kunnen realiseren. Als
de provincie hogen eisen stelt, moeten
de collectieven streng selecteren om de
doelen te kunnen halen. Tegelijk moeten de
samenwerkende ANV’s hun leden wel mee
zien te krijgen in het hele verhaal.”
Met het oog op de vele vraagtekens die bij
de effectiviteit van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer worden geplaatst, hoopt
Foppe van der Meer dat de provincie de
afspraken met de collectieven zo maakt
dat gebiedsaanvragen ook écht tot concrete doelen leiden (zie kader). Op dit moment
maakt een aantal collectieven al gebruik
van de kennis die Landschapsbeheer
Friesland heeft om tot kwalitatief goede
plannen te komen.
Pilot Drachtstercompagnie
Cruciaal voor effectief agrarisch
natuur- en landschapsbeheer is dat de
middelen daar worden ingezet waar de
potenties voor natuur en landschap het
grootst zijn. Hoe doe je dat als collectief zonder het draagvlak te verliezen
onder boeren die buiten deze gebieden
vallen?
Met het collectief de vereniging
Noardlike Fryske Wâlden (NFW)
gaat Landschapsbeheer Friesland
in Drachtster-compagnie een pilot
doen om een werkwijze te testen
die goed is voor boer én landschap.
Landschapsbeheer Friesland levert een
beheerregisseur landschap die met de
boeren het veld in gaat om concrete
beheerafspraken te maken. Daarmee
kan NWF voldoen aan de criteria voor
de gebiedsaanvraag. Zo komen de
wensen van boeren, goed landschapsbeheer en biodiversiteit in een prima
samenspel bij elkaar.

Elan blij met kans op goede basis voor verduurzaming agrarische sector

“Boeren denken in generaties”
Waardering

Genoeg? Nee, dat wil voorzitter Wilco de Jong van de vereniging van vijf
Agrarische natuurverenigingen in Zuidoost-Friesland Elan, niet zeggen. Maar de
8,5 ton per jaar die de provincie voor het werkgebied van Elan heeft uitgetrokken is meer dan we ooit in deze regio hebben gekregen en biedt, zeker gezien de
looptijd van zes jaar, wel degelijk kansen om zichtbare resultaten te boeken. “Een
boer denkt in generaties. Die wil niet als laatste de deur dichttrekken.”
Het bestuur van het gebiedscollectief Elan
heeft een duidelijk doel voor ogen, vertellen Wilco de Jong en adviseur en steunpuntcoördinator René Vree Egberts. Het wil
met een gebiedscoalitie werken aan een
duurzaam rendabele veehouderij, die de
eigenheid van het landschap kan vasthouden. “Het gaat ons als boeren niet alleen
om agrarisch natuurbeheer, maar om de
verduurzaming van het hele gebied en het
opschalen naar de wensen van de maatschappij. Dan gaat bijvoorbeeld ook over
waterpeil en hoe bewoners het landschap
kunnen beleven.”

“We moeten nu de puzzel
aan de keukentafel gaan
maken”
Voordeel uit het landschap
Boeren in het werkgebied willen het landschap behouden, weet De Jong. “Het
karakter van het landschap hier is voor ons
een gegeven. Wij proberen er zo naar te
kijken en mee om te gaan dat het voordeel
oplevert in plaats van nadeel. De houtkachel in Beetsterzwaag, waaraan de leden
van Elan hun snoeihoud uit het singelonderhoud leveren, is wat hem betreft een
mooi voorbeeld. “Je hebt bedreigingen en
kansen. Wij willen de kansen benutten.”

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) betekent voor Elan
een behoorlijke transformatie, aldus
Vree Egberts. Dit komt mede door de
samenstelling van het werkgebied. “Veen,
zand, weide, hoog en laag, nat, droog;
ons gebied is wel echt heel divers. Dat
heeft grote gevolgen voor het agrarisch
natuurbeheer in het nieuwe systeem. In
ons weidevogelgebied komen bijvoorbeeld
weinig grutto’s voor, doordat er minder
grote onafgebroken weides zijn, zoals in
andere delen van Friesland. Daar zal door
provinciale keuzes het grootste deel van
het budget voor weidevogelbeheer naartoe
gaan. Veel van onze huidige leden die aan
weidevogelbeheer doen, krijgen dan geen
of minder vergoeding en dat zijn juist
vaak boeren die al jarenlang actief zijn
met agrarisch weidevogelbeheer. Voor hen
kunnen we straks niets meer doen. Dat
komt als een behoorlijke schok”, aldus De
Jong. “Onze belangrijkste taak is en was de
afgelopen tijd, het voeren van gesprekken.
Aan de keukentafel moeten we de puzzel maken voor de gebiedsaanvraag. Als
bestuur zijn we hier veel mee bezig, dat
we ‘GLB-denken’, we weten wat we willen en hoe we daar kunnen komen. Maar
voor veel boeren is het echt nog nieuwe
materie. Dat vraagt heel veel uitleggen en
toelichten en dus heel veel tijd.”

In de dagelijkse realiteit van de melkveehouder spelen twee overwegingen, aldus
De Jong. Een zakelijke en een gevoelskwestie. Vergroening en verduurzaming, is één
ontwikkeling. Maar daarnaast speelt ook
de schaalvergroting. Die twee gaan niet
altijd samen en dan kiest een boer met
hoofd en hart. Dat wil volgens de voorzitter van Elan, niet per definitie zeggen dat
als verduurzaming niet goed is geregeld,
dat boeren dan kiezen voor een landschap
aantastende vorm van schaalvergroting,
maar het zal wel van invloed zijn op de
omgevingskwaliteit. “Met een kleine prikkel kun je daarin al veel bereiken. Het gaat
ook om de waardering die daaruit spreekt
voor boeren die met oog voor behoud van
natuur en landschap wat extra’s willen
doen.”

“Uit vergoeding spreekt ook
waardering voor wat boer extra
doet voor natuur en landschap”
“Daarbij hebben we kennis nodig”, voegt
Vree Egbert toe. Hiervoor doet Elan ook
een beroep op de jarenlange ervaring
van Landschapsbeheer Friesland. “We
moeten weten welke soorten waar zitten en wat die nodig hebben. Dat weten
die mannen. En dat geldt ook voor hoe je
doelen en resultaten meet. Grutto’s zijn
nog wel eenduidig voor kwaliteit van het
weidelandschap. Maar bij droge en natte
dooradering, waar wij waarschijnlijk veel
op uitkomen, is het vaststellen van resultaten veel minder evident. Daarbij gaat het
ook om ruimtelijke samenhang. Resultaat
is kwaliteit maal deelname. Je wilt logische clusters, lijnen, verbindingen. Dat is
een zoektocht. Daarvoor hebben we een
gebiedsmakelaar nodig.” Maar in de voorbereiding op de gebiedsaanvraag wordt dit
niet vergoed. Alles wat Elan nu investeert,
moet uit het toekomstige budget worden
terugverdiend. “Eigenlijk hebben we meer
tijd en meer geld nodig om de aanvraag
goed voor te bereiden”, stelt Vree Egberts.
“Wij willen een APK voor het landschap
opzetten. We hebben nu de mogelijkheid
een goede basis te leggen voor langdurig
goed en effectief agrarische natuurbeheer.
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Nestwand voor ijsvogels in Lippenhuizen
Landschapsbeheer Friesland werkt hiermee
aan extra broedmogelijkheden voor de ijsvogel in Zuidoost-Friesland. Want hoewel
de ijsvogel zich doorgaans uitstekend thuis
voelt in het beeklandschap, is de Friese
populatie door een aantal strenge winters
sterk uitgedund. Om te broeden zoeken
ijsvogels steile oevers waarin ze nesttunnels kunnen maken. Ook is het belangrijk
dat er bomen langs de betreffende sloot
staan. Vanuit overhangende takken maken
de vogels jacht op vissen.
Op vrijdag 14 november starten
Landschapsbeheer Friesland en agrarische natuurvereniging Elan met de
aanleg van eerste nestwand voor de
ijsvogel. Doel hiervan is om voor deze
mooie vogel een blijvende plek in het
agrarisch gebied te creëren. Dit is een
onderdeel van het project Blauwe Flits.
In totaal worden op tien locaties vergelijkbare nestwanden aangelegd in
Zuidoost-Friesland.

G

Aan de slag
Samen met agrarische natuurvereniging Elan selecteerde Landschapsbeheer
Friesland eerder veertig oevers die, met
beperkte middelen, geschikte broedlocaties kunnen worden. “In eerste instantie
gaan we op tien locaties verspreid over
Zuidoost-Friesland aan de slag”, vertelt
Karin Sjoukes van Landschapsbeheer
Friesland die hoopt dat dit aantal nog zal

Gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk heeft nieuwe
voorzitter

reet Ruitenberg is de nieuwe voorzitter van het landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk. Zij neemt de voorzittershamer
over van oud-gedeputeerde Bertus Mulder. Ruitenberg heeft
veel ervaring in het leiden en uitbreiden van duurzame projecten en initiatieven. Ze trok eerder bijvoorbeeld het project
‘Energiebesparing in de melkveehouderij’.
De nieuwe voorzitter gaat aan de slag in een fonds dat de
afgelopen jaren een belovende start maakte. Bij de laatste
kwaliteitsbeoordeling werd het werk dat boeren uitvoerden als
uitvloeisel van beheercontracten als goed gekwalificeerd. Eén
van de taken van de nieuwe voorzitter is om met het bestuur de
private financiering van het fonds verder vorm te geven.

groeien. “Grondeigenaren hebben geen
beperking in hun bedrijfsvoering door de
afgestoken oevers of de aanleg ervan. Je
doet het echt voor deze prachtige vogel,
een schuw beestje, maar een lust voor het
oog als het zich toont.”

Meer informatie / aanmelden
Belangstellende boeren kunnen zich nog
altijd aanmelden, benadrukt Sjoukes. Voor
meer informatie kunnen zij contact opnemen met Landschapsbeheer Friesland. Het
project wordt mede mogelijk gemaakt
door de steun van de provinsje Fryslân,
P W Janssens Friese Stichting, Stichting
Woudsend Anno 1816 en het Bettie
Wiegmanfonds.

B

Faunapassage bij Noordwolde via crowdfunding

ij Noordwolde zetten vrijwilligers zich in het voorjaar
al jaren in om trekkende kamsalamander over de drukke
Oosterseveldweg te zetten. Geen overbodige actie, want doen
zij dat niet, dan overleeft een groot aantal salamanders de trek
niet. Amfibieën zijn niet erg snel en hebben geen schijn van
kans tegen gemotoriseerd verkeer.

De vrijwilligers kunnen de soort echter alleen helpen op hun
trek naar het zomergebied. De terugtocht vindt veel meer
gespreid plaats en blijft daarmee voor de kamsalamander en
andere amfibieën een hachelijke onderneming. Daarom zet
Landschapsbeheer Friesland zich in voor een faunapassage,
bestaande uit rastertjes in de berm en sleuven in de weg. De
stichting wil de benodigde middelen deels via crowdfunding bij
elkaar brengen. Meedoen? Vraag naar Foppe van der Meer, sr.
Projectleider bij Landschapsbeheer Friesland, tel: 0512-383800.
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Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen samen

LandschappenNL grootste belangenbehartiger
voor het landschap in ons land
In Overijssel, Brabant, Noord-Holland
en Zuid-Holland vormen het provinciaal
Landschap en de provinciale organisatie Landschapsbeheer één organisatie.
In Fryslân verkennen It Fryske Gea en
Landschapsbeheer Friesland de mogelijkheden voor samenwerking.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst deze zomer in Dalfsen presenteerden
Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen hun nieuwe, gezamenlijke
organisatie: LandschappenNL. LandschappenNL is daarmee de grootste belangenbehartiger voor het Nederlandse landschap. "Door de krachten te bundelen
kunnen we ons nog effectiever en efficiënter inzetten voor landschap, natuur,
erfgoed en burgers die zich hierbij betrokken voelen", aldus Hank Bartelink,
directeur van directeur van LandschappenNL.
LandschappenNL is de ondersteunende
organisatie voor de aangesloten partners:
de provinciale Landschappen en de provinciale organisaties Landschapsbeheer.
Ook Landschapsbeheer Friesland maakt

hier deel van uit. Deze organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers,
110.000 hectare beschermde natuur,
ruim 800 monumenten en hebben een
achterban van bijna 310.000 donateurs.

Agnes van Ardenne, voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking
en ex-staatssecretaris Buitenlandse
Zaken, neemt het voorzitterschap van
LandschappenNL op zich. Tevens is zij de
nieuwe voorzitter van Landschapsbeheer
Nederland. Agnes van Ardenne: "Het
partnerschap van Landschapsbeheer
Nederland en De12Landschappen in
LandschappenNL leidt tot een groter lerend
vermogen, meerwaarde en vernieuwing.
LandschappenNL is ambitieus als het gaat
om natuur en landschap. Als het moet
tegen de wind in en over landsgrenzen
heen, bijvoorbeeld in Brussel waar in feite
uitgemaakt wordt wat wij hier met natuur,
water en landschap moeten doen."
Meer informatie: www.landschappen.nl

Omwonenden richten braakliggend terrein in
Je hoeft maar even na te denken of
je ogen goed de kost te geven en je
weet of vindt wel een groen terrein
dat onvoldoende wordt benut of braak
ligt. In steeds meer gevallen een direct
gevolg van krimp, sloop, malaise in de
bouw en ook bedrijfssluitingen. “Met
het project Shared Green Space in
Zuidwest-Fryslân gaan we daar iets aan
doen. We begeleiden omwonenden die
zo'n terrein willen inrichten en beheren.
In de gemeente Leeuwarden wordt er al
volop mee geëxperimenteerd, maar ook
in andere gemeenten liggen veel mogelijkheden.”
Projectleider Jan Piet de Boer is enthousiast over het project dat Landschapsbeheer
Friesland samen met de Friese Milieu
Federatie uitvoert. “Het mes snijdt
aan twee kanten. Omwonenden en de
gemeente hebben er beide belang bij dat
verwaarloosde en overwoekerde terreinen

weer een functie krijgen. Ook al is het
een tijdelijke. Bovendien zorgt het voor
sociale cohesie in een buurt of wijk als
mensen samen aan de slag gaan. Ook dat
is belangrijk.”
Behalve braakliggend terrein kan ook
openbaar groen, met dit concept, worden
onderhouden. Belangrijk is wel de eigenaar/beheerder de initiatiefnemers alle
ruimte geeft. “Je moet geen voorwaarden
of eisen willen stellen. Daarmee smoor je
alle creativiteit en het enthousiasme van
burgers”, aldus De Boer die zowel in de
stad als op het platteland – en dan met
name in de krimpgebieden – mogelijkheden ziet.
Mooi voorbeeld vindt hij de inmiddels
meer dan 50 buurt- en wijkinitiatieven
in Leeuwarden. “De gemeente stimuleert
eigen initiatief. En niet zonder resultaat: er
zitten prachtige voorbeelden bij. Ik noem

zo even de vlindertuin in Nijlân, de binnentuin aan de Schoolstraat en de moestuin in
de Transvaalwijk.
Shared Green Space is gestart met
het ondersteunen van pilotprojecten
in Sneek (De Groene Flach), Hemelum
(Kloostertuin) en Harich (dorpsbosje). Het
project wordt gefinancierd uit het budget
Plattelandsbeleid van de provincie.
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Favoriete plek van Lourens Touwen, directeur Marrekrite

“Aldegeaster Brekken met uitzicht op Sandfirden”
kiestoken en noem maar op. Dat vergeet je
nooit meer. Een paar jaar later kwam ik op
die plek terug met mijn vrouw Karin, ditmaal
met een mooie houten tjotter. We lagen niet
eens op een Marrekriteplek, maar in een klein
slootje op 500 meter afstand van Oudega”,
vertelt Lourens, terwijl hij met verrekijker
de oevers afspeurt naar die plek van 25 jaar
geleden. “Er is hier maar weinig veranderd.
Ook toen was het de stilte, dat pure wat ons
aansprak. Misschien wat stereotype, maar
landschappelijk gezien vind ik deze wat
onontdekte plek midden in het merengebied
het mooiste wat Fryslân te bieden heeft.”

Bootjesmens
“Voor mij zijn De Brekken bij Oudega
en de weidse omgeving zo’n beetje de
essentie van Fryslân. Dat kun je natuurlijk niet los zien van het omliggende
landschap met de grote boerderijen, de
fraaie kerktorens en de kleine meertjes met luisterrijke namen als De Hop,
Ringwiel, Sipkemar en De Grons. Telkens
als ik vanuit de haven van Oudega het
meer op vaar maakt de rust, beslotenheid
en vrijheid van die plek weer indruk op
me. Nu zijn er veel mooie plekken op de
wereld en zeker ook in Fryslân, maar als
ik dan moet kiezen, dan de Aldegeaster
Brekken vanaf het water, met uitzicht op
Sandfirden.”
Volgens Lourens Touwen, sinds mei 2012
directeur van De Marrekrite, komt het door
zijn eerste kennismaking met Fryslân. “Die
eerste keer maakte een enorme indruk op me.
Ik heb mijn lagere schooljeugd in Zuid-Afrika
doorgebracht en op mijn twaalfde verhuisden
we naar Paterswolde vlak onder Groningen.
Mijn vader ging aan de slag als architect
voor het Academisch Ziekenhuis en in het
weekeinde gingen we vaak zeilen op het
Paterswoldsemeer.”
“In 1984 werden we door een vriend en zijn
vader uitgenodigd mee te varen op hun tjalk.
Nog wat vrienden gingen mee, ook mijn
eigen vader, het was een echt mannenuitje.
Zo belandden we op De Brekken. Voor mij
was dat meteen ook de kennismaking met
Fryslân. In alle vrijheid konden we daar een
week lang vissen, zwemmen, gek doen, fik-
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Dat Lourens Touwen directeur werd van De
Marrekrite is min of meer toevallig. “Ik kom
uit de organisatieadvieswereld, maar ben
mijn hele leven een enorme watersporter. De
Marrekrite is behoorlijk in beweging en krijgt
steeds meer taken toebedeeld. M’n bestuurlijke ervaring en feeling met alles wat er op en
rond het water gebeurt, komen dus goed van
pas. Maar ook in mijn vrije tijd ben ik graag
op het water of stort ik me op de restauratie
van oude schepen. Op onze eerste tjalk hebben we maar liefst zestien jaar gewoond.
Maar dat is verleden tijd, we wonen aan de
wal, in Leeuwarden. “Ik kan me helemaal
uitleven op zo’n historisch vrachtzeilschip”,
aldus Touwen. “Ik ben nu met de tweede tjalk
bezig. Als die klaar is, moeten we maar weer
eens een weekje op de Aldegeaster Brekken
doorbrengen, ditmaal natuurlijk op zo’n
prachtige plek van De Marrekrite, aan één
van de nieuwe steigers.”

Beheer en onderhoud
De Marrekrite is een Gemeenschappelijke
Regeling van 19 Friese gemeenten en de provincie Fryslân (deelnemers). De belangrijkste
taak is het beheer en onderhoud van meer
dan 3.800 vrije aanlegplaatsen midden in de
natuur. Sinds kort is daar ook het beheer en
onderhoud van routenetwerken aan land bijgekomen. Dat begon met het fietsknooppuntennetwerk en breidt zich nu ook uit naar het
wandelknooppuntennetwerk en ruiterpaden.
Daarmee ontwikkelt De Marrekrite zich naar
een volwaardig recreatieschap voor de toeristische basisinfrastructuur in Fryslân.
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