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Woensdag 16 maart was het weer zo ver: de landelijke boomfeestdag werd weer groots gevierd. Het
is een dag waarop basisschoolleerlingen op een fantasievolle en aansprekende wijze leren over bomen.
Ieder jaar zoekt de Provinciale Boomfeest Commissie Fryslân* de samenwerking op met een Friese
gemeente. Dit jaar heeft de Commissie de gemeente Terschelling in het zonnetje gezet, waar al 40 jaar
de boomfeestdag wordt georganiseerd. Gedeputeerde Johannes Kramer heeft samen met wethouder
Van Der Wielen een herinneringspaal onthuld als start van de boomfeestdag en van het Terschellingse
Elzensingelproject van Landschapsbeheer Friesland. Vervolgens hebben de leerlingen van vijf basisscholen onder begeleiding van de gemeente en Staatsbosbeheer de elzen geplant.
* De provinciale boomfeestcommissie wordt gevormd door Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer, It Fryske
Gea en het IVN en staat onder voorzitterschap van Bram Bonnema, wethouder van gemeente Littenseradiel.
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Tijdens de boomfeestdag leren leerlingen
dat bomen een belangrijk onderdeel zijn
van een duurzame groene leefomgeving.
Het planten van een eigen boom tijdens
de basisschooltijd zorgt ook voor een
belangrijke ervaring die de leerlingen
nooit zullen vergeten. Daarnaast heeft
de officiële viering dit jaar een feestelijk
tintje gekregen door een optreden van
de ‘Mannen van Hee’. Deze band is zeer
populair op Terschelling. Ruim honderd

Terschellingse kinderen hebben uit volle
borst meegezongen.

Elzensingelproject
Onlangs is het elzensingelproject** op
Terschelling van start gegaan. Dit project
geeft een impuls aan het karakteristieke
elzensingellandschap aan de binnenduinrand van het eiland. Terschelling is
het enige Waddeneiland waar het bijzondere elzensingellandschap voorkomt.
Soorten als het Koevinkje (vlinder) zijn

op Terschelling in grote mate afhankelijk
van deze singels. Alle aanwezige kinderen
op de Boomfeestdag zijn fanatiek aan
de slag gegaan met het planten van vele
elzen. Daarmee zorgen ze er voor dat
Terschelling weer een unieke elzensingel
rijker is.
** Het elzensingelproject wordt gefinancierd door de gemeente Terschelling en het
Waddenfonds en wordt uitgevoerd door
Landschapsbeheer Friesland.

V

De paddentrek

Lekker landschap langs de Centrale As

Leerlingen van groep 8 van de basisscholen De Bron en De Fontein uit Damwoude
hebben woensdag 16 maart tijdens de nationale boomfeestdag 183 bomen en
struiken geplant aan de Tjeerd Foekeslaan in Damwoude. Wethouder Gerben
Wiersma gaf het startschot door het eerste boompje te planten. “De kinderen
hebben verschillende soorten geplant, zoals de appel, de peer, de zoete kers, de
hazelaar, de tamme kastanje, de rode bes, de zwarte bes en de framboos. Na afloop
kregen de kinderen een bessenstruikje mee naar huis”, vertelt Roelie Ansingh,
projectmedewerker van Landschapsbeheer Friesland.

De Centrale As
De 183 bomen en struiken zijn geplant
in het gebied van de Centrale As; de
nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega.
Er wordt in de komende maanden nog op
vier andere plekken in het gebied bomen
en struiken geplant waarvan mensen de
vruchten kunnen eten. Landschapsbeheer
Friesland zet zich in voor een zo hoog
mogelijke kwaliteit van het landschap
rondom de nieuwe weg. “De provincie
wil het gebied achterlaten met een ‘plus’.
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Landschapsbeheer Friesland adviseert
de provincie hierin en werkt actief mee
binnen het proces van kavelruil, verkoop
en inrichting. Door de nieuwe 'eetbare'
aanplant krijgt het gebied rondom de
Centrale As er een extra dimensie bij”,
legt Roelie Ansingh uit. “Over een paar
maanden kun je in het gebied van de
Centrale As eetbare vruchten van de
bomen en struiken plukken terwijl je aan
het fietsen of wandelen bent.”

anaf middenmaart is de trek
van de amfibieën weer begonnen. Vrijwilligers van onder meer
Landschapsbeheer Friesland hebben schermen geplaatst langs de
Poostweg bij Beetsterzwaag en langs
de Oosterseveldweg bij Noordwolde.
Daar is veel verkeer en het gaat vaak
mis tijdens de trek van de overwinteringsplek naar de voortplantingsplek
aan de andere kant van de weg. “De
amfibieën zijn vaak traag na de winterslaap”, legt George Meijners, projectmedewerker van Landschapsbeheer
Friesland, uit. “De vrijwilligers kijken
dagelijks of er dieren langs de schermen zitten en zetten die vervolgens
in emmers over de weg. Vooral de
heikikker, alle groene kikkersoorten,
de pad, de kleine watersalamander en

de bruine kikker komen veel voor en
in Noordwolde wordt ook de kamsalamander vaak gezien.” De schermen
hebben dit jaar korter langs de weg
gestaan. De amfibieën waren al weer
vroeg met hun terugreis begonnen.
"Wij hebben de schermen snel weggehaald, want er mag natuurlijk niets
in de weg staan tijdens de terugreis."

Column

NME minisymposium
in gemeente Heerenveen
Op vrijdag 18 maart heeft Landschapsbeheer Friesland
samen met NME-consulente Annemarie Elout een
natuur- en milieueducatie (NME) minisymposium
in gemeente Heerenveen georganiseerd. “Gemeente
Heerenveen is een zogenaamde ‘witte vlek’. Op dit
moment is natuur- en milieueducatie niet structureel
beschikbaar voor de basisscholen”, vertelt Roelie
Ansingh, projectmedewerker van Landschapsbeheer
Friesland. “Dit proberen we nu op te vangen met
eenmalige, provincie-brede projecten, maar structurele
NME is natuurlijk beter.”
“In 2009 hebben de terrein-beherende instanties,
NME-centra, Landschapsbeheer Friesland en IVN
Consulentschap Fryslân het Akkoart fan Earnewâld
opgesteld. Deze is ondertekend door de meeste Friese
gemeenten”, legt Roelie Ansingh uit. Dit akkoord moet
er voor zorgen dat alle basisschoolleerlingen in Friesland
tenminste één keer in de basisschoolperiode de natuur
beleven door middel van natuur- en milieueducatie.
“Niet alle gemeenten zijn in de gelegenheid geweest om
het akkoord te ondertekenen, waaronder de gemeente
Heerenveen.”
Het minisymposium had een goede opkomst. Er waren
vertegenwoordigers van NME-centra, de kinderopvang, het middelbaar onderwijs en de terreinbeherende
instanties. Het was een inspirerende dag volgens Roelie
Ansingh: “De presentaties werden enthousiast ontvangen
en er zijn veel ideeën uitgewisseld. Daarnaast zijn er
veel nieuwe contacten gelegd en is de afspraak gemaakt
om later in het jaar nogmaals bij elkaar te komen om
de nieuwe ontwikkelingen met elkaar door te nemen.
Hopelijk geven deze in de toekomst een positief resultaat.”

De burger aan zet

De Natuurwerkdag, Lekker Landschap en het
‘Jaar van de Groene Vrijwilliger’. Dit zijn slechts
enkele hoogtepunten van het jaar 2015. Veel
mensen hebben zich in 2015 weer ingezet voor
het Friese landschap. Het jaar is zelfs afgesloten
met een nieuw record; vrijwilligers hebben maar
liefst 31.558 uren in de natuur gewerkt en dit
staat gelijk aan 20 Fte. Een record waar we
enorm trots op zijn.
Dit traditionele vrijwilligerswerk is slechts
een klein onderdeel van het containerbegrip
‘burgerparticipatie’. Wij zien de afgelopen jaren
een duidelijke trend dat burgers steeds meer het heft in eigen handen
willen nemen als het gaat om de inrichting en het beheer van de eigen
omgeving. Er wordt door de overheid dankbaar gebruik gemaakt van
deze trend. Hun rol wijzigt van een overheid die initiatiefnemer is naar
een overheid die participeert in burgerinitiatieven.
Natuurlijk zou men kunnen zeggen dat de overheid op deze manier zijn
verantwoordelijkheid bij een ander neerlegt en daardoor eenvoudig
bezuinigt. Landschapsbeheer Friesland ziet dit juist als een kans. Door
als burger mee te denken en mee te werken - en dus te participeren
- heeft de samenleving meer invloed op de leefomgeving. De directe
leefomgeving wordt op deze manier ook belangrijker voor de burger,
want men is er immers actief in.
Wij zijn dus de organisatie die ‘burgerparticipatie en burgerinitiatieven’
omarmt. Landschapsbeheer Friesland activeert burgers, laat hen zelf
denken, bepalen en doen en wij zijn daarin een ondersteunende partij.
Nieuwe projecten sluiten hierbij aan, zoals het nieuwe concept ‘Shared
Grien Space’. Bij dit concept ondersteunen we de processen waarbij
overheden een faciliterende rol hebben en de burgerinitiatieven juist
de leidende rol krijgen met het beheren en inrichten van de openbare
ruimte.
Ook in de nieuwe omgevingswet wordt het burgerparticipatieconcept
gebruikt. Deze nieuwe wet bundelt alle wetten over de omgeving en
ruimtelijke ordening in het breedste zin van het woord en zal naar
verwachting in 2018 in werking treden. Het Rijk en de provincies worden
verplicht een integrale omgevingsvisie te maken. Provincie Friesland
heeft al een start gemaakt met dit nieuwe proces. De Friese samenleving
en de integraliteit staan daarbij centraal.
Steeds meer organisaties weten dat het belangrijk is om niet vanuit
één belang te werken, maar om samen te werken aan het hele belang.
Deze integrale aanpak is volgens Landschapsbeheer Friesland de beste.
Daarom is Koöperaasje DoarpenLân ook echt iets van deze tijd. Samen
bereik je meer dan alleen. Er zijn organisaties lid van de Koöperaasje
die op het eerste oog niets te maken hebben met het landschap maar er
toch invloed op hebben. Dit biedt nieuwe kansen.
Een goed voorbeeld van een intergrale aanpak staat in deze GroenLicht:
Terpen en Wierdenland. Dit project is in april gestart in het terpdorpje
Hallum. Met ondersteuning van Landschapsbeheer Friesland versterken
de inwoners de historische elementen van Hallum met als doel ze weer
beleefbaar te maken. Dorpsbewoners denken, bepalen en werken actief
mee en zijn daardoor misschien nog wel trotser op hun terpdorp. Zij
wonen namelijk in een bijzonder dorp, waar ze soms zelfs geen weet
meer van hebben omdat het voor hen normaal is geworden. In deze
GroenLicht vindt u nog meer voorbeelden van burgerparticipatie, zoals
Doarpen yn 't Grien en de Paddentrek. Veel leesplezier!
Regina ter Steege,
directeur Landschapsbeheer Friesland
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Landschapsbeheer Friesland organiseert dit jaar weer diverse cursussen

De cursusagenda van 2016/2017

Cursus maaien met de zeis
Zeisen wint steeds meer aan populariteit.
Een zeis is een landbouwwerktuig dat
bestaat uit een lang en gebogen mes
dat is bevestigd aan een steel.
Met een zwaaiende beweging kan men
met de zeis lang gras of graan maaien*.
U leert in deze cursus hoe u met een zeis
kunt maaien en hoe de zeis weer scherp

wordt gemaakt. De cursus is geschikt
voor iedereen die graag buiten wil zijn,
interesse heeft voor ambachtelijk werk
of gewoon wil leren zeisen. Ook is er een
mobiele smid aanwezig om de zeis per
deelnemer op de juiste hoogte af te stellen. Materiaal is aanwezig en deelnemers
kunnen voor een lage prijs materiaal
aanschaffen. Er is volop hoog gras, dus
dat belooft een gezellige dag te worden!
* Voor het maaien van graan wordt een
korte zeis met een stik gebruikt om het
gemaaide graan op te vangen en in
bundels te leggen.
Datum: Begin juli; de precieze datum
wordt bekend gemaakt op de website
en via Facebook.
U kunt zich wel alvast aanmelden via
info@landschapsbeheerfriesland.nl.
U komt dan op de wachtlijst en krijgt
een melding wanneer de data en plaats
bekend zijn.
Aantal dagdelen: Twee dagdelen.
Aantal deelnemers: Minimaal 8,
maximaal 12.
Kosten: € 55,00; voor vrijwilligers van
Landschapsbeheer Friesland € 40,00.
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Cursus snoeien van hoogstamvruchtbomen
Wilt u leren hoe u uw hoogstamvruchtbomen het beste kunt snoeien? Geef
u dan op voor deze cursus. Tijdens de
theorieavonden wordt er aandacht
besteed aan de geschiedenis van fruitbomen, het herkennen van de onderdelen
van de bomen en de biologische processen in en van de boom. Op de tweede
avond gaan de deelnemers het snoeien
ook oefenen. Tijdens de praktijkdag gaan
de deelnemers, onder begeleiding van
een ervaringsdeskundige en de docent,
echt snoeien in een boomgaard. Na het
volgen van deze cursus kunt u uw fruitbomen zelf snoeien. Ook kunt u lid worden van één van de Hoogstambrigades.
Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Landschapsbeheer Friesland.

Meer cursussen

Datum: De theorie-avonden zijn op
1 en 8 november en de praktijkdag is op
za. 19 november. De cursus wordt gegeven in Jirnsum. U kunt zich aanmelden
via info@landschapsbeheerfriesland.nl.
In de bevestiging krijgt u een gedetailleerd programma.
Aantal dagdelen: Vier dagdelen
(twee avonden en een zaterdag).
Aantal deelnemers: Minimaal 20,
maximaal 25.
Kosten: € 80,00 (inclusief thee, koffie
en uitgebreide cursusmap).

Er zijn nog meer cursussen in het vooruitzicht. Zo organiseert Landschapsbeheer
Friesland nog een cursus ‘enten van
fruitbomen’, een cursus ‘het beheer van
een eendenkooi’, een cursus ‘wilgenknotten’ en een cursus ‘man en het hout’.
In het volgend nummer van GroenLicht
kunt u hier meer over lezen. Houd voor
een actueel aanbod onze website
(www.landschapsbeheerfriesland.nl) en
onze Facebookpagina (www.facebook.nl/
landschapsbeheer) in de gaten.

Cursus heggenvlechten
Heggenvlechten is een oude techniek die
gebruikt werd door boeren om afscheidingen te maken van bomen en struiken.
Het geeft ook nog prachtige resultaten in
uw tuin, op uw erf of in het landschap.
Na het volgen van deze cursus heeft u de
eerste principes van het heggenvlechten
onder de knie. Na een korte introductie
gaat u al snel zelf aan de slag met het
heggenvlechten. De cursus is geschikt
voor alle geïnteresseerden. Er wordt
gezorgd voor de koffie, thee en soep.
De deelnemer neemt zelf brood mee.
Landschapsbeheer Friesland zorgt voor
het juiste gereedschap.

Datum: In de winter van 2016-2017;
de precieze datum wordt bekend
gemaakt op de website en via Facebook.
U kunt zich wel alvast aanmelden via
info@landschapsbeheerfriesland.nl.
U komt dan op de wachtlijst en krijgt
een melding wanneer de data en plaats
bekend zijn.
Aantal dagdelen: Twee dagdelen
(één dag).
Aantal deelnemers: Minimaal 10,
maximaal 15.
Kosten: € 55,00, voor vrijwilligers van
Landschapsbeheer Friesland € 40,00.

Column

Het begin van een weidevogelleven
Als je in het huidige agrarische landschap als jonge grutto
wordt geboren, dan is het begin van je weidevogelleven
direct zwaar. De afgelopen tientallen jaren gaat het
dramatisch slecht met de grutto. De grote sterfte onder
jonge vogels is één van de belangrijkste oorzaken. Nog
verborgen in het ei moet de grutto tractors, kraaien en
vossen zien te overleven. Eenmaal uit het ei zijn roofdieren
en maaimachines het zichtbare gevaar en dit allemaal
op een lege maag, vanwege het gebrek aan insecten en
bodemleven als voedsel waardoor er weinig jongen groot
worden.

Tekst en foto: Marcel van Kammen, www.momentsofnature.nl
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Maak kennis met twee vrijwilligers van de Hoogstambrigade

Actief buitenzijn en liefde voor bomen

“Ons team - Hoogstambrigade noordoost - bestaat uit dertien personen”, vertelt
Tsjerk Kaastra, terwijl hij op een trap staat en een Zoete Ermgaard van ongeveer
tien jaar aan het snoeien is. “De locatie Harsta Hoeve bij Hegebeintum is de laatste klus van het seizoen. Het is een grote boomgaard met ongeveer 90 fruitbomen.
Dit doen we met het hele team en we combineren het altijd met een gezellige,
gezamenlijke lunch.” De Hoogstambrigade is een team dat een passie deelt, namelijk actief buitenzijn en liefde voor bomen. “We praten niet over werk, geloof of
politiek. Nee, wij hebben het over bomen. Iedereen komt uit verschillende werkvelden. Er zijn leraren, een verpleegster, een medewerker van monumentenzorg
en zelfs een treinmachinist. Maar hier zijn we met één ding bezig, namelijk het
snoeien van hoogstamvruchtbomen.”
“We hebben een hechte ploeg. Door het
werk hebben we een band met elkaar
gekregen”, vertelt Eef Bergsma. Zij is
al ongeveer tien jaar vrijwilliger bij de
Hoogstambrigade. “Ik doe dit werk om
buiten te zijn. Ik ben in mijn dagelijks

leven onderwijzeres. Het snoeien en het
buitenzijn zie ik als compensatie van
mijn werk in het onderwijs dat vooral
binnen- en denkwerk is.”
Naast het actief buitenzijn, heeft het
werk bij de Hoogstambrigade volgens

beide vrijwilligers ook een ander voordeel: “Je komt op de mooiste plekken.
Oude boomgaarden vind je vaak op oude
plaatsen”, vertelt Eef Bergsma. “We werken met cultureel erfgoed. Bomen horen
hier ook bij met hun karakteristieke vormen”, vult Tsjerk Kaastra haar aan. “Een
bijzondere aanvulling voor onze brigade
is dat één van de vrijwilligers veel weet
van historische gebouwen. Wanneer
hij daar over vertelt, is het een mooie
wisselwerking tussen groen en rood
erfgoed.”
De Hoogstambrigade wordt altijd gastvrij ontvangen. Dit komt volgens Tsjerk
Kaastra door het goede werk van de
voorman van het team. “Onze voorman
Albert Smedinga coördineert het werk
erg goed. Hij bespreekt de opdracht
altijd door met de boomeigenaren.”
Eef Bergsma voegt toe: “Als wij in actie
komen, stimuleren wij de eigenaren van
de bomen om mee te werken. Ook geven
wij uitleg wat wij doen en hoe zij zelf
onderhoud kunnen plegen aan de bomen.
Zolang het weer het toelaat en er geen
risico’s zijn voor boom en snoeier, werken
we met veel plezier. Ook staan we wel
eens in weer en wind. Ik zeg dan altijd:
doorgaan en niet piepen.”

13,5 miljoen voor Nederlandse natuur en landschap
Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van
de Nationale Postcode Loterij in januari
van dit jaar heeft LandschappenNL
13,5 miljoen euro ontvangen voor
natuur en landschap in Nederland.
De provinciale Landschappen en
provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en
landschap voor nu en de toekomst te
behouden en beleefbaar te maken.
Landschapsbeheer Friesland is de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers
zeer dankbaar voor deze bijdrage. “Het
stelt ons onder meer in staat om de
jaarlijks terugkerende Natuurwerkdag te
organiseren, enthousiaste vrijwilligers op
te leiden en te begeleiden en de natuur
te laten beleven aan kinderen. Daarnaast
gebruiken we het geld om nieuwe
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Op dit gala maakte de loterij bekend dat
zij dankzij haar deelnemers dit jaar een
recordbedrag van ruim 328 miljoen euro
kan schenken aan meer dan 100 goede
doelen.

De eerste bijdrage

projecten te starten”, vertelt Regina ter
Steege, directeur van Landschapsbeheer
Friesland.

Een recordbedrag
Op dinsdag 26 januari vond het Goed
Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten
honoreert en vooruitblikt op de toekomst.

Voor de landelijke organisatie LandschappenNL- waar Landschapsbeheer
Friesland een onderdeel van is – is het
sinds haar oprichting op 1 januari 2016
de eerste bijdrage van de loterij. De
twee organisaties waar LandschappenNL
uit voorkomt, De12Landschappen en
Landschapsbeheer
Nederland, waren
sinds 1996 beneficient van de
Postcode Loterij.

Interview met de nieuwe voorzitter van Landschapsbeheer Friesland

“Wat LBF betreft niet ambitieus, maar realistisch”
“Ik woon midden in de natuur en het
landschap en ik heb daar ook veel passie voor”, vertelt Meine Scheweer, de
nieuwe voorzitter van Landschapsbeheer
Friesland. “Maar natuurlijk heb ik ook
de nodige ervaring. In het verleden was
ik wethouder van Ruimtelijke Ordening
in Heerenveen en Boarnsterhim.
Ook ben ik betrokken geweest bij de
oprichting van het Landschapsfonds
Oranjewoud-Katlijk en ben ik een aantal jaar lid geweest van het bestuur.”
Meine Scheweer heeft per 16 december
2015 de functie als voorzitter van mevr.
Marian Jager overgenomen. Zij heeft de
voorzittersrol ruim tweeëneenhalf jaar
vervuld.
Meine Scheweer ziet veel uitdaging in
zijn nieuwe rol. “De grootste uitdaging
is de forse vermindering van de subsidie
voor het landschap”, legt hij uit. “Het is
lastig om voldoende projecten gefinancierd te krijgen. Het zijn moeilijke tijden.
De economie trekt wel aan en er wordt
meer nagedacht over het milieu en landschap. Er is ook voldoende werk, maar de
financiering ervan blijft lastig. Ik ben wat
Landschapsbeheer Friesland betreft niet
ambitieus, maar vooral realistisch. Mijn
eerste doel is om zekerheid te bieden
voor de werknemers.”

Daarnaast vindt Meine Scheweer het
belangrijk dat Landschapsbeheer Friesland vooral blijft doen waar het goed
in is. “Landschapsbeheer is heel goed
in het betrekken van de bevolking bij
het landschap. Het wordt steeds meer
beleefd als een collectieve achtertuin.
Er starten steeds meer initiatieven en
collectieven voor landschap, natuur,
milieu en energie. Eigenaren van landschap moeten beseffen dat we er allemaal van genieten.”
Daarom vindt Meine Scheweer
Koöperaasje DoarpenLân - een initiatief

van Landschapsbeheer Friesland en It
Fryske Gea - ook een goede stap. “Er
worden veel aspecten bij elkaar gebracht
bij de Koöperaasje; van natuurbeheer tot
monumentenzorg en van grote natuurorganisaties tot kleine energie-initiatieven.
Mijn doel is dat de Koöperaasje een
belangrijke plaats bemachtigt binnen
provincie Friesland en dat er veel organisaties en initiatieven zich er bij aansluiten. Dit laatste gaat nog sneller dan ik in
eerste instantie gehoopt had. Ik zie echt
kansen voor de Koöperaasje.”

Actuele stand van zaken DoarpenLân
Het is inmiddels een half jaar geleden
dat Koöperaasje DoarpenLân op een
feestelijke bijeenkomst in de Prinsentuin in Leeuwarden van start is gegaan.
Dit is een goed moment om even terug
te blikken op wat er de afgelopen
periode is gebeurd.
In de eerste maanden is veel tijd besteed
aan de organisatorische onderwerpen
die geregeld moeten worden wanneer
er een nieuwe organisatie opricht wordt.
Daarnaast zijn er veel gesprekken
gevoerd met organisaties waarvoor
de coöperatie iets kan betekenen en
andersom. “Het aantal leden van de
coöperatie is door deze gesprekken
begin dit jaar verdubbeld en de komende

maanden moet een tweede verdubbeling
ook mogelijk zijn”, vertelt Roel de Jong,
directeur van Koöperaasje DoarpenLân.
“De groei van het ledental ligt daarmee
goed op koers. Hierdoor kunnen wij
functioneren als het platform voor de
bundeling en uitwisseling van kennis en
kunde op het gebied van leefbaarheid en
ruimtelijke kwaliteit.”
In februari is tijdens de Algemene Ledenvergadering met potentiële nieuwe leden
gesproken over de vraag wat in hun
ogen de toekomstige rol van Koöperaasje
DoarpenLân moet zijn. Roel de Jong: “In
de discussie kwam duidelijk naar voren
dat de meerwaarde van de coöperatie
vooral tot uiting moet komen in het

initiëren en realiseren van integrale
gebiedsgerichte projecten. Behalve de
doelen van de afzonderlijke ledenorganisaties is iedereen het ook eens
dat dergelijke projecten zich ook moeten
richten op het versterken van de economie.” Binnen de coöperatie wordt volop
gewerkt aan het optuigen van dit soort
projecten. Omdat bij integrale projecten
uiteraard ook veel partijen betrokken
zijn, vergen dergelijke projecten ook een
lange aanloop. Om die reden laat het
daadwerkelijk uitvoeren van projecten
nog even op zich wachten.
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Op pad met: Oege Hiddema

Voorbereiding vleermuismonitoring bij de NAM
overwinteringsgebied - zij kunnen wel
2.000 km afleggen - en zoeken in de
nacht een schuilplaats om de dag door te
brengen.” Het onderzoek richt zich op de
keuzes van de dieren; maken zij gebruik
van de kast in het donker of toch van een
kast die verlicht is door het kunstlicht?
Martijn Broekman, projectmedewerker
van Landschapsbeheer Friesland, monitort
tijdens het onderzoek de kasten op de
aanwezigheid van de vleermuizen en hun
uitwerpselen. Op deze manier kan hij de
keuzes van de dieren nagaan.

Valse acacia

De voorbereiding van het onderzoek naar het effect van licht op de ruige
dwergvleermuis is in volle gang. Oege Hiddema, projectbegeleider uitvoering
van Landschapsbeheer Friesland, is samen met aannemer Loonbedrijf Huismans
druk om de materialen op de juiste locaties te krijgen. “We gaan 84 palen, 168
vleermuiskasten en 42 lichtinstallaties opstellen op 14 locaties. Dat is niet niks”,
vertelt Oege Hiddema.
Op veel plekken in Nederlands is ’s nachts
kunstlicht te zien, zoals rond de snelwegen en in en rond steden en dorpen.
Er is nog maar weinig bekend over de
gevolgen van dit licht op de natuur. Om
hier meer kennis over te krijgen, doet
Landschapsbeheer Friesland samen met
de Nederlandse Aardolie Maatschappij
BV (NAM), het Nederlands Instituut voor
Ecologie en de Wageningen Universiteit
onderzoek naar het effect van licht op
het gedrag van vleermuizen, in het bijzonder de ruige dwergvleermuis.
“We plaatsen 84 palen op veertien
locaties van de NAM in Friesland en
Groningen. Op elke paal plaatsen wij
twee vleermuiskasten; één van houtbeton
en één van hout”, vertelt Oege Hiddema
terwijl hij de vleermuiskast van hout laat
zien. “Aan de onderkant kunnen de dieren
er in vliegen. Dit is voor hen voldoende
ruimte, want hun romp is maar ongeveer
vijf centimeter groot.” Aan de helft van
de palen wordt boven de vleermuiskasten
een lichtinstallatie geplaatst. Het licht
daarvan schijnt op de vleermuiskasten.
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De ruige dwergvleermuis
De ruige dwergvleermuis is volgens
Oege Hiddema de ideale soort voor dit
onderzoek: “De dieren trekken in het
najaar door Noord-Nederland naar hun

De palen die Landschapsbeheer Friesland
voor dit onderzoek gebruikt, zijn gemaakt
van bomen uit het bos vlakbij het dorp
Hemrik. “Het gaat om de valse acacia;
ook wel Robinia genoemd. Het is hardhout. Bovendien zijn deze bomen speciaal
voor de houtoogst geplant. We hebben
dit hout uitgezocht, omdat het uit de
regio komt en het de meest duurzame
houtsoort is die in Nederland groeit”, vertelt Oege Hiddema. Vrijwilligers hebben
de onderkant van de 84 boomstammen
geschild. “Achter de schors komt snel
vocht en hierdoor kunnen de stammen
gaan rotten. Door ze te schillen, voorkom
je dit.“ Er is inmiddels een begin gemaakt
met het vervoeren van de palen uit het

bos naar de veertien NAM-locaties. Hier
worden de palen anderhalve meter in de
grond geplaatst en worden de lichtinstallaties en vleermuiskasten gemonteerd.

De locaties
De NAM-locaties liggen in verschillende
landschapstypen, zo ook in het typerende
coulisselandschap van de Friese Wouden
waarvan Landschapsbeheer Friesland
door eigen onderzoek weet dat er veel
vleermuizen voorkomen. De Nederlandse
Aardolie Maatschappij BV ondersteunt
het onderzoek naar het effect van licht
op natuur al een aantal jaren en is deelnemer aan het landelijke project ‘Licht Op
Natuur’. “Op de locaties komen meerdere
palen te staan en ze staan er minstens
drie jaar”, zegt Oege Hiddema, terwijl hij
met een sjalonstok één van de locaties
van de palen aangeeft. “Het eigenlijke
onderzoek duurt drie jaar, maar de verwachting is dat we ook daarna door
kunnen gaan met de monitoring van de
vleermuiskasten.”

GroenLicht
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Het verhaal van terpdorp Hallum
Wat willen de onderzoekers weten?
De kernvraag is: Wat maakt Hallum nu
uniek? “Archeologen zijn bijvoorbeeld
erg geïnteresseerd wanneer de eerste
‘buurtjes’ op de terp kwamen”, legt
Oscar Borsen uit. “De onderzoekers van
het kenniscentrum Landschap onderzoeken de geschiedenis van het landschap.
Zij proberen bijvoorbeeld te achterhalen
wanneer de dijken zijn gemaakt en de
kerk is gebouwd en wat de gevolgen
hiervan zijn.”

Bijzondere resultaten in Firdgum

Ook in Hallum zijn inwoners sinds begin dit jaar samen met onderzoekers op zoek
naar het verhaal en de geschiedenis van hun terpdorp. Hallum is naast Firdgum en
Wijnaldum het derde terpdorp in Friesland waar het Terpen- en Wierdenlandproject
van start is gegaan. In Groningen doen de wierdedorpen Ulrum, Godlinze en
Warffum mee. De bewoners van Hallum zijn in februari door middel van een
startavond op de hoogte gebracht van het project. Sinds april is het project
‘gehuisvest’ in de plaatselijke bibliotheek. Hier is ook een tentoonstelling ingericht
waar archeologische vondsten uit het dorp zijn te bewonderen. Iedereen kan hier
op woensdagen terecht met vragen of gewoon voor een praatje met de archeoloog,
de landschapsgeschiedkundige of de projectleider.
“De bewoners worden uitgenodigd om
mee te doen met de onderzoeken die
uitgevoerd worden door de archeoloog
en de landschapsgeschiedkundige. Er is
van alles te doen, van ‘in het veld grondboringen uitvoeren’ tot archiefwerk”,
vertelt Oscar Borsen, projectleider van
Landschapsbeheer Friesland. Deze onderzoeken vormen de basis voor het optekenen van de ontwikkelingsgeschiedenis
ofwel het verhaal van Hallum.
De bibliotheek is ook de plek waar samen
met de inwoners van Hallum workshops
worden gehouden. Hoe kijken de inwoners
naar hun dorp? Wat willen ze verbeteren
of graag anders? De ontwikkelingsgeschiedenis van Hallum vormt de basis
voor de uitwerking van de wensen van de
inwoners. Er wordt een plan van aanpak
gemaakt waarin de beoogde maatregelen
worden uitgewerkt. Op deze manier
leveren de maatregelen een bijdrage aan
het versterken van de karakteristieken
van het terpdorp. Na de zomer start de
uitvoer van het plan.
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De Hallumine Bonne
De Hallumine Bonne is een oud perenras
dat gekweekt is vlakbij Hallum. Het ras
is al beschreven in de 18e eeuw in het
boek van Johann Hermann Knoop. Men
dacht dat dit ras was uitgestorven, maar
Landschapsbeheer Friesland heeft het
mogelijk weer teruggevonden. Dit moet
nog wel definitief bevestigd worden.

Globale geschiedenis van Hallum
In het verleden zijn er in Hallum al grote
opgravingen geweest en daarbij zijn
bijzondere metaalvondsten gedaan. “We
weten dat Hallum, zoals de meeste terpdorpen, is ontstaan als boerderijcluster
op een kwelderwal”, legt Oscar Borsen
uit. “Rond 1000-1200 veranderde de
waterhuishouding. Het land rondom de
terp stroomde minder vaak over en het
water kwam minder hoog. De 4 à 5 boerderijen zakten naar de voet van de terp,
omdat het land op de terp zeer geschikt
was voor akkerbouw. Daarna kwamen al
snel de kerk en de eerste buurtjes op de
terp. Wat we nog willen leren is waarom
Hallum anders is dan andere dorpen in de
regio.”

Het Terpen- en Wierdenlandproject heeft
bijzondere resultaten opgeleverd in het
terpdorp Firdgum. Tijdens archeologisch
onderzoek zijn er veel scherven en zelfs
een stukje bewerkt bot gevonden. Ook is
er uit onderzoek gebleken dat er in het
jaar 1741 voor het eerst is begonnen
met commerciële aardappelteelt. Door de
zavelige kwelderwalbodem is de grond
rondom Firdgum uitermate geschikt
voor de teelt van verschillende landbouwgewassen. Tegenwoordig worden
er nog steeds veel pootaardappelen
verbouwd, ook suikerbieten doen het er
goed. Daarnaast is Firdgum ook bijzonder
omdat het niet op één grote terp ligt,
maar op meerdere kleine terpen. Er wordt
inmiddels in het kader van het project
een schelpenpad aangelegd, zodat je deze
terpen nu goed kunt beleven.

Het Hallumer Terpje
Speciaal voor dit project in Hallum heeft
de plaatselijke bakker een nieuw koekje
gebakken; het Hallumer Terpje. Dit koekje
is verkrijgbaar bij bakkerij Bremer.

Column

Tegennatuurlijk

De Nationale Vogelweek 2016
komt eraan!
Door heel Nederland vogels ontdekken! Ga mee vogels kijken in de Nationale
Vogelweek van 14 t/m 22 mei en er gaat een wereld voor u open. Door het
hele land zijn er gratis vogelexcursies en kunt u onder begeleiding van ervaren
vogelkenners de meest verbazingwekkende vogels in het wild ontdekken.

Er zijn nogal wat verschillende invullingen van
het begrip natuur. Misschien wel evenveel als er
mensen zijn. Nou is het ook niet gemakkelijk om
een sluitende definitie van natuur te maken, en dat
is vaak ook niet nodig. Maar soms worden er wel
hele kromme natuurclaims geboren. Dan zou het
toch heel fijn zijn als een scheidsrechter hier en
daar een duidelijke grens zou mogen trekken. En
bijvoorbeeld zegt dat kaas geen natuurproduct is,
de natuur geen winkels kent en benzine evenmin
als een natuurproduct mag worden aangeprezen.
Landbouwproductie vraagt om allerlei ingrepen
tegen de steeds weer terugkerende natuur.
Landbouw is daarom ook geen natuur, maar
cultuur. In onze taal is dat minder duidelijk dan in
bijvoorbeeld het Franse agriculture en het daarvan
direct afgeleide Engelse agriculture. Landbouw is
dus agricultuur.

In de Nationale Vogelweek kan iedereen
ervaren hoe rijk ons land is aan vogels en
hoe leuk het is om naar vogels te kijken.
Op een Vogelweekexcursie ontdekt u vaak
tientallen vogelsoorten. Zoals de vaak
verrassende vogelwereld vlak om de hoek.
Dan staat u opeens zomaar oog in oog
met een ransuil, groene specht, ijsvogel,
havik, of ontdekt u hoe fraai alledaagse
soorten als een groenling of putter van
dichtbij zijn. Maar ook zeldzame soorten
als de wielewaal, grauwe klauwier of
nachtzwaluw kunt u in de Vogelweek
vaak zien.
Vogelbescherming Nederland organiseert
de Nationale Vogelweek in samenwerking
met vogelwerkgroepen en natuurorganisaties. Het doel is om het kijken naar
vogels te stimuleren en natuurliefhebbers
te bereiken en te activeren. De excursies
zijn daarom bij voorkeur gratis en klein-

schalig. U hoeft niets van vogels te weten
om mee te kunnen doen: belangstelling
voor vogels en natuur is voldoende! In
elke provincie worden tientallen vogelexcursies, wandelingen, workshops en
andere vogelactiviteiten georganiseerd.
Deelnemers komen veel te weten over
vogelherkenning. Dankzij ervaren vogelkenners krijgt u praktische tips voor het
herkennen van soorten. Sinds begin maart
zijn honderden activiteiten en excursies
te vinden op www.vogelweek.nl. Via
zoeken op woonplaats ziet u bijvoorbeeld
in één oogopslag wat er bij u om de
hoek te doen is. Maar uiteraard kunt
u ook zoeken buiten de eigen regio.
Het aantal plaatsen is beperkt, wees
er daarom op tijd bij, en ontdek hoe
verbazingwekkend mooi de Nederlandse
vogels zijn. Doe mee en meldt u aan op
www.vogelweek.nl.

Bij het houden van gedomesticeerde dieren in de
Afrikaanse savanne zijn de grote wilde vleesetende
dieren concurrenten die zo nodig worden gedood.
Voor de eenvoudigste vorm van plantenteelt wordt
een stukje bos gekapt en ter plaatse verbrand,
om daarna in de as de gewenste cultuurplanten
te kunnen planten of zaaien. In beide gevallen
betekent cultuur een directe aanslag op de natuur,
hoewel de gevolgen door de kleine schaal van de
ingrepen en de beperkte mensenpopulatie lange
tijd erg beperkt zijn gebleven.
In de akker- en tuinbouw van deze tijd wordt
een voortdurende strijd tegen de natuur gevoerd.
Zonder deze strijd zijn onze cultuurgewassen geen
lang leven beschoren.
De veehouderij gedijt na het uitschakelen van de
grote roofdieren en de wilde grote planteneters.
En door het succesvol omvormen van natuurlijke
vegetaties naar grazige weiden.
Zoals de aardappel
wordt opgediend
met een jus of
met een heerlijke
saus, kan ook
de landbouw
of agricultuur
worden verrijkt
met elementen
uit de natuur. Het resultaat is dan een natuurrijk
cultuurlandschap. De basis van de landbouw is en
blijft de natuur. Het is daarom niet tegennatuurlijk
om voor cultuur en natuur samen zo veel mogelijk
kansen te scheppen.
Jan J. de Boer
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Herstel eendenkooien in volle gang
tenenschermen voor geplaatst zodat
zowel vorm als functie bediend worden.”
In twee eendenkooien op Terschelling is
het werk ook in volle gang. Samen met
leerlingen van het Nordwincollege is
Staatsbosbeheer, die eigenaar is van de
Landerumer- en Hoornerkooi, nu vooral
bezig om werkruimte te maken in het
kooibos en met het tijdelijk afbreken van
de vanginrichting.

Bijzondere verhalen

Er wordt al druk gewerkt aan het herstel van vier eendenkooien in Friesland.
“Als alle vergunningen rond zijn en de
eigenaren van de kooien zijn akkoord
met de plannen, gaan we ook starten
met de andere tien kooien”, vertelt
Gerard van Looijengoed, projectleider
van Landschapsbeheer Friesland.

Vrijwilligers in volle gang
In de Talmakooi bij Engwierum zijn vrijwilligers in februari begonnen met het
verwijderen van de vanginrichting. “De
hele vangconstructie was erg vervallen”,
vertelt Gerard van Looijengoed. “We gaan
het helemaal vernieuwen. De kooi wordt
gebaggerd en de beschoeiing wordt langs
de oever geplaatst. Om de kooi te kunnen
baggeren, moet er ruimte in het kooibos

komen.” Het kooibos is een dichtbegroeid
bos om de kooi af te sluiten van de
drukke omgeving. “Onze collega’s van
Landschapsbeheer Groningen hebben de
werkzaamheden in het kooibos inmiddels
uitgevoerd”, aldus de projectleider.

Eendenkooi Opperwird
De eigenaar van Opperwird, voor zover
bekend de oudste eendenkooi in dit
project, heeft zelf werkruimte gemaakt
in het kooibos. “Bij deze kooi wordt ook
gebaggerd en beschoeiing geplaatst langs
de oever”, vertelt Gerard van Looijengoed.
“Ook wordt de vanginrichting aangepast.
In eerder uitgevoerde herstelwerkzaamheden zijn de traditionele rietschermen
vervangen door functionele houten
platen, daar worden nu riet- en wilgen-

Oscar Borsen en Jeroen Wiersma van
Landschapsbeheer Friesland zijn druk
bezig met het schrijven van minibiografieën over de kooien. “De kooien hebben
vaak een rijke geschiedenis en soms
vinden we aparte verhalen. Zo werd in
1772 de boerderij bij de Ponsekooi verkocht aan Reijer Corneliz Dijt. De kooi
was niet bij de koop inbegrepen en de
nieuwe eigenaar moest rekening houden
met de wensen van de eigenaar van de
kooi. In het contract stond onder meer
dat de Reijer Corneliz Dijt geen pannenkoeken mocht bakken in zijn nieuwe
woning”, vertelt Jeroen Wiersma. “Hij
mocht overigens ook niet timmeren,
schreeuwen of een vuur aanmaken.”

Doarpen Yn ’t Grien in de Zuidwesthoek
Eind vorig jaar is het Doarpen Yn ’t Grien-project in Oudega
(Smallingerland) afgerond. Dit jaar is de Zuidwesthoek aan de
beurt. Het project is gestart in de dorpen Goënga, Folsgare,
Hommerts, Jutrijp en Tirns. De groencommissies van de
dorpen maken plannen voor het versterken van het groenstructuur in het dorp. Deze plannen worden besproken met
de inwoners. Bewoners gaan vervolgens zelf aan de slag door
streekeigen beplanting aan te brengen in en rond het dorp,
zoals fruitbomen, hagen en beuken. Ook particulieren kunnen
meedoen door streekeigen soorten in hun tuinen aan te
planten. Deze beplanting kan voor een gunstige prijs via
Landschapsbeheer Friesland worden aangeschaft.
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Shared Grien Space in het Waddengebied

Het concept ‘Shared Grien Space’ wordt vanaf dit jaar ook uitgevoerd in de dorpen
Kimswerd, Tzum en Minnertsga in het waddengebied. Het concept is al succesvol
in Sneek en Hemelum. “Het Waddengebied is krimpgevoelig. Steeds meer mensen
trekken uit de kleine dorpen naar de grotere dorpen en steden”, vertelt Jan Piet de
Boer, senior projectleider van Landschapsbeheer Friesland. “Hierdoor kan het voorkomen dat een stuk grond midden in het dorp, dat bedoeld was voor woningbouw,
onbebouwd blijft en geen functie meer heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
dorpen Tzum en Minnertsga. Met dit concept proberen we de ruimtelijke kwaliteit
van deze dorpen op peil te houden of te verbeteren.”

Het Shared Grien Space-concept
In onder meer de krimpgebieden komen
veel braakliggende bouwkavels of
armoedige ruilverkavelingsbosjes voor.
De gemeente trekt zich steeds meer terug
en verwacht van de bewoners om meer
invulling te geven aan de eigen omgeving; ook aan dergelijke terreinen. De
bewoners hebben vaak goede ideeën om

M

deze terreinen een nieuwe, ‘groene’
functie te geven. Landschapsbeheer
Friesland en de Friese Milieu Federatie
willen samen met hen de locaties weer
aantrekkelijk en vooral levendig maken.

Pioniers in het waddengebied
Kimswerd, Tzum en Minnertsga zijn de
eerste dorpen in het Waddengebied die

Volg landschapsbeheer Friesland op Facebook en Twitter

et overgave werkt Landschapsbeheer Friesland aan winst voor het Friese
Landschap. Dit doen wij onder meer door het initiëren van projecten, het organiseren van gezellige activiteiten in het landschap voor jong en oud, het geven van
cursussen over natuur en landschap en het aanbieden van ‘groen’ vrijwilligerswerk.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van onze activiteiten via onze tweejaarlijkse
nieuwsbrief GroenLicht.
Maar wist u dat u ons ook kunt volgen via onze Social Media? Via onze Facebookpagina en Twitter blijft u op de hoogte over onze activiteiten, over nieuws uit de
Friese natuur en landschap, over onze projecten en onze nieuwe cursussen.
Door onze Facebookpagina (www.facebook.com/landschapsbeheer) te liken en ons
te volgen op Twitter (@LBFriesland) mist u geen nieuws meer van
Landschapsbeheer Friesland.

meedoen met het project. “Het is de
bedoeling dat deze dorpen als voorbeeld
gaan dienen voor andere dorpen in het
Waddengebied, ook voor dorpen in
Noord-Groningen”, aldus Jan Piet de Boer.

Maak kennis met de dorpen
De bewoners van de dorpen hebben
goede ideeën voor een ‘Shared Grien
Space’.
Bewoners van Kimswerd willen graag
het dorpsbos opknappen. Op dit moment
heeft het weinig functie voor het dorp.
De bewoners willen onder meer een
wandelpad door het bos aanleggen.
In het dorp Tzum ligt een oud kaatsveld.
Dit is gekocht door woningbouwvereniging Wonen Noordwest Friesland,
maar door de verminderde vraag naar
woningen heeft Wonen Noordwest
Friesland tot op heden het terrein niet
bebouwd. Samen met de bewoners
kijken Landschapsbeheer Friesland en
de Friese Milieu Federatie of het veld
een nieuwe invulling kan krijgen.
In Minnertsga ligt ook een ongebruikt
terrein. Het was ooit bebouwd, maar
deze huizen moesten plaatsmaken voor
nieuwbouw. Deze nieuwbouwplannen
gaan echter niet meer door. Het wordt
dus ook hoog tijd dat dit terrein een
nieuwe functie krijgt.
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Stage bij Landschapsbeheer Friesland en de collectieven ELAN en It Lege Midden

Onderzoek in de 'natte dooradering'

In 2016 is het nieuwe natuurbeheerplan in werking getreden. Er is voor de agrarische ondernemer veel veranderd. Eerst konden
zij zelf rechtstreeks bij het rijk een subsidie aanvragen voor het beheer, nu loopt de aanvraag via agrarische collectieven en
wordt er een collectieve gebiedsaanvraag ingediend bij de provincie. Het natuurbeheerplan richt zich in het cultuur landschap
nu ook op biodiversiteit als geheel. Er zijn in Friesland zeven agrarische collectieven opgericht waaronder de collectieven ELAN
(zuidoost Friesland) en It Lege Midden.
“Het nieuwe natuurbeheerplan in
Friesland richt zich op vier leefgebieden:
open grasland, open akkerland, natte
dooradering en droge dooradering”, legt
Hanneke Heida uit. Hanneke Heida en
Chantal Bleuel hebben tijdens hun stage
bij Landschapsbeheer Friesland en de
collectieven ELAN en It Lege Midden
onderzoek gedaan naar het leefgebied
natte dooradering. “ELAN en It Lege
Midden willen graag met het beheer van
start gaan, maar er is weinig bekend over
de verspreiding van de soorten die in dit
leefgebied van belang zijn. De meeste
fauna zit hier letterlijk onder water.
Bovendien is er in Friesland weinig tot
geen ervaring met het juiste beheer.”
Het onderzoek is dus van groot belang
voor ELAN en It Lege Midden om een
goede start te maken.
“We hebben veel literatuuronderzoek
gedaan. Wat hebben de collectieven
nodig om de juiste beheerpakketten
aan te bieden? Wat is er bekend over
de aanwezigheid van de doelsoorten in
het gebied? Wat is het beste beheer?
Wat is het effect van het beheer op het
landschap en wat moet de beheerder
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er voor doen?” legt Hanneke Heida uit.
Naast het literatuuronderzoek zijn de
studenten natuurlijk ook het veld in
geweest. “Wij zijn op excursie geweest
naar de Krimpenerwaard. Er is daar al
enkele jaren ervaring opgedaan door het
collectief dat actief is in dit gebied. Wij
hebben vooral gekeken hoe zij dit hebben
aangepakt. Naast veel gesprekken met de
stagegevers hebben we ook gesproken
met It Fryske Gea, Staatbosbeheer,
Natuurmonumenten en het Wetterskip.
De daarbij opgedane kennis van gebieden
en voorkomen van doelsoorten heeft heel
erg geholpen om kansrijke gebieden aan
te wijzen. Samenwerking met natuurorganisaties levert natuurlijk veel meer
op dan dat ieder zijn eigen ding doet in
het beheer.”
Het resultaat van het onderzoek mag er
zijn. Hanneke en Chantal hebben een uitgebreide rapportage gemaakt. Bovendien
hebben ze als aanvulling aanbevelingen
gedaan voor een aantal beheerpakketten
die ingezet kunnen worden door de
collectieven. Met de resultaten ligt er
een goede basis waarmee de collectieven
aan de slag kunnen met de opgave om

afspraken te maken over het beheer. Ook
kunnen zij met de resultaten een goede
gebiedsaanvraag bieden aan de provincie.
Op de vraag hoe de stage is bevallen en
of ze een goede beoordeling hebben
gekregen, antwoordt Hanneke Heida:
“We hebben de stage afgesloten met
een ruime voldoende. Landschapsbeheer
Friesland is een leuke en open organisatie.
We hadden soms het idee dat we er al
jaren werkten. De opdracht was ook erg
leuk om te doen.”
Hanneke Heida (43) en Chantal Bleuel
(30) zijn deeltijdstudenten Milieukunde
aan het Van Hall Larenstein te
Leeuwarden. Ze komen beide uit de
agrarische sector. Chantal heeft samen
met haar vriend een eigen agrarisch
bedrijf (geitenmelkerij) en een hondenkennel. Zij heeft voor de studie
Milieukunde de studie Diermanagement
al afgerond. Hanneke is met de studie
begonnen omdat zij graag een carrièreswitch wil maken. Ze heeft een grote
passie voor natuur en daar wil ze graag
een bijdrage aan leveren.

Vrijwilligers Academie in Fryslân
Friesland is van oudsher een provincie
met veel vrijwilligers en we vinden het
vanzelfsprekend om voor onze naasten
te zorgen en voorzieningen in dorpen
en wijken als vrijwilliger in stand te
houden. Vrijwilligerswerk doe je omdat
je het leuk vindt, om wat te doen voor
jouw dorp of wijk, andere mensen te
ontmoeten of bijvoorbeeld om werkervaring op te doen. Vaak staat men
niet stil bij de mogelijkheden om een
training of workshop te volgen om het
werk (nog) beter te kunnen doen.
Bij de Vrijwilligers Academie Fryslân kun
je je heel eenvoudig inschrijven voor
interessante trainingen en workshops.
Het aanbod is afkomstig van verschillende
instellingen en organisaties.
Landschapsbeheer Friesland is één van
deze organisaties. In het open aanbod
kun je je individueel inschrijven voor een

training of workshop. Daarnaast is er een
uitgebreid aanbod op maat waar verenigingen, vrijwilligersorganisaties en (zorg)
instellingen terecht kunnen om een workshop of training voor de eigen vrijwilligers/
mantelzorgers in te kopen.

Voor wie
Iedereen die vrijwilligerswerk doet of
voor een ander zorgt, kan terecht bij de
Academie. De trainingen en workshops
zijn op een logische manier onderverdeeld
in thema’s, maar je kunt ook zoeken op
trefwoord. Wie een training zoekt maar
het niet kan vinden, kan contact opnemen
met de Vrijwilligers Academie zodat er
gericht gezocht kan worden naar een
training die aansluit bij jouw vraag.

zijn er wel kosten verbonden aan de
trainingen en workshops. Vaak worden
deze kosten betaald door de organisatie
waar je vrijwilligerswerk doet. Ook hebben
gemeenten vaak budget beschikbaar voor
deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Je kunt hiervoor
het beste contact opnemen met jouw
eigen gemeente, maar de Academie kan
meedenken over de financiering.

Meer weten
Op de website van de vrijwilligers
Academie kun je terecht voor meer
informatie.
www.vrijwilligersacademiefryslan.nl

Wat kost het
Hoewel de Vrijwilligers Academie Fryslân
een organisatie is zonder winstoogmerk

Geocaching: opzoek naar verhalen
wordt je getrakteerd op een boeiend verhaal over de specifieke schans. Ook wordt
je uitgedaagd om een aantal vragen over
de schans te beantwoorden. “Het is een
leuke en avontuurlijke manier om kennis
te maken met een stukje Friese geschiedenis”, vertelt Jeroen Wiersma, projectleider
van Landschapsbeheer Friesland.
Landschapsbeheer Friesland werkt in dit
project samen met Karst Berkenbosch. Hij
is de auteur van het boek ‘Bij de bek af’,
waarin vele verhalen over de geschiedenis
van de Friese Waterlinie zijn gebundeld.
Hij heeft ook de verhalen over de schansen
geschreven.

Op zoek naar bijzondere plekken en verstopte ‘schatten’ aan de hand van
coördinaten en jouw gps-ontvanger of smartphone. Je hebt er misschien nog
nooit van gehoord, maar dit spel - Geocaching genoemd - wordt in Nederland
steeds populairder.
In Friesland liggen al zo’n 2000 caches
verstopt. Wie geïnteresseerd is in de rijke
historie van de Friese Waterlinie kan
vanaf half juni op zoek naar 15 schatten

Op dinsdag 14 juni om 15.00 wordt het
officiële startsein gegeven tijdens een
feestelijke bijeenkomst in hotel Lunia te
Oldeberkoop. Vanaf dan kan iedereen op
zoek naar de verschillende schatten.

die verstopt zijn langs de verschillende
schansen. De coördinaten van de schatten
kun je vinden op www.geocaching.com.
Als je éénmaal de schat hebt gevonden,

GroenLicht

15

Favoriete plek van Jan Boelen

“Ik heb niet één favoriete plek, maar een
top drie”

“Er zijn zoveel mooie plekken in
Friesland, waardoor ik eigenlijk niet
één specifieke plek als mijn favoriet
kan beschouwen. Ik heb een top drie,
namelijk de tempel van Ids op de zeedijk bij Marrum, het pad dat leidt vanuit de bebouwing van Hemelum in de
richting van de Morra en het Bûtenfjild
vlakbij Hardegarijp”, vertelt Jan Boelen
terwijl hij vanaf een hoge brug over
het Ottema Wiersma reservaat in het
Bûtenfjild kijkt. Wat de plekken gemeen
hebben? Deze plekken bevinden zich
allen in de overgang van het ene naar
het andere landschapstype.
Jan Boelen heeft zijn carrière al vroeg toegewijd aan natuur en landschap: “Als kind protesteerde ik samen met mijn medeleerlingen
tegen de ontginning van een vennetje waar
ik het schaatsen had geleerd. Wij bouwden
iedere dag weer een dam voor de sloot die
voor de afwatering moest zorgen. Het vennetje bestaat nog steeds”, vertelt Jan Boelen
trots. Na zijn studie Cultuurtechniek aan de
Wageningen Universiteit heeft hij diverse
functies gehad in de natuur en landschapssector, waaronder de functie vicevoorzitter
van Landschapsbeheer Friesland. “Ik heb
altijd passie gehad voor landschap. Bij
Landschapsbeheer is dit wel gegroeid. We
koppelden weleens een terreinexcursie aan
een vergadering vast. Het is prachtig om te
zien wat er in het veld gebeurt.”
De favoriete plekken van Jan Boelen worden
gekenmerkt door een overgang van het ene
naar het andere landschapstype. “Ik heb deze
overgangen altijd erg fascinerend gevonden.
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Je kunt zo’n overgang goed zien in het
Bûtenfjild. Het ligt in het nationale landschap
‘De Noardlike Fryske Wâlden’. Dit landschap
is een dekzandgebied dat vooral bekend is
door de verkaveling, de houtwallen en de
elzensingels. Onlosmakelijk hiermee verbonden zijn de ‘Mieden’ die gekenmerkt worden
door hun openheid. Ook liggen ze beneden
de zeespiegel. Wat ook bijzonder is, is dat het
ingrijpen van de mens nog duidelijk te zien is.
Vroeger was het een veengebied waar veen
afgegraven werd. Daarna is het gebied ontgonnen om er landbouwgrond van te maken.
Enkele gebieden, zoals het Ottema Wiersma
reservaat zijn niet ontgonnen en bewaard
gebleven als natuurgebied. Pas sinds kort
zijn er ook weer reeds ontgonnen gebieden
teruggegeven aan de natuur.”
Het Bûtenfjild ligt net buiten het werkgebied
van de Centrale As; de nieuwe weg tussen
Dokkum en Nijega. Toch krijgt het gebied er
mee te maken. De centrale As doorsnijdt een
belangrijke verbinding tussen De Alde Feanen
en het Lauwersmeer waar het Bûtenfjild
onderdeel van is. Met een realisatie van
onder andere een fly-over wordt de verbinding hersteld. Jan Boelen werd enkele jaren
geleden door Landschapsbeheer Friesland
gevraagd plaats te nemen in de gebiedsontwikkelingscommissie van de Centrale As.
“Landschapsbeheer Friesland beschouwde de
besluitvorming als een gegeven en heeft zich
sindsdien ingezet voor een zo hoog mogelijke
kwaliteit van het landschap,” vertelt Jan
Boelen. “Ik bewaak binnen de gebiedsontwikkelingscommissie onder meer de kwaliteit
van het gebied. Het is erg leuk om daarbij
samen te werken met bestuurders die vanuit
hun eigen discipline naar het project kijken.
Gezamenlijk proberen we dan consensus
te bereiken vanuit de gedachte van een
integrale benadering.”
Naast zijn functie voor De Centrale As werkt
Jan Boelen nog weleens als ZZP’er. “Ik doe
alleen nog maar wat ik echt leuk vind,”
vertelt Jan Boelen lachend. “Voor het geld
hoef ik het niet meer te doen. Ik vind het
namelijk ook heerlijk om te fietsen door het
landschap. Ook kan ik erg genieten van de
vogels in mijn tuin. Laatst zat er een paartje
ijsvogels met drie jongen op een tak boven
een slootje. De ouders leerden de jongen hoe
zij een visje moesten vangen. Dan zit je in je
eigen tuin! Dat was echt fantastisch.”
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Landschapsbeheer Friesland en verschijnt twee keer
per jaar.
Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van
een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: LandschappenNL. Gezamenlijk
staan we voor het stimuleren van de actieve zorg
voor het Nederlandse landschap. Het werk van de
partners in LandschappenNL wordt mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van de provincies en de
Nationale Postcode Loterij.
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