
1

Landschapsbeheer Friesland

GROENLICHT
Winst voor het landschap

GroenLicht

Stem op de Friese WIJlanden
3 Natuurwerkdag 5 nov. 2016

4 Maak kennis met vrijwilliger 
 Klaas de Boer

5 Shared Grien Space 
 Zuidwest-Friesland

6 Een tuin voor wijkbewoners, 
 leerlingen en asielzoekers

8 Op pad met: Roelie Ansingh

10 Educatieproject Stins! 
 in het voorjaar van start

11 Historische kenmerken 
 Lauta State hersteld

12 Landschap in de gebieds-
 ontwikkeling rondom 
 De Centrale As

14 Open dag eendenkooi succes

16 Favoriete plek van Wilco de Jong

INHOUD

Nieuwsbulletin
Landschapsbeheer Friesland
oktober 2016

25Als je als toerist naar Nederland gaat, welk gebied moet je gezien hebben? “Binnen het programma 
‘Nationale Parken van Wereldklasse’ gaat het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar de 
mooiste natuurgebieden van Nederland en zij hebben een wedstrijd uitgeschreven”, vertelt Gerard van 
Looijengoed, projectleider van Landschapsbeheer Friesland. “Zij willen graag meer bekendheid van de 
Nederlandse parken.” Om mee te doen met de wedstrijd moet je een plan schrijven waarin uitgelegd 
wordt hoe je het gebied op de kaart gaat zetten. “Ook het Friese Nationaalpark De Alde Feanen met 
aangrenzende Nationale Landschappen de Noardlike Fryske Wâlden en Zuidwest Fryslân doen mee 
met de wedstrijd.” 

landschapsbeheer

@LBFriesland

Het mooiste natuurgebied van Nederland
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Het Nationaal Park “Alde Feanen” heeft 
Koöperaasje DoarpenLân gevraagd om 
het plan te schrijven. “Tijdens de voor-
bereiding kwamen wij er achter dat 
de Nationale Landschappen Noardlike 
Fryske Wâlden en Zuidwest Fryslân ook 
interesse hadden in de wedstrijd”, vertelt 
Gerard van Looijengoed. “Wij benutten 
nu de kracht van deze drie gebieden en 

brengen de gebieden als één merk naar 
buiten.”
Het plan van De Alde Feanen en de twee 
Nationale Landschappen is 15 september 
ingeleverd bij Economische Zaken en is 
beoordeeld door een vakjury. Zij bekeken 
of de inzending voldeed aan alle criteria. 
“Daarna zijn de plannen voorgelegd aan 
het Nederlandse publiek. Vanaf 
10 oktober tot 31 oktober mag iedereen 
stemmen op het mooiste natuurgebied
van Nederland.” De drie winnende 
natuurgebieden winnen maximaal 
€ 300.000,- per gebied om het plan uit 
te voeren.

Stem op de Friese WIJlanden!

“Nee, dit is geen schrijffout. Het 
plan van de Alde Feanen en de twee 
Nationale Landschappen wordt ‘de 
Friese WIJlanden’ genoemd. Dit is een 

verwijzing naar de Friese ‘mienskip’”, 
vertelt Gerard van Looijengoed lachend. 
De Alde Feanen, de Noardlike Fryske 
Wâlden en Zuidwest Fryslân is Nederland 
in een notendop. “De Alde Feanen heeft 
prachtige natuur, de Noardlike Fryske 
Wâlden heeft een bijzonder elzensingel-
landschap en Zuidwest Fryslân heeft de 
unieke wijdse uitzichten. Het is het land 
van water, weiden en wouden. Je kunt 
heel Nederland qua landschap in het 
gebied beleven. Het is erg goed bewaard 
gebleven en vanaf het water kun je het 
hele gebied ervaren”, aldus Gerard van 
Looijengoed. 

Vindt u ook dat de Friese WIJlanden het 
mooiste natuurgebied van Nederland is 
en dat het plan moet winnen? U kunt 
nog tot maandag 31 oktober stemmen 
op www.mooistenatuurgebied.nl! Elke 
stem telt. 
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Elzensingels in beheer via collectief
Het elzensingellandschap in de binnen-
duinrand van Terschelling is bijzonder. 
Het is het enige eiland met een dergelijk 
landschap en juist dit unieke landschap 
werd in eerste instantie niet opgenomen 
in het natuurbeheerplan van de provincie. 
In 2009 is een complete inventarisatie 
van het elzensingellandschap uitgevoerd.  
Omdat een aantal doelsoorten uit het 
natuurbeheerplan afhankelijk zijn van 
de elzensingels is dit gebied toegevoegd 
aan het leefgebied ‘droge dooradering’. 
Door de provincie Friesland is vervolgens 
budget vrijgemaakt voor het beheer van 
de singels. 
“In september heeft Agrarisch Collectief 
Waddenvogels met behulp van 
Landschapsbeheer Friesland een gebieds-
plan ingediend voor het beheer van 
dit elzensingellandschap”, vertelt Piet 
IJnsen, coördinator van collectief ANV 
Waddenvogels. 
Landschapsbeheer Friesland is al langere 

tijd met eigenaren van elzensingels in 
gesprek om de singels op het eiland te 
herstellen in het kader van het project 
‘Herstel Elzensingels Terschelling’. 
Projectmedewerkers Gerrit Tuinstra en 
Martijn Broekman hebben tijdens de 
gesprekken met de singeleigenaren over 
het herstel van hun landschapselementen 
ook geacquireerd en geïnventariseerd 
voor het Agrarische Collectief. “Zij hebben 
onder meer geïnventariseerd hoeveel 

boeren er met ons beheerpakket mee 
willen doen. Dit hebben we in ons plan 
richting de provincie verwerkt en eind 
september ingeleverd”, aldus Piet IJnsen. 
Als het plan is goedgekeurd, kan het col-
lectief beheercontracten afsluiten met de 
singeleigenaren. Wanneer de eigenaren 
deelnemen aan het nieuwe beheerpakket, 
krijgen zij de komende jaren een vergoe-
ding voor het onderhoud dat ze uitvoeren 
aan de elzensingels.
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Wat maakt dat Friesland in 2010 is verkozen 
tot de mooiste provincie van Nederland? Dit is 
niet alleen de natuur of het landschap, maar 
ook onder meer de cultuurhistorie en de Friese 
identiteit. Het is de totaliteit en de diversiteit 
van de provincie dat Friesland ‘Friesland’ maakt. 
Sinds dit jaar werkt de provinice aan de nieuwe 
omgevingsvisie en denkt hierbij strategisch 
na over hoe Friesland er in de toekomst uit 
zal zien. Zij hebben iedereen opgeroepen om 
mee te denken en ook wij, Landschapsbeheer 
Friesland, It Fryske Gea, Friese Milieufederatie, 
de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN en 
de Bond voor de Friese Vogelwacht, hebben van ons laten horen. Wij 
hebben het accent gelegd op de totaliteit, de diversiteit en de identiteit 
van onze provincie.
De Friese burgers zijn trots op de provincie Friesland en ze voelen zich 
erg betrokken bij het wel en wee van hun omgeving. Ook tijdens ons 
werk zien we dat burgers steeds meer het heft in eigen handen willen 
nemen als het gaat om de inrichting en beheer van de eigen omgeving. 
Zij starten steeds vaker met burgerinitiatieven en participeren in 
andere initiatieven. Het is dan ook belangrijk dat de provincie bij de 
ontwikkeling en de uitvoering van haar omgevingsvisie blijft inzetten op 
de kracht van deze participatiemaatschappij. De burgers zijn namelijk 
experts op het gebied van hun eigen leefomgeving. Wij pleiten dan ook 
voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak en daarvoor is Koöperaasje 
DoarpenLân een ideale partner. 
Het Friese landschap en de cultuurhistorie zijn ook benoemd als 
aandachtspunten. De kwaliteit van Friesland is onder meer de diversiteit 
in landschappen en cultuurhistorische waarden. Dit willen we graag 
behouden. Integraliteit is hierbij noodzakelijk. Wij zien dat de ambitie 
van het vorige Streekplan – kwaliteit van de integrale ruimte – 
sluipenderwijs in de praktijk verloren gaat. De provinciale bemoeienis 
wordt steeds minder, terwijl ruimtelijke kwaliteit waarin diversiteit en 
leefbaarheid centraal staan juist gebaat is bij een goede provinciale 
‘kapstok’. Deze is er al en staat beschreven in het rapport GRUTSK. 
Er mist alleen nog een vertaalslag van GRUTSK naar het gemeentelijke 
niveau en naar de burgerinitiatieven. Koöperaasje DoarpenLân kan een 
rol spelen in de benodigde communicatie, organisatie en uitvoeringskracht. 
Ook de veelbesproken landbouw vinden wij nog steeds een groot 
aandachtspunt. Het staat voor de uitdaging om in een dichtbevolkt land 
met afnemende biodiversiteit voor een langere tijd te produceren en 
daarbij rekening te houden met de omgeving. Wij hebben de provincie 
dan ook uitdrukkelijk gevraagd de aandacht voor het behoud van 
het Friese landschap en de biodiversiteit te benadrukken. Natuur en 
landschap moet een onderdeel worden van de bedrijfsvoering en niet 
alleen als randvoorwaarde fungeren. 
Wij hebben nog meer aandachtspunten genoemd, maar het is niet 
nodig om bij ieder punt stil te staan. We staan voor de uitdaging 
om de totaliteit, de diversiteit en de eigen identiteit van Friesland te 
benadrukken en ook in de toekomst te behouden en te versterken. 
Ook Friese burgers dragen hier in bij! In deze GroenLicht leest u onder 
meer de verhalen van enkele burgerinitiatieven en de uitdagingen die 
zij aangingen om de diversiteit van hun eigen omgeving te versterken. 
Veel leesplezier!

Regina ter Steege,
directeur Landschapsbeheer Friesland

Iedereen kan op zaterdag 5 november de handen uit 
de mouwen steken tijdens de grootste vrijwilligers-
actie in het groen. De natuurwerkdag wordt om 09:30 
uur afgetrapt door directeur Regina ter Steege van 
Landschapsbeheer Friesland en directeur Henk de Vries 
van It Fryske Gea. Zij doen dat in natuurgebied de 
Schaopedobbe in de buurt van Elsloo. 

De Schaopedobbe is een gevarieerd natuurgebied, 
bestaande uit heidevelden met dobbes en vennen, een 
zandverstuiving en groepen bomen. Vroeger werden de 
schapen voor het scheren in de bestaande dobbe gewas-
sen, vandaar de naam Schaopedobbe. Er groeien zeldzame 
planten zoals valkruid en heidkartelblad. Ook komen er 
adders en levendbarende hagedissen voor. Bovendien is 
het terrein het domein van dagvlinders en veel vogel-
soorten als roodborsttapuit en fitis. Er zijn leuke klussen 
voor kinderen en bovendien is er een mogelijkheid om 
met de beheerder van het gebied een wandeling door de 
Schaopedobbe te maken. 
Er wordt gezorgd voor koffie, thee en lekkere broodjes 
voor de lunch en het belooft een gezellige dag te worden. 
Er is plek voor 75 vrijwilligers, dus geef je snel op.

Meer locaties
Maar er zijn nog meer leuke en nuttige klussen in het 
Friese landschap waar eigenaren of beheerders extra 
hulp goed kunnen gebruiken. Wat dacht je van bramen 
verwijderen zodat er een blotevoetenpad voor kinderen 
aangelegd kan worden op kinderboerderij de Naturij in 
Drachten of het snoeien van bomen in de fruitboomgaard 
in Wergea. Kijk voor meer locaties op de website
www.natuurwerkdag.nl. Veel deelnemers beleven, samen 
met andere, op deze manier het landschap op een heel 
andere manier dan ze gewend zijn. Op sommige locaties 
worden ook nog excursies of kinderactiviteiten georgani-
seerd. 

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

AANDACHTspUNTEN vOOR NIEUwE OmGEvINGsvIsIENatuurwerkdag 
5 november 2016 
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“Ik werkte vroeger veel met hout. In mijn 
eigen bedrijf maakte ik samen met vier 
medewerkers massief houten schepen 
van 3,5 tot 10 meter lang,” vertelt De 
Boer. “Maar de gemeente kocht mijn 
bedrijf op om een nieuwe weg aan te 
leggen.” Klaas wat toentertijd 58 jaar en 
nog niet klaar om achter de orchideeën 
te gaan zitten. In 2000 belde Klaas de 
Boer Landschapsbeheer Friesland op. “In 
een oude krant stond een oproep dat 
zij vrijwilligers zochten. Dit leek me wel 
wat. Je bent namelijk een dag buiten en 
bezig met hout.”

Klaas de Boer vindt het belangrijk 
dat het werk afwisselend is. “George 
Meijners geeft mij ieder jaar een briefje 
met de klussen die gedaan moeten wor-
den en ik beslis wanneer we het doen. 
Vaak komt er wel wat tussendoor”, lacht 
de vrijwilliger. “Vorig jaar hebben we bij-
voorbeeld klaphekjes gemaakt.” Er is nog 
een ander aspect dat het vrijwilligers-
werk leuk maakt volgens De Boer: “De 
vrijwilligersgroep zelf. Onze groep is erg 
afwisselend. Eén van de vrijwilligers zat 
in de houthandel en een andere vrijwil-
liger was groenteboer.”

Landschapsbeheer Friesland is niet de 
enige organisatie waar Klaas de Boer 
vrijwilligerswerk doet. “Ik ben ook ander-
halve dag vrijwilliger bij een verpleeg-
huis. Daar bezoek ik mensen, help mee 
met gezellige avonden en ik breng ze 
bijvoorbeeld naar de kerk. Het is dank-
baar en afwisselend werk.”

Afgelopen tijd kent de gezondheid van 
Klaas de Boer pieken en dalen. Hij heeft 
onder meer een herseninfarct gehad en 
hij heeft een te hoge bloeddruk. “Ik heb 
zo nu en dan gekke dingen, maar ik ga 
gewoon door”, vertelt De Boer. En op de 
vraag wanneer het tijd wordt om ‘echt’ 
te gaan genieten van het pensioen, ant-
woordt De Boer: “Die vraag hoor ik vaker. 
Maar als je dan nog moet gaan genieten, 
ben je te laat. Je moet je hele leven 
genieten. Als je 30 bent, weet je niet 
dat je 50 wordt.” En wanneer Klaas de 
Boer gaat stoppen met vrijwilligerswerk 
weet hij niet. “Zolang je je prima voelt, 
waarom zou je dan stoppen?”

GroenLicht

Maak kennis met vrijwilliger Klaas de Boer

“Achter de orchideeën zitten is verschrikkelijk”
“Ik moet bezig blijven”, vertelt Klaas 
de Boer (74) aan de eettafel in zijn 
woning. Klaas is al ongeveer 16 jaar 
vrijwilliger bij Landschapsbeheer 
Friesland en werkt bij de ‘dinsdaggroep’ 
waarvan hij al een aantal jaren de voor-
man is. “We werken in Ooststellingwerf 
en Weststellingwerf”, vertelt hij. “Ons 
werk is afwisselend, zoals wilgen knot-
ten, opslag verwijderen en bomen 
planten. Dit doen we onder andere op 
de Boschhoeve in Nijeberkoop of de 
eendenkooi vlakbij Heerenveen.”  

Reisgids over de Greidhoek

Natuurmonumenten heeft Koöperaasje 
DoarpenLân opdracht gegeven om een 
reisgids te ontwikkelen waarin de rijke 
cultuurhistorie van de Greidhoeke toe-
gankelijk wordt gemaakt voor bewoners 
en recreanten. “De gids wordt opgezet als 
landschapsbiografie waarin wordt stilge-
staan bij natuurwaarden en cultuurhisto-
rie. Eigenlijk kun je die twee aspecten van 
het landschap niet los van elkaar zien”, 
vertelt Jeroen Wiersma, projectmedewer-
ker van Landschapsbeheer Friesland en 
Koöperaasje DoarpenLân. Op dit moment 
verdiept Jeroen Wiersma zich in boeken 
en publicaties waarin de geschiedenis van 
het onderzoeksgebied wordt geschetst. 

“Ook kijk ik naar historische kaarten van 
het gebied. Daarnaast geven hoogtekaar-
ten, bodemkaarten, archeologische gege-
vens en interviews met gebiedskenners 
veel bloot over het historische landge-
bruik in dit deel van Friesland.” Het eerste 
concept van de reisgids zal in april 2017 
klaar zijn. We houden u op de hoogte 
wanneer de reisgids verkrijgbaar is. 

Rijke historie
De Greidhoeke raakte al zo’n 2600 jaar 
geleden bewoond. De eerste boeren kwa-
men vanaf de hogere Drentse en Noord-
Duitse zandgronden. Ze vestigden zich op 
de hoger gelegen oever- en kwelderwal-

len langs kreken en geulen. Om zich te 
beschermen tegen het zeewater wierpen 
de veehoeders terpen op. Daar was plek 
voor één of meerdere boerderijen, die 
eerst van houten vlechtwerk en later van 
kleiplaggen werden gebouwd. Op de flank 
van de terp en op de hoogste delen van 
de kwelderwal was akkerbouw mogelijk. 
Door de goede ligging aan zee ontstond 
er een florerende handel met overzeese 
volkeren, waardoor het gebied zich in de 
vroege Middeleeuwen ontwikkelde tot 
één van de rijkste gebieden van Europa.

Tussen de vier steden Leeuwarden, Franeker, Bolsward en Sneek ligt een uitgestrekt 
weidegebied dat zich kenmerkt door de vele terpjes, kronkelende sloten – dat deel 
uitmaakt van het Friese vaarstructuur – en fijnmazige greppelpatronen. Een deel 
van dit 'greppeltsjelân' wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vooral op deze 
plekken is het landschap nog bijzonder reliëfrijk en daardoor interessant voor 
verschillende soorten weidevogels. 
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Deze planeet is vol met leven: groot en klein, plant en dier.
Hierboven heeft de mens zich geplaatst, als wachtmeester 
van deze planeet die beslist over leven en dood.
De ene irriteert zich aan een hoornaar, de ander ondervindt 
schade.
Wat de ene mens mooi vindt, is voor de ander een gruwel.
Tussen al deze meningen moet de natuur zich een weg zien 
te banen,
een weg met hobbels en met kuilen, omzoomt door 
obstakels en sloten.
Waar de ene soort het onderspit delft, zal een andere altijd 
een weg zien te vinden om te overleven.

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

"LEvEN EN LATEN LEvEN"

Welke uitdagingen komen de burger-
initiatieven tegen als zij een ‘Shared 
Grien Space’ willen realiseren in hun 
woonomgeving? In dit artikel lichten 
wij twee burgerinitiatieven uit.

De Groene Flach
Midden in de Bomenbuurt van Sneek ligt 
een braakliggend terrein van 3.000 m2. 
Het is in het jaar 2015 door de gemeente 
aangekocht voor een openbare functie 
en het leek dus een zeer geschikte loca-
tie voor een ruimte waar de wijk leuke, 
groene activiteiten kon organiseren. 
“Helaas was het terrein vervuild met 
asbest”, vertelt Jan Piet de Boer, project-
leider van Landschapsbeheer Friesland. 
Het gebied was ooit bestemd voor de 
uitbreiding van de drukkerij Flach. “Er 
was niet veel toezicht in het gebied 
en daardoor kon er gedumpt worden, 
waaronder asbest. Uit onderzoek bleek 
dat de verontreiniging ernstig was en 
dat er gesaneerd moest worden”, legt de 
projectleider uit. Het saneren bracht veel 
kosten met zich mee. “Vanuit het project 
Shared Grien Space waren wij niet op 
deze kosten voorbereid.”
De werkgroep en Landschapsbeheer 
Friesland gingen een traject in waarin de 
gemeente naar verschillende oplossingen 

zocht voor het probleem. “Wij waren het 
niet eens met de voorstellen”, vertelt De 
Boer. “Deze oplossingen zouden het pro-
bleem namelijk niet volledig verhelpen.” 
Eén van de voorgestelde oplossingen was 
dat alleen het bovenste gedeelte van het 
gebied gesaneerd zou worden. “Hier gin-
gen we niet mee akkoord, omdat er dan 
alsnog asbest in de grond blijft zitten.”
Gelukkig is uiteindelijk het besluit geno-
men om het gebied toch volledig te 
saneren en alle asbest uit de grond te 
verwijderen. De komende periode worden 
de saneerwerkzaamheden uitgevoerd en 
wordt het gebied alsnog ingericht als 
groene omgeving. 

Koostertuin in Hemelum 
In Hemelum ligt een parkje vlakbij het 
Russisch-orthodox klooster. Dit parkje 
is eigendom van de gemeente, maar 
de inwoners zijn er niet tevreden over. 
“Het onderhoud was achterstallig en 
het dorp wilde wat anders”, vertelt 
Roelie Ansingh, project-medewerker van 
Landschapsbeheer Friesland. De werk-
groep wilde het graag opknappen. Er 
ontstond al snel een idee om het parkje 
in te richten als moderne kloostertuin, 
omdat het bij een klooster ligt en het 
dorp een klooster-verleden heeft. 

Na enkele aanloopproblemen heeft de 
werkgroep de vaart er in. Voor de zomer 
hebben drie studenten van Nordwin 
College een tuinontwerp gemaakt voor 
de nieuwe tuin. De werkgroep heeft hier 
één van gekozen. In dit najaar wordt er 
met de werkzaamheden begonnen. De 
inrichting van de tuin is geïnspireerd 
op de historische kloostertuinen. Ook 
worden er fruitbomen geplant. “Deze 
waren in eerste instantie bedoeld voor 
de nabijgelegen school, maar het school-
plein was hiervoor helaas niet geschikt. 
Dat de fruitbomen nu in de kloostertuin 
geplant kunnen worden, is een fantas-
tische oplossing en een mooi voorbeeld 
van samenwerking in het dorp!”, aldus 
Roelie Ansingh.

Shared Grien Space Zuidwest-Friesland

Een kijkje achter de schermen
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Het terrein was jarenlang in gebruik als 
volkstuincomplex. De gemeente had de 
locatie herbestemd voor woningbouw, 
maar door de crisis leken deze plannen 
niet door te gaan. Het terrein van vijf 
hectare groot lag als een groene oase 
tussen de bebouwing van Sneek met 
perceeltjes kruidenrijk gras, fruitbomen, 
houtsingels en sloten. “Mensen van het 
Wijkplatform Noorderhoek bedachten 
dat het terrein voor de wijk een functie 
zou kunnen krijgen door het open te 
stellen en er een wandelpad aan te leg-
gen”, vertelt Jan Piet de Boer, project-
leider van Landschapsbeheer Friesland. 
“Landschapsbeheer Friesland zou een 
groot deel van de coördinatie op zich 
nemen.”

Het asielzoekerscentrum
Terwijl het plan voor het maken van een 
wandelpad over het terrein steeds meer 
vorm kreeg, besloot gemeente Zuidwest-
Friesland in 2015 plotseling dat drie-
kwart van het terrein bestemd zou wor-
den voor een asielzoekerscentrum. Het 
AZC zou plaats bieden aan 500 bewoners 

en de eerste bewoners zouden in het 
najaar van 2016 al arriveren. Er is een 
klankbordgroep opgericht met daarin een 
vertegenwoordiging van de wijk. Op aan-
raden van Landschapsbeheer Friesland 
hebben de wijkbewoners ingebracht dat 
de units van het asielzoekerscentrum 
twee verdiepingen moesten krijgen in 
plaats van één. “Hierdoor bleef er meer 
ruimte over en kon de kenmerkende 
structuur van slootjes en de houtsingels 
gespaard blijven”, legt de projectleider 
uit. “Er is ongeveer 1,2 hectare over-
gebleven van het terrein, waarvan een 
halve hectare een bestemming zou kun-
nen krijgen voor de wijk, de omringende 
scholen en instellingen. 

Het Wijkplatform Noorderhoek heeft 
vervolgens samen met de Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij 
(KNHM) en Landschapsbeheer Friesland 
een werkgroep opgericht. Binnen de 
werkgroep werd het idee geboren om 
van de halve hectare een natuurontmoe-
tingstuin te maken voor wijkbewoners, 
schoolkinderen en asielzoekers.”

Hollen en stilstaan
Nel Veldman van het Wijkplatform 
Noorderhoek en Ebel Koppen van de 
KNHM hebben de fondsenwerving voor 
de tuin voortvarend opgepakt. Zij vorm-
den een ijzersterk team. Gelukkig kon 
daarom al snel een start gemaakt worden 
met de uitvoering. De planning van de 
ontwikkeling van de tuin moest namelijk 
aangepast worden aan de planning voor 
de bouw van het asielzoekerscentrum. 
“Voordat het definitieve hek om het AZC 
zou komen te staan, moesten alle grote 
werkzaamheden aan de tuin klaar zijn. 
Na het plaatsen van het hek zouden 
grote machines namelijk niet meer op 
het terrein kunnen komen”, legt De Boer 
uit. “Daarom moest er veel gedaan wor-
den in een korte periode.” 
 
De inrichting
Samen met de werkgroep zijn de wen-
sen voor de natuurontmoetingstuin op 
papier gezet. Projectleider Jan Piet de 
Boer: “Henk Pleiter heeft op basis van 
deze wensen een ontwerp gemaakt. Hij 
werkt graag met puinbrokken van oude 
gebouwen en gebruikt veel waterpartijen 
en inheemse, wilde planten.” De wensen 
van de wijkbewoners waren onder andere 
veel natuur, een natuurlijke oever bij het 
water, behoud van bestaande bomen, een 
speelplek, een zonneweide en een plek 
voor een buitenlokaal voor de scholen. 

De belangrijkste werkzaamheden worden 
dit najaar afgerond en volgend voor-
jaar zal de tuin voor het eerst bloeien. 
“Nu wordt er druk nagedacht over de 
afstemming van de activiteiten en ideeën 
van de asielzoekers, de scholen en de 
wijkbewoners. De basisscholen kunnen 
er bijvoorbeeld terecht voor natuur- en 
milieueducatie en de wijkbewoners voor 
een wandeling en een praatje. Maar 
er kunnen ook evenementen worden 
georganiseerd, zoals een kerstmarkt of 
voorjaarsfair. Het is in ieder geval een 
bijzondere tuin geworden om elkaar te 
ontmoeten”, aldus Jan Piet de Boer. 

Het proces van de natuurontmoetingstuin in Sneek

Een tuin voor wijkbewoners, leerlingen en asielzoekers

In de natuurontmoetingstuin in de wijk Noorderhoek te Sneek worden op dit 
moment de laatste stenen gestapeld en zaden gezaaid. De tuin heeft een bijzondere 
locatie in een woonwijk tussen een asielzoekerscentrum, de GGD, een vestiging van 
de JP van den Bent Stichting en drie basisscholen, waaronder een asielzoekers-
school. Het is dus de perfecte locatie om verschillende soorten mensen met elkaar 
kennis te laten maken in een natuurlijke omgeving. 
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Waarom een schouwcommissie
“Ieder jaar controleert de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit steekproefs-
gewijs de landschapselementen die onder 
contract staan bij ELAN. De NVWA bekijkt 
of de elementen voldoen aan de gestelde 
eisen. Wanneer het onderhoud van de 
houtwallen of singels niet uitgevoerd is, 
of er anderzijds niet voldaan wordt, dan 
kan de vergoeding ingehouden worden. 
Dit willen we natuurlijk zoveel mogelijk 
vermijden”, legt Sander Zonderland van 
ELAN uit. “Daarom heeft ons collectief 
een schouwcommissie aangesteld met 
schouwers uit de streek. Zij schouwen de 
landschapselementen en kunnen daarmee 
de beheerders wijzen op onjuist uitge-
voerd beheer en andere onvolkomenhe-
den.” De schouwers kijken niet alleen 
naar de eisen waarop ook de NVWA con-
troleert, maar ook naar de zogenaamde 
aanvullende beheervoorschriften uit de 
pakketten. “Deze zijn gericht op een hoge 
landschappelijke en vooral ecologische 
waarde van de landschapselementen. 
In goed beheerde houtwallen, met een 
gevarieerde beplanting, kunnen honder-
den insectensoorten leven, allerlei vogels 
broeden, vleermuizen foerageren en 
amfibieën overwinteren. De schouwcom-
missie kijkt bijvoorbeeld of het beheer 
wel in de juiste periode uitgevoerd is, 
of bij de eindkap de stammen wel op de 
juiste hoogte afgezet zijn en het raster 
wel op de juiste wijze geplaatst is. De 
schouwcommissie legt de resultaten voor 
aan de beheerder en kan indien nodig 
een herstelopgave opleggen”, legt Sander 
Zonderland uit.  

Training
De nieuwe schouwcommissie wordt 
opgeleid door Gerrit Tuinstra van 
Landschapsbeheer Friesland. Hij heeft 
ook de beheerregisseurs van ELAN opge-
leid. Zij hebben in een eerder stadium 
de landschapselementen beoordeeld. 

“De opleiding begint natuurlijk met de 
theorie”, vertelt Sander Zonderland. 
“De schouwcommissie moet onder andere 
kennis hebben van de verschillende soor-
ten landschapselementen, hoe je deze op 
de juiste manier moet beheren en van 
de eisen en beheervoorschriften uit de 
beheerpakketten. 
De schouwers eindigen de cursus met 
een praktijkgedeelte waarbij in het veld 
de verschillende landschapselementen 
worden bekeken. Natuurlijk houden wij 
en Landschapsbeheer Friesland regelmatig 
contact met de schouwers, zeker in het 
begin.”

Schouwprotocol
ELAN heeft op dit moment overeenkom-
sten lopen met 120 beheerders en heeft 
het voornemen om met nog eens 150 
anderen een overeenkomst af te sluiten. 
Zij hebben in totaal 2260 houtwallen, 
(hakhout)bosjes, solitaire bomen, bomen-
rijen, (elzen)singels en dobben in beheer 
met een totale oppervlakte van meer 

dan 230 hectare. Al deze landschapsele-
menten kunnen nooit door acht mensen 
geschouwd worden. “Het schouwprotocol 
is op dit moment nog in ontwikkeling, 
maar we verwachten dat iedere eigenaar 
minimaal één keer bezocht wordt in de 
komende jaren, waarbij alle of een deel 
van de landschapselementen worden 
geschouwd”, aldus Sander Zonderland. 

Landschapsbeheer Friesland leidt schouwcommissie ELAN op

Elk jaar organiseert landschapsbe-
heer Friesland een gezellige avond voor 
de vrijwilligers. “Op deze avond bedan-
ken we de vrijwilligers voor hun inzet”, 
vertelt Cynthya Russchen, communica-
tiemedewerker van Landschapsbeheer 
Friesland. “Dit jaar hebben de vrijwil-
ligers een excursie gehad onder leiding 
van Mirjam en Fokke Frieswijk, Bettie 
Kooistra en Gerrit Tuinstra door het 
gebied van de Leijen vlakbij het dorp 
Rottevalle. Na weken prachtig weer regende het tijdens de startavond, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Nadat de vrijwilligers terugkwamen, stond er een 
heerlijk stamppotbuffet voor hen klaar in Paviljoen de Leyen. We sloten de avond 
af met een prachtige presentatie van fotograaf Marcel van Kammen. Hij liet zijn 
schitterende foto’s van diverse vogels en zoogdieren zien en vertelde daarbij leuke 
anekdotes over de totstandkoming van de foto’s en ervaringen met de dieren.”

sTARTAvOND vRIjwILLIGERs IN pAvILjOEN DE LEyEN

Vanaf begin dit jaar kunnen boeren en andere landeigenaren in Zuidoost Friesland 
meedoen aan agrarisch natuurbeheer via Agrarisch Collectief ELAN die de subsidie-
aanvraag verzorgt. Voor het beheer van landschapselementen als houtwallen, 
singels en poelen kunnen de boeren een vergoeding krijgen. Eisen en aanvullende 
voorschriften waaraan de landschapselementen en het beheer moeten voldoen zijn 
beschreven in zogenaamde beheerpakketten. Dit najaar leidt Landschapsbeheer 
Friesland schouwers voor ELAN op die vanaf volgend voorjaar landschapselementen 
van aangesloten boeren gaan schouwen op deze eisen en voorschriften. 
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Op pad met: Roelie Ansingh

Wat is nu leuker? Een biologieles in de 
natuur of een biologieles in het klaslo-
kaal? De kinderen van CBS Julianaschool 
weten het wel. “Hier doe je wat in 
plaats van op je stoel zitten”, aldus een 
leerling. Tijdens de biologiedag gaan 
de kinderen daadwerkelijk de natuur 

in. Dit doen ze onder begeleiding van 
Landschapsbeheer Friesland, het Natuur 
en Milieueducatiecentrum Mar en Klif 
(programma Groen Doen) en de beheer-
ders van het gebied. De dag begint 
met een rondleiding, waarna één groep 
opdrachten gaat maken en de andere 
groep lekker aan het werk gaat. Na 45 
minuten wisselen de groepen.

Kikkers, paarden en pepermuntjes
De beheerders Jannes en Willy nemen de 
25 kinderen mee op excursie. “Al voor 
het dertiende jaar op rij worden er bio-
logiedagen georganiseerd in De Twigen”, 
vertelt Jannes. “Het is iedere keer weer 
een succes.” De twee beheerders nemen 
de kinderen mee op een 45 minuten 
durende wandeling door het natuurgebied 
dat negentien hectare groot is. De Twigen 
is eigendom van de nieuwe gemeente 
De Fryske Marren, maar de stichting 
Natuurgebied De Twigen beheert het 
gebied al jaren. 
Het is volgens de beheerders een bijzon-
der gebied en het is niet vrij toegankelijk. 
“Er broeden zo’n 35 vogelsoorten en er 
groeien plusminus 200 soorten padden-
stoelen. In het verleden was het gebied 
wel vrij toegankelijk, maar toen vonden 
we ook veel rommel in de natuur zoals 
bierflesjes”, legt Jannes uit. De beheerders 
vertellen tijdens de excursie onder meer 
over de dieren en de verschillende soorten 
bomen. Aan het einde hebben enkele kin-
deren kikkers in de hand en draaft er een 
groep naar de paarden. “Stadse kinderen 

zijn wat ongeregelder”, legt Willy uit. “De 
kinderen lopen achter elk kikkertje aan en 
vinden de Friese paarden, die in een deel 
van het gebied lopen, prachtig. Kinderen 
van plattelandsscholen hebben al wat 
meer ‘feeling’ met de natuur.” 

“We houden de kinderen ook weleens 
voor de gek”, vertelt Jannes lachend. “Dan 
laten we kinderen aan het plantje ‘water-
munt’ ruiken. Als ze de geur herkennen 
haal ik snel een paar pepermuntjes uit 
mijn zak en doe net of die aan het plantje 
groeien. De kinderen zijn altijd overdon-
derd”, vertelt Jannes. 

Bagage om later op terug te kijken
Tijdens de excursie leggen Roelie, Irene 
en Constance de spullen klaar voor het 
tweede gedeelte van de biologiedag. Irene 
en Constance gaan met een deel van de 
kinderen opdrachten doen in de natuur 
om ze meer te leren over water- en 
bodemdiertjes. Roelie gaat met de andere 
groep lekker aan het werk in de natuur. 
Op deze manier maken de kinderen ken-
nis met de zorg die het landschap nodig 
heeft. “Ik heb nu vijf jaar ervaring met 
de begeleiding van de biologiedag en het 
blijft hartstikke leuk om met de kinderen 
buiten te zijn. Om ze iets te laten doen 
en te laten beleven in de natuur. Het doet 
me goed als ze enthousiast zijn”, vertelt 

Leren in de natuur

Het is een rustige vrijdagochtend in natuurgebied De Twigen net buiten Joure. Midden 
in de natuur zijn Jannes de Grijs en Willy van der Heide van stichting Natuurgebied 
De Twigen en Irene Lenten en Constance Smit-Walstra van NME-centrum Mar en Klif 
met de voorbereiding bezig. De kinderen van groep 8 van CBS Julianaschool uit Sneek 
hebben vandaag een zogenaamde ‘biologiedag’. Ook Roelie Ansingh is druk met de 
voorbereiding. Zij begeleidt deze dag vanuit Landschapsbeheer Friesland en houdt toe-
zicht op het beheerwerk dat door de kinderen wordt gedaan. 
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Roelie terwijl ze de harken en zagen al 
voor de kinderen klaarlegt. “We geven de 
kinderen een leuke ervaring mee waar ze 
later met plezier aan terug denken.” 

Na een korte pauze om te eten, paarden 
te aaien en de kikkervangst te bekijken, 
gaat een groep kinderen met Roelie mee 
naar de bomen die omgezaagd moeten 
worden. De kinderen krijgen eerst een 
korte uitleg over de werkzaamheden 
waarin Roelie ze vooral uitdaagt om de 
EHBO-kist dicht te laten. “Deze is in de 
vijf jaar dat ik de biologiedag begeleid 
nog nooit open geweest en dat moet 
deze keer ook niet”, vertelt Roelie aan 
de kinderen. 

De kinderen beginnen met het weg har-
ken van het hooi, waarna ze enthousiast 
beginnen met het zagen van de bomen. 
Dit zijn niet alleen kleine boompjes, maar 
een enkeling is zelfs drie meter hoog. 
Gelukkig is er goede begeleiding en roepen
de kinderen ‘van onderen’ waarna de 
fotograaf net op tijd opzij kan stappen als 
er een boom omvalt. 

Ook de ouders, die een oogje in het zeil 
houden, genieten er zichtbaar van: “Hier 

doen ze wat anders dan op de stoel zit-
ten. Ze zijn lekker in de buitenlucht en 
niet bang om vies te worden.” Een andere 
ouder beaamt het: “Het is heel goed dat 
ze de praktijk meekrijgen. Hierdoor ont-
houden ze het sneller. Het is dus ook nog 
heel educatief. Lekker buiten, veel bewe-
gen en genoeg frisse lucht. Prachtig! Dit 
is een heel leuk initiatief.” 
Na de drukke ochtend kijkt Roelie terug 

op een geslaagde biologiedag. “De kin-
deren hebben een onvergetelijke dag 
meegemaakt. Ik hoop dat als ze over een 
aantal jaar langs De Twigen komen dat ze 
nog aan deze dag denken.” De kinderen 
hebben veel werk verricht en de beheer-
ders Jannes en Willy zijn hier blij mee. 
“We hebben er nog een flinke klus aan 
om alles op te ruimen, maar dat hebben 
we er graag voor over.”

Het Doarpen Yn ’t Grien-project is 
volop aan de gang in Goënga, Folsgare, 
Hommerts-Jutrijp en Tirns. Bij alle vier 
de dorpen is een groenplan opgesteld. 
“We zitten nu in de voorbereiding voor 
de plantdagen voor het najaar en het 
voorjaar”, aldus Oscar Borsen, project-
leider van Landschapsbeheer Friesland. 
In elk dorp is samen met een groepje 
dorpsbewoners, de groencommissie, gekeken naar het eigen dorp. De centrale vraag 
is steeds ‘hoe kunnen we de groene structuur van het dorp versterken?’. In Goënga 
komen er fruitbomen bij de dorpsentree en langs het kaatsveld. Het terrein ligt gun-
stig t.o.v. de basisschool en zo kan het gebruikt worden om kinderen les te geven 
over fruit. In Folsgare krijgt het centrale kruispunt een metamorfose. De verkeers-
situatie is daar nu onoverzichtelijk. Na uitvoer van het groenplan zal het kruispunt 
niet alleen een veiliger, maar ook kleurrijker worden. In Hommerts-Jutrijp wordt 
onder andere de dorpsentree aangepakt. Door het planten van forse sierbomen (rode 
esdoorns) krijgt het dorp een eigen gezicht. In Tirns hebben de bewoners gekozen om 
op vele hoekjes in het dorp nieuw groen aan te planten, waaronder ook fruitbomen. 
“Zoals u kunt lezen is er een duidelijke trend te zien in de groenplannen. Zo is er in 
elk van de vier dorpen vraag naar fruitbomen. Daarnaast kunnen de bewoners van 
de deelnemende dorpen tegen een gereduceerd bedrag plantgoed bestellen. Hierbij 
zijn hagen, maar vooral ook weer de oude fruitrassen populair”, vertelt Oscar Borsen.

Ook meedoen met Doarpen Yn ’t Grien?
Vindt u dat uw dorp ook wat groener kan? U kunt uw dorp aanmelden voor dit 
project. Neem voor meer informatie contact op met Jan Piet de Boer (j.p.deboer@
landschapsbeheerfriesland.nl of 0512 – 38 38 00).

vIER GROENE DORpEN
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Educatieproject Stins! in het voorjaar van start

Lijst van historische locaties

Landschapsbeheer Friesland wil de 
geschiedenis van Staten en Stinzen 
beleefbaar maken voor kinderen. 
Samen met de Stichting Staten & 
Stinzen, de Museumfederatie Fryslan 
en Steunpunt Monumentenzorg wordt 
gewerkt aan het educatieve lespro-
gramma ‘Stins!’. Door het programma 
Stins! leren de kinderen op een leuke 
en interactieve manier over Staten en 
Stinzen en de Friese geschiedenis. “Dit 
educatieprogramma is vanaf dit voor-
jaar te boeken door de basisscholen”, 
vertelt Oscar Borsen, projectleider van 
Landschapsbeheer Friesland. “Door kin-
deren van jongs af aan enthousiast te 
maken, investeren we in de toekomst 
van dit Friese erfgoed.” 

Het lesprogramma
Het programma is geschikt voor de hele 
basisschoolperiode. Bij groep 1 en 2 ligt 
de nadruk op basale kennis zoals ‘welke 
planten en dieren leven er bij een Stins?’. 
In groep 3, 4 en 5 krijgen de kinderen 
meer verdieping op de onderwerpen die 
in de onderbouw zijn behandeld, bijvoor-
beeld ‘uit welke onderdelen bestaat een 
(stinzen)plant?’. De leerlingen van de 
bovenbouw gaan nog dieper in op het 
onderwerp en leren over het overerven 

van macht, status en rijkdom. Het edu-
catieprogramma Stins! is deels lesstof-
vervangend, dit betekent dat programma 
Stins! aansluit bij de kerndoelen van het 
primair onderwijs. 

“Het mooie van dit educatieprogramma 
is dat kinderen ook echt een State of 
Stins met een grote tuin bezoeken in 
plaats van dat ze alleen in de school-
banken blijven zitten. In eerste instantie 
zijn Dekemastate, Princessehof en de 
Schierstins te bezoeken, maar we zijn al 
in gesprek met andere locaties”, aldus 
Oscar Borsen. “Zo’n educatieprogramma 
van onder- tot bovenbouw waarbij de 
leerlingen ook naar een State of Stins 
gaan, is een ervaring die hen lang bij zal 
blijven.”

Staten en stinzen zijn een belangrijk 
onderdeel van de Friese geschiedenis. 
Volgens de Cultuurhistorische Kaart 
Fryslân hebben er zo’n 668 van deze 
landhuizen in Friesland gestaan. Helaas 
is hiervan nog maar een fractie aan-
wezig. Maar in het landschap vindt 
men her en der nog wel overblijfselen 
van een vroegere stins- of state-
terrein. Fenne Ellenkamp, studente 
‘Management van de leefomgeving’, 
gaat op zoek naar deze tekens en 
maakt een lijst van de locaties waar 
de landschappelijke kenmerken van 
een State of Stins nog zichtbaar zijn. 

“Via literatuuronderzoek heb ik een lijst 
gemaakt van 130 locaties en deze breng 
ik op basis van criteria terug naar 30”, 
vertelt Fenne Ellenkamp. “Een voorbeeld 

van zo’n criterium is of het perceel waar 
de state of stins op stond nog compleet 
is en niet in delen is verkocht.” Als Fenne 
de lijst klaar heeft, gaat ze deze histo-
rische locaties bezoeken met de fiets en 
inventariseren. “Ik kijk bijvoorbeeld naar 
hoogteverschillen, naar de grachtenstruc-
tuur en nog aanwezige gebouwen, zoals 
oude poortjes. Ik verdiep me ook in de 
straatnamen en of deze afgeleid zijn van 
de geschiedenis van de stins of state. 
Daarnaast probeer ik contacten te leg-
gen met bewoners, eigenaren of omwo-
nenden voor meer informatie.” Fenne 
is net begonnen met haar opdracht die 
ongeveer negen weken duurt: “Ik heb er 
ontzettend veel zin in.”
Landschapsbeheer Friesland hoopt met 
Fenne’s inventarisatie een goed beeld te 
krijgen van wat er nog aanwezig is aan 

stins- en stateterreinen. Hiermee kunnen 
mogelijke nieuwe projecten geïnitieerd 
worden om dit typisch Fries erfgoed meer 
bekendheid te geven en beleefbaar te 
maken. Zo kunnen meer mensen kennis 
maken met de Friese geschiedenis.

De Schierstins
Leerlingen kunnen tijdens het educatieprogramma Stins! een bezoek brengen aan de 
Schierstins in Veenwouden. Deze stins is gebouwd rond 1300 en is de enige nog over-
gebleven middeleeuwse Stins in Friesland. De stinzen in Friesland zijn bijna allemaal 
verdwenen. Het woord Stins is een samentrekking van ‘steenhuis’ en het beschrijft 
een woontoren van dikke bakstenen waar voorname families naar toe vluchtten tij-
dens gevaar. De Schierstins heeft in de loop van de tijd veel meegemaakt en aan het 
eind van de negentiende eeuw was de met klimop overwoekerde toren klaar voor de 
sloop. Dankzij het Fries Genootschap werd het in 1906 gerestaureerd waarna het tot 
circa 1960 dienst deed als postkantoor. Nu wordt het gebruikt als cultureel centrum. 

Fenne bezoekt de locaties met de fiets. Dit is 
het terrein van  Epinga State bij Pietersbierum.
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COLUmN
EEN TOffE pEER  

Vroeger moest men zich goed voorbereiden om 
de lange wintertijd, waarin weinig vers voedsel 
beschikbaar was, gezond door te komen. 
Heel belangrijk waren die soorten die zich in verse 
vorm voor langere tijd lieten bewaren. Stoofperen 
zijn doorgaans harde jongens en voldoen daarmee 
aan de eis van langdurige bewaarbaarheid onder 
primitieve omstandigheden.

Het stoofperenras dat volgens de kenners de 
voorkeur verdient is de ‘Gieser Wildeman’. 
Dat heeft dit peertje vooral te danken aan het 
gegeven dat het een zogenaamde Roodkoker is.
Een ietwat vreemde benaming want peren koken 
niet van zich zelf, maar worden gekookt.
De echte Roodkoker is dus niet de peer, maar de 
kokende mens. Die Roodkokers zorgen ervoor 
dat deze peren na een langdurige mishandeling 
een roodachtige kleur aannemen. De smaak van 
het resulterende product wordt nooit expliciet 
geroemd. Zo goed als kapot gestoofd en beroofd 
van belangrijke vitaminen dient de roodachtige 
substantie schijnbaar als voldoende bewijs voor de 
smakelijkheid daarvan.

Hoe in Donars naam kon nu zo’n dwaze vertoning 
rond het bereiden van stoofperen ontstaan?
Mogelijk heeft het te maken met het vroeger 
gebruikelijke koken op een open vuur. 
Vlees, en met name vet vlees, kon men nog wel in 
of boven het vuur zelf bereiden maar groenten en 
stoofvruchten zouden in dit open vuur al gauw tot 
oneetbare verkoolde mummies of geblakerde vellen 
en flappen worden gereduceerd.
Zij moesten daarom in een stoofpot met behulp van 
water boven het vuur worden bereid.
Dat vuur brandde zeker in de winter gedurende de 
hele dag, en er zal voortdurend wel iets eetbaars 
boven hebben gehangen om te garen.
Het is goed voor te stellen dat het verkleuren van 
de stoofperen dan een duidelijk teken was dat het 
tijdstip van de eetbaarheid ervan was aangebroken.

De industrie gaat 
zich heden ten 
dage natuurlijk 
niet arm stoven 
aan fossiel 
energiegebruik.
Welnee, deze 
Roodkokers voegen gewoon wat rode kleurstof toe.
Een halfuurtje koken en elke peer is klaar voor de 
smulpaap en openbaart dan zijn fijne eigen smaak.
Rood boeit dan niet meer, maar des te meer gaat 
alle eer naar een toffe peer!

 Jan J. de Boer

Historische kenmerken Lauta State 
hersteld

De historie van de Lauta State 
Op de Lauta state-terrein vlakbij Wier is 
in 1192 een verdedigingstoren gebouwd 
door Schelte Lauta. In de 17e eeuw werd 
deze stins gesloopt en werd Lauta state 
gebouwd. In 1748 kwamen de pachters 
in opstand en tijdens deze opstand werd 
Lauta state in brand gestoken. De state 
was niet meer te redden. Alleen de grach-
ten en de contouren van het terrein zijn 
in het huidige landschap terug te vinden.
Vorig jaar zijn de uitvoerende werk-
zaamheden in het terrein van Lauta 
State begonnen. “Allereerst is het terrein 
gereed gemaakt voor de nieuwe inrich-
ting”, vertelt Oscar Borsen, projectleider 
van Landschapsbeheer Friesland. Daarna 
was het tijd om aan de nieuwe inrichting 
te werken. “Er is een schelpenpad aan-
gelegd over het terrein, zodat bewoners 
en bezoekers de historie beter kunnen 
beleven. Door aanplant van bomen en 
het herstellen van de grachten worden de 
historische kenmerken van de bijzondere 
locatie nog meer versterkt”, aldus de pro-
jectleider. Het gebied is na de werkzaam-
heden toegankelijk voor bezoekers en zij 
kunnen vervolgens rondwandelen en op 
het terrein meer leren over de geschiede-
nis van Lauta state en Wier. De laatste 

fase van de uitvoering staat gepland voor 
het najaar van 2016. Als er geen bijzon-
derheden zich voordoen, zal het terrein 
begin 2017 feestelijk worden geopend.

Legende over Schelte Lauta
Over Schelte Lauta, de bouwheer van 
Lautastins, gaat een bijzondere legende 
te ronde. Schelte Lauta deed op zijn 
reis het eiland Sicilië aan. Hij wilde een 
nieuwe toekomst tegemoet gaan en wilde 
weten wat de nieuwe toekomst hem zou 
brengen. Op het eiland ontmoette hij 
een waarzegster die hem de volgende 
voorspelling deed: Wanneer je ergens ter 
wereld in een put kijkt en je ziet daar 
een Andreaskruis liggen, dan sterf je 
binnen 3 dagen. Bij zijn thuiskomt vond 
hij zijn gebouw in een slechte toestand. 
Hij liet het opknappen en liet ook een 
nieuwe put graven. Toen de put klaar 
was en Schelte Lauta er in keek, zag hij 
zijn spiegelbeeld met op zijn borst het 
Andreaskruis wat hij had verdiend tijdens 
zijn tochten. Hij moest direct denken 
aan de voorspelling van de waarzegster. 
Het verhaal gaat dat hij drie dagen later 
overleed.

Wie voor het eerst in het kleine terpdorp Wier komt, zal niet meteen door heb-
ben dat het dorp een bijzondere geschiedenis kent. Stichting Freonen fan Terp en 
Tsjerke Wier wil deze rijke geschiedenis weer beleefbaar maken en zodoende heeft 
de stichting aan Landschapsbeheer Friesland gevraagd om te assisteren bij het 
maken van een inrichtingsplan voor het nabijgelegen Lauta State-terrein. 
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Betrokkenheid
De aanleg van De Centrale As heeft de 
nodige weerstand opgeroepen. Een aantal 
maatschappelijke organisaties en bewo-
ners uit de streek waren tegen de aanleg 
van de nieuwe weg. “Landschapsbeheer 
Friesland heeft zich op het standpunt 
gesteld dat de politieke beslissing als uit-
komst van een democratisch proces een 
gegeven was. Wij zijn hier aan mee gaan 
werken om met onze kennis zoveel moge-
lijk bij te dragen aan een goed resultaat”, 
vertelt Gerard van Looijengoed, project-
leider bij Landschapsbeheer Friesland. 
“We hebben ook bestuurlijke verantwoor-
delijkheid genomen door zitting te nemen 
in de gebiedsontwikkelingscommissie 
met een vertegenwoordiger vanuit ons 
bestuur. Jan Boelen uit Hurdegaryp heeft 
deze taak op zich genomen en zet zich 
daar vol overtuiging voor in.”   

Landschapsvisie
Gelijktijdig met de uitwerking van de 
plannen voor de weg werd een integrale 

visie voor meerdere doelen opgesteld 
voor het hele gebied. Daarnaast werd 
een afzonderlijke visie voor landschap 
gemaakt met als basis een landschaps-
inventarisatie van het hele gebied die LBF 
in 2008 voor de provincie uitvoerde. In 
deze landschapsvisie is een aanpak ont-
wikkeld die recht doet aan landschap en 
ecologische verbindingen. Het geeft ook 
de ruimte voor maatwerk zodat er pas-
sende oplossingen met grondgebruikers 
mogelijk zijn. Op deze manier was er geen 
star stramien vooraf en met de kennis 
van nu is dat een goede keuze geweest 
om praktische, werkbare oplossingen te 
kunnen realiseren.

Vrijwillige kavelruil
Het spreekt voor zich dat de aanleg van 
de weg ook gevolgen heeft voor het 
grondgebruik van alle melkveehouderijen 
en particulieren langs en soms letterlijk 
‘onder’ de weg. Naast een aantal ver-
plaatsingen van complete bedrijven is 
grondruil noodzakelijk om voor de land-

bouw een goede nieuwe structuur te rea-
liseren. Binnen de gebiedsontwikkeling is 
daarvoor niet gekozen voor een wettelijke 
verkaveling, maar voor vrijwillige kavel-
ruil.  Belangrijkste beweegreden hiervoor 
is dat met vrijwillige kavelruil de over-
gang van de grond vlotter verloopt en 
niet gewacht hoeft te worden op het pas-
seren van de akte voor het hele gebied. 

Landschap als onderdeel van kavelruil
Naast afspraken over grondruil en grond 
aan- en verkoop worden bij de kavelruil 
ook bindende afspraken gemaakt voor 
landschap. Er wordt een zogenaamde 
‘one package deal’ gemaakt waarin alle 
gemaakte afspraken zijn opgenomen.
“Per bedrijf maken we een plan voor het 
herstel en beheer van de landschapsele-
menten. We leggen de afspraken vast op 
een kaart waarop bijvoorbeeld wordt aan-
gegeven waar nieuwe elementen geplant 
worden, waar elzensingels gerooid 
worden en waar dammen komen. Wij 
coördineren vervolgens ook de uitvoering 
van de werkzaamheden in overleg met de 
boeren”, aldus de projectleider.

Unieke werkwijze
Volgens de wet moeten landschapsele-
menten die gerooid worden één op één 
gecompenseerd worden. Dit betekent 
dat als er een elzensingel gerooid wordt 
dat er elzen op een andere plek geplant 
moeten worden. “De wet geeft niet aan 
hoe de landschapselementen gecompen-

Landschap in de gebiedsontwikkeling rondom  De Centrale As

Het landschap achterlaten met een ‘plus’

De Centrale As werd dit jaar op 7 oktober geopend. Deze nieuwe vierbaansweg 
tussen Nijega en Dokkum maakt onderdeel uit van de algehele ontsluiting van 
Noordoost Fryslân en vormt daarin de belangrijkste verkeersader. De weg loopt 
voor een groot deel door het Nationale Landschap de Noardlike Fryske Wâlden 
en om de gevolgen van deze doorsnijding voor landschap en natuurwaarden te 
verzachten was een bijzondere aanpak vereist. Naast een uitgebreid landschaps-
plan voor de weg en de onmiddellijke nabijheid daarvan werd er ook een integrale 
gebiedsontwikkeling opgestart. In dit gebied van plusminus 7000 hectare kreeg 
landschap een belangrijke plaats. Landschapsbeheer Friesland (LBF) is vanaf de 
start nauw betrokken bij het landschap binnen de gebiedsontwikkeling.

Door singels periodiek af te zetten, blijven de 
singels vitaal. 
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Landschap in de gebiedsontwikkeling rondom  De Centrale As
seerd moeten worden. Vaak gebeurt het 
dat bijvoorbeeld een elzensingel, elzen 
die in één rij geplant zijn, gerooid wordt 
en de bomen die ter compensatie dienen 
in een ‘bosje’ geplant worden. Het wordt 
eigenlijk een heel ander landschapsele-
ment dat niet past in het landschap van 
de Noardlike Fryske Wâlden. Er verdwij-
nen veel strekkende meters beplanting 
op deze manier”, vertelt Van Looijengoed. 
De Gebiedsontwikkelingscommissie wilde 
dit niet en dat is uniek. “De landschaps-
elementen moeten op dezelfde manier 
gecompenseerd worden. Als er een 
elzensingel gerooid wordt, komt daar een 
elzensingel op een andere locatie voor in 
de plaats. Het is soms zo dat boeren na 
een ruiling meer lengte aan elzensingel 
krijgen als ze hadden voor de ruil. Uniek 
in dit project is dat ze daarvoor gecom-
penseerd worden. Dat geeft ook de waar-
de aan die de provincie toekent aan de 
landschapselementen.” Landschapsbeheer 
Friesland neemt ook contact op met 
boeren en eigenaren die niet deelnemen 
aan de kavelruil, maar wel in het gebied 
liggen en landschapselementen hebben. 
“Wij willen het hele gebied met een plus 
achterlaten”, vertelt Van Looijengoed.

Nog niet klaar 
De weg is 7 oktober 2016 opgeleverd, 
maar diverse werkzaamheden voor land-
schap zijn nog lang niet afgerond. Veel 
werk, dat is afgesproken in kavelruilen, 
moet nog worden uitgevoerd en er lopen 
nog kavelruilen waarbij de afspraken 
nog niet definitief zijn. Bovendien zijn 
nog niet alle betrokken eigenaren buiten 
kavelruil benaderd om landschapsele-
menten te herstellen. Door de uitvoering 
van het landschapsherstel te spreiden in 
ruimte en tijd wordt het zichtbare effect 
van de ingrepen verzacht en dat heeft 
ook een gunstig effect op de biodiversi-
teit in het gebied. “Door onze werkzaam-
heden in de gebiedsontwikkeling zijn we 
ook zijdelings betrokken bij het realise-
ren van nieuwe wandel- en fietspaden. 
Daardoor konden we een koppeling 
maken met een ander project van LBF, 
namelijk Lekker Landschap waarbij veel 
fruitbomen en andere ‘eetbare’ beplanting 
zijn geplant.  Ook dat krijgt nog een ver-
volg. Het hele traject duurt waarschijnlijk 
nog jaren.”

Recreanten kunnen de Friese Waterlinie nu via een andere manier beleven, 
namelijk door met een gps-ontvanger te zoeken naar de vijftien caches die verbor-
gen liggen langs de Waterlinie. In de caches vinden de geocachers onder meer de 
historische verhalen over de schansen. 
Geocaching is een populaire buitenactiviteit met als doel verborgen kistjes, caches 
genoemd, te vinden met behulp van coördinaten en een gps-ontvanger. Er is in 
Nederland al een grote community van geocachers en alleen al in Friesland liggen 
ongeveer 2.000 caches verstopt. “Met geocaching kunnen we dus een grote groep 
bereiken die we anders nooit bereikt zouden hebben”, vertelt Jeroen Wiersma, pro-
jectleider van Landschapsbeheer Friesland. “De Waterlinie was in eerste instantie in 
de vergetelheid geraakt en door onze projecten hebben we de linie weer op de kaart 
gezet. We willen graag nog meer draagvlak creëren bij mensen, zodat we ook meer 
draagvlak krijgen voor bijvoorbeeld het herstel van de linie.”

Op elke (voormalige) schans van de Friese Waterlinie is een cache te vinden. 
De coördinaten staan op de website van Landschapsbeheer Friesland 
(landschapsbeheerfriesland.nl) en de Friese Waterlinie (friesewaterlinie.nl). In de 
cache vindt je het verhaal van de schans waar je op dat moment bent en het 
verhaal van de Friese Waterlinie. “We hebben al veel positieve reacties gekre-
gen op de caches”, vertelt projectleider Jeroen Wiersma. “Velen vinden juist 
het lezen van de verhalen over de geschiedenis van de Waterlinie erg leuk.”

Opening geocaching
Dinsdag 14 juni is de geocaching-
route officieel geopend in Hotel Lunia 
te Oldeberkoop door gedeputeerde 
Johannes Kramer. De cache die gevon-
den moest worden en die voor de gele-
genheid in de tuin van Hotel Lunia was 
verstopt, bevatte een spandoek. Met 
het ontrollen van dit spandoek werd 
geocaching langs de Friese Waterlinie 
officieel geopend. 

GEOCACHING fRIEsE wATERLINIE EEN GROOT sUCCEs

In de gebiedsontwikkeling werden al ruim 90.000 stuks bosplantsoen geplant.
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Boerderijen zijn in elk landschap beeldbe-
palend. Een groot deel van Friesland ken-
merkt zich door een open en wijds land-
schap waarin de boerenerven een promi-
nente plaats innemen. Ook in het land-
schap van bijvoorbeeld de Fryske Wâlden 
zijn boerderijen in het oog springende 
elementen. Het inpassen van de erven in 
het landschap draagt dan ook bij aan de 
belevingswaarde van het landschap én de 
eigenaar krijgt een prachtig erf! 
Tijdens het inrichten van het erf worden 
er samen met de eigenaar veel keuzes 
gemaakt. Welke zichtlijnen wil je? Welk 
type bomen gebruik je op het erf? Komt 
er een fruitboomgaard, een solitaire 
boom, een singel en/of een dobbe, enz.? 
Landschapsbeheer Friesland heeft veel 
ervaring met het inrichten van erven 
en het Friese landschap en is de ideale 
partner om u advies te geven over uw 

erf. “Voor € 50,- geven we advies op 
maat op locatie. We helpen bij de keuzes 
die u moet maken over de inrichting en 
geven u nieuwe ideeën. Wij kijken dan 
bijvoorbeeld naar de juiste zichtlijnen en 
de inheemse flora die u op uw erf kunt 
gebruiken”, vertelt Martijn Broekman, 
projectmedewerker van Landschapsbeheer 
Friesland. “Dit advies kunnen we vervol-
gens tegen een 
meerprijs verwer-
ken in een inrich-
tingsplan met een 
uitgewerkt beplan-
tingsplan voor uw 
erf. Deze meerprijs 
is onder meer 
afhankelijk van de 
grootte van het erf 
en de hoeveelheid 
werkzaamheden.” 

Samen met Landschapsbeheer Friesland 
zorgt u ervoor dat u een prachtig erf 
krijgt dat in het Friese landschap past. 
Op onze website vindt u meer informatie. 
U kunt vrijblijvend contact opnemen met 
Martijn Broekman of Karin Sjoukes: 
m.broekman@landschapsbeheerfriesland.
nl k.sjoukes@landschapsbeheerfriesland.nl
of 0512 - 38 38 00.

Landschapsbeheer geeft inrichtingsadvies voor uw erf

Homme Tjeerdsma, eigenaar van een-
denkooi ‘bij de Hel’, heeft samen met 
Landschapsbeheer Friesland de eenmalige 
open dag in zijn eendenkooi georgani-
seerd. Het is een ‘vangende kooi’, maar 
door de recente opknapbeurt waren er tij-

delijk geen eenden. Dit was een geschikt 
moment om de kooi open te stellen voor 
publiek. Cynthya Russchen, communi-
catiemedewerker van Landschapsbeheer 
Friesland: “Het was een gezellige dag 
waar onder meer natuurorganisaties, 

de agrarische natuurvereniging en een-
denkorfvlechters zich hebben gepresen-
teerd. Homme Tjeerdsma en de kooiker 
Piet Inia gaven ieder uur een rondleiding 
door de eendenkooi, waarbij ze vertelden 
over de recente opknapbeurt en natuurlijk 
over het bijzondere kooikersvak. Er waren 
in totaal ruim 500 bezoekers. Het was 
een fantastische dag en boven verwach-
ting!”  

‘Bij de Hel’
Deze eendenkooi heeft een intrigerende 
naam. Hel verwijst hier niet naar het 
hiernamaals, maar naar een poel of 
moeras. Dit was vroeger een gebruike-
lijke naam voor zo’n gebied, met name 
in Friesland. Bij de Hel betekent dan ook 
bij de poel of bij het moeras.

Afgelopen 25 september organiseerde 
It Fryske Gea een open dag in Buismans 
Einekoai. Hier waren de herstelwerkzaam-
heden nog aan de gang. Bezoekers werden 
begroet met koffie, thee of limonade en 
konden mee met de rondleiding door één 
van de vrijwilligers. 

Open dag eendenkooi een succes

Afgelopen 18 juni is eendenkooi ‘bij de Hel’ te Hallum opengesteld voor publiek en 
25 september organiseerde It Fryske Gea een open dag in de Buismans Einekoai te 
Piaam. Rond eendenkooien hangt een geheimzinnige sfeer. Dat is niet zo vreemd, 
want vanwege de benodigde rust mag er in de wijde omtrek geen verstoring 
plaatsvinden. De openstelling van de eendenkooien is dan ook zeer bijzonder. Beide 
kooien doen mee met de grote opknapbeurt van 24 eendenkooien in het wadden-
gebied in het kader van het project ‘Kongsi van de Eendenkooi’.
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Landschapsbeheer Friesland organiseert weer cursussen

Man en het hout
Altijd al met uw kind een boom willen 
zagen of hout willen kloven? Bij deze 
cursus is ‘quality time’ met uw kind of 
kleinkind en het landschapsbeheer het 
uitgangspunt. De deelnemers gaan elzen-
singels beheren en daarbij hoort zagen, 
hakken en handzagen. Wij gaan echte 
grote bomen omhalen en het hout gaan 
we verwerken en kloven tot brandhout. 
De deelnemers krijgen de kans om met 
verschillende zagen en (kloof)bijlen te 
werken. We eindigen met een warm 
kampvuur waar we zelf brood bakken en 
knakworsten gaan verwarmen. Tijdens 
de cursus leert u alle facetten van het 
werken met hout en de gereedschappen. 
Bovendien heeft u een gezellige en 
bijzondere dag met uw kind. De cursus 
is natuurlijk ook geschikt voor stoere 
moeders en dappere dochters.

Datum en locatie: 4 februari van 10:00 
tot 17:00 in Baars vlakbij Meppel. 
Aantal dagdelen: Twee dagdelen (één 
zaterdag)
Aantal deelnemers: Er is plek voor 20 
volwassenen en 20 kinderen (vanaf 10 
jaar), meerdere kinderen per volwassene 
in overleg. 
Kosten: € 55,- per volwassene en 
(klein)kind. € 40,- per vrijwilliger van 
Landschapsbeheer Friesland met (klein)
kind. Dit is inclusief koffie, thee en limo-
nade, lunch en worstenbroodjes. 
Aanmelden: U kunt zich voor de cursus 
aanmelden door een mail te sturen naar 
info@landschapsbeheerfriesland.nl onder 
vermelding van ‘man en het hout’ of door 
ons te bellen op 0512-383800. 
In de bevestiging krijgt u een gedetail-
leerd programma met adresgegevens van 
de locatie.

Cursus heggenvlechten
Heggenvlechten is een oude techniek die 
gebruikt werd door boeren om afscheid-
ingen te maken van bomen en struiken. 
Het geeft ook nog prachtige resultaten 
in uw tuin, uw erf en 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. 
Landschapsbeheer Friesland zorgt ook 
voor het juiste gereedschap. 

Datum: 21 januari vanaf 09:00 tot 16:00. 
Locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt. 
Aantal dagdelen: Twee dagdelen (1 dag)
Aantal deelnemers: Minimaal 10, maxi-
maal 15
Kosten: € 55,- per persoon. € 40,- voor 
vrijwilligers van Landschapsbeheer 
Friesland. Dit is inclusief koffie, thee en 

soep. De deelnemer neemt zelf brood mee 
voor tussen de middag. 
Aanmelden: U kunt zich voor de cursus 
aanmelden door een mail te sturen naar 
info@landschapsbeheerfriesland.nl onder 
vermelding van ‘cursus heggenvlechten’ 
of door ons te bellen op 0512-383800.
In de bevestiging krijgt u een gedetail-
leerd programma met adresgegevens van 
de locatie.
Wijzigingen voorbehouden

De cursusagenda
Afgelopen jaar heeft Landschapsbeheer Friesland de cursus ‘Maaien met de Zeis’,  
de cursus ‘Leven in een Stinzentuin’ en de cursus ‘Enten van Fruitbomen’ 
georganiseerd. Deze cursussen waren een groot succes en wij gaan deze cursussen 
bij voldoende belangstelling opnieuw organiseren. Daarnaast organiseren we ook 
enkele nieuwe cursussen. Er staat een overzicht van de cursussen op de website 
(landschapsbeheerfriesland.nl/informatie-voor/cursisten), ook worden de cursussen 
aangekondigd op onze Facebook- en onze Twitterpagina. Hieronder vindt u een 
greep uit de nieuwe cursussen van Landschapsbeheer Friesland.

vakantie vieren, maar dan net even 
anders. Deze zomer hebben 37 men-
sen (van jong en oud) gekampeerd 
op het landgoed Boschhoeve vlakbij 
Nijeberkoop. Zij waren daar één week 
te gast en hebben als tegenprestatie 
gewerkt in de natuur. “We hebben veel 
gedaan: bruggetjes en bankjes gerepa-
reerd, bomen omgezaagd, kleine boom-
pjes in het heidegebied bij het ven weggehaald zodat vlinders en andere insecten 
makkelijker van het ene ven naar het andere kunnen vliegen en nog veel meer”, 
vertelt Marieke Brakkee van Vobula kampen. “Een pad was zelfs helemaal dichtge-
groeid. Maar nu kun je op de paden zelfs weer romantisch met z'n tweeën naast 
elkaar lopen!” De middag en avond konden de kampeerders vrij besteden. 
Een heel diverse groep, zoals gezinnen, jongeren en ouderen, nemen deel aan de 
kampeervakanties van Vobula en velen van hen doen dit al jaren. Landschapsbeheer 
Friesland helpt hen door gereedschappen uit te lenen, de vergunningen te regelen en 
bespreekt de werkzaamheden op het landgoed met de kampleiders. 

INspANNING Is ONTspANNING
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GroenLicht is het nieuwsbulletin van 
Landschapsbeheer Friesland en verschijnt twee keer 
per jaar. 

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

Het volgende nummer verschijnt in voorjaar 2017.

Landschapsbeheer Friesland

“Natuurlijk had ik als mijn favoriete plek 
kunnen kiezen voor een prachtig natuur-
gebied als ieder ander. Want Friesland 
heeft vele mooie gebieden, maar dan zou 
ik niet eerlijk zijn tegenover mezelf. Een 
plek waar ik me echt thuis voel, zijn mijn 
eigen weilanden. Het is mijn grond en 
mijn leven. Daar ben ik verantwoordelijk 
voor en het is mijn favoriete plek”, vertelt 
Wilco de Jong. Hij is melkveehouder en 
melkt ongeveer 160 koeien, maar daar-
naast is hij ook voorzitter van Agrarisch 
Collectief ELAN en ‘t Kollektivenberie 
Fryslân.

“Ik ben graag op mijn land bezig met kuilen 
en het inspecteren van de weides. Het is 
ruimtelijk, maar niet afgelegen. Het gebied 
naar achteren is mooi open grasland. Over 
de weiland heen kun je de kerken van 
Heerenveen-Zuid zien liggen. Ook kun je 
vanaf de weilanden het natuurgebied vlakbij 
Rotstergaast zien en de weilanden liggen 
tegen de Tsjonger aan. De weersomstandig-
heden beleef je in deze open ruimte heel 
sterk en ook de luchten zijn prachtig. 
Ik woon en werk op een prachtige plek."
Het boerenbedrijf is het hoofdinkomen van 
de veehouder, daarnaast is hij ook actief in 
het agrarisch natuurbeheer. "In 2012 ben ik 
voorzitter geworden van vereniging Elan", 
vertelt Wilco de Jong. In 2013 ging het 
systeem van agrarische natuurbeheer op de 
schop. Als je nu als boer mee wilt doen met 
agrarische natuurbeheer en hiervoor een 
vergoeding wilt krijgen, moet je lid zijn van 
een agrarisch collectief dat gecertificeerd is. 
Het collectief regelt bij de provincie de sub-
sidieaanvraag voor de boeren die meedoen 
met het beheerpakket. “Tijdens deze omslag 

besloot de provincie onze subsidie voor wei-
devogelbeheer te beëindigen, waardoor we 
een groot deel van onze subsidie misten en 
veel boeren moesten teleurstellen”, legt de 
voorzitter uit. “De boeren zijn nauw betrok-
ken bij agrarisch natuurbeheer. Het was voor 
velen pijnlijk om het weidevogelbeheer voor 
een groot deel kwijt te raken.” De provincie 
richt zich met weidevogelbeheer vooral op de 
gruttopopulatie en deze is van nature minder 
in het gebied van ELAN te vinden. “We heb-
ben ingespeeld op de mogelijkheid om een 
beheerpakket voor landschapselementen te 
ontwikkelen, zoals houtwallen en poelen. De 
provincie ging hiermee akkoord.”

In 2014 is Agrarisch Collectief ELAN officieel 
opgericht en in 2015 zijn ze begonnen met 
het actief acquireren van deelnemers voor 
het beheer van de landschapselementen. 
ELAN heeft nu 120 leden, maar het is finan-
cieel lastig. “De subsidie die we krijgen is 
bedoeld voor het beheer, maar de aanloop 
vergt ook een investering. We hebben onder 
andere personeelskosten, maar we krijgen het 
geld om dit te betalen pas één jaar en drie 
maanden later”, vertelt Wilco de Jong. “Maar 
niets doen was zeker geen optie. We wilden 
de boeren een kans geven om mee te doen in 
het beheer.”

Sinds 2016 is Wilco de Jong ook voorzit-
ter van het Kollektivenberie Fryslân, ook 
wel bekend als KBF. In dit beraad zitten de 
zeven agrarische collectieven uit Friesland en 
stichting LTO. Zij bespreken onder meer de 
kwaliteit van de leefgebieden en de proble-
matiek rond het weidevogelbeheer. Wilco de 
Jong: “Ik voel me verantwoordelijk voor het 
buitengebied en voor de agrarische sector. 
Ik ben van mening dat we keuzes moeten 
maken en een doel moeten creëren om naar 
toe te werken.”

Het melkveebedrijf van Wilco de Jong doet 
zelf niet meer mee met het collectieve 
beheer. “Wij hebben geen landschapsele-
menten. In het verleden deden we mee met 
het weidevogelbeheer. Er broeden hier twee 
gruttopaartjes en veel kieviten. Ik doe nu nog 
wel aan weidevogelbeheer, maar uit liefheb-
berij. We zien hier regelmatig reeën en hazen, 
maar ook vossen en marterachtigen. Deze 
roofdieren eten de jonge weidevogels op. 
Dan loop je door het weiland en zie je dat er 
elke dag weer een jong mist. Het is zonde, 
maar we kunnen er helaas niets aandoen.”

Favoriet plek van Wilco de Jong, veehouder en voorzitter KBF en ELAN

“Mijn grond, mijn leven” 

landschapsbeheer @LBFriesland


