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Monitoring agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer 

Altenburg & Wymenga ecologisch 
onderzoek en Landschapsbeheer 
Friesland zijn in opdracht van de 
provincie gestart met de broedvogel-
monitoring van het leefgebied ‘droge 
dooradering’; een leefgebied in het 
agrarische cultuurlandschap dat zich 
kenmerkt door houtwallen, elzen-
singels en poelen. “Deze monitoring 
wordt uitgevoerd om te achterhalen 
welke broedvogels in dit leefgebied 
voorkomen en in welke aantallen”, legt 
Gerrit Tuinstra, projectmedewerker 
van Landschapsbeheer Friesland uit. 
Bovendien worden er gegevens verza-
meld over de structuur, samenstelling 
en het beheer van de wallen en singels 
die gemonitord worden. “Er zijn twee 
vormen van monitoring. Eén daarvan is 
de beleidsmonitoring waarbij je na gaat 
of de beleidsdoelen gehaald worden. 
Een andere vorm is beheermonitoring. 
Provincie Friesland heeft ons gevraagd 
om een beheermonitoring op te zetten 
en uit te voeren, waarbij we broed
vogelgegevens verzamelen om uit-
eindelijk na een reeks van jaren de 
resultaten en effecten van het beheer 
te kunnen bepalen.”



2

Landschapselementen in het leef-
gebied ‘droge dooradering’
Het agrarische gebied in met name 
het oostelijke deel van Friesland en op 
Terschelling, dat gekenmerkt wordt door 
de houtwallen, elzensingels en poelen, 
wordt als leefgebied voor soorten ‘droge 
dooradering’ genoemd. De landschaps-
elementen in dit gebied hebben vaak 
een gevarieerde begroeiing waardoor ze 
aantrekkelijk zijn voor veel diersoorten, 
waaronder talloze insecten die onder-
aan staan in de voedselketen. Deze keten 
wordt hogerop gekenmerkt door diverse 
kleine zoogdieren en verschillende 
vogelsoorten. 

Inventariseren van broedvogels
In deze monitoring inventariseert 
Landschapsbeheer alle broedvogels van 
de landschapselementen in het leefgebied 
droge dooradering. Hieronder vallen ook 
de gidssoorten die in het natuurbeheer-

plan genoemd worden. “Dit zijn soorten 
die bij het juiste beheer in de houtwallen 
en singels voorkomen en een indicatie 
zijn voor een gevarieerde levensgemeen-
schap”, vertelt Tuinstra. “Het gaat hierbij 
onder meer om de gekraagde roodstaart, 
grote lijster, spotvogel en geelgors.” 
In de Noardlike Fryske Wâlden werd dit 
onderzoek ook in 2012 uitgevoerd en 
werd naast broed-vogels ook onderzoek 
gedaan naar planten en vleermuizen. 
Dat wordt dit jaar herhaald zodat een 
vergelijking na vijf jaar mogelijk is. 

Door de broedvogel monitoring de 
komende jaren te herhalen en de resul-
taten te vergelijken, kunnen veranderin-
gen aangetoond worden. “Er wordt ook 
gekeken naar structuur van de begroeiing 
alsook het uitgevoerde beheer. Na ana-
lyse en het combineren van de gegevens 
moet cijfermatig blijken of er een direct 
verband bestaat tussen beheer en broed-

vogelpopulaties. Zijn bepaalde soorten 
meer of juist minder aanwezig bij een 
bepaalde structuur en/of neemt de 
vogelbevolking af of toe na een bepaalde 
onderhoudsmaatregel? Over een paar 
jaar kunnen we hoogstwaarschijnlijk 
meer inzicht verschaffen in dergelijke 
vragen!”

De landschapselementen in het agrarische 
gebied hebben onderhoud nodig. 
De begroeiing in veel houtwallen wordt 
iedere 25 jaar een keer afgezet – de 
bomen en struiken worden gezaagd, 
waarna de achterblijvende stobben weer 
uit kunnen lopen. Dit is een maatregel 
die op sommige plekken al eeuwenlang 
wordt uitgevoerd. Voor de uitvoering van 
dit beheer kunnen agrariërs en andere 
grondeigenaren sinds 1 januari 2016 
een vergoeding ontvangen, in het kader 
van het nieuwe subsidiestelsel Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer.

GroenLicht
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Biodiversiteit een duw in de rug geven

Keukentafelgesprekken
Afgelopen jaar hebben Landschapsbeheer 
Friesland en de Friese Milieu Federatie 
een verkenning gehouden in Noordwest-
Friesland wat daar gedaan kan worden 
voor de biodiversiteit. “We hebben in 
tien verschillende dorpen ‘keukentafel-

gesprekken’ gehad om de mogelijkheden 
en wensen op het gebied van biodiversi-
teit rond het dorp te bespreken”, vertelt 
Roelie Ansingh. “Bij ieder gesprek waren 
dorpsbelangbestuurders, boeren, vogel-
wachters en overige natuurliefhebbers 
aanwezig.” 

Diversiteit aan mogelijkheden en wensen
Er kwamen veel wensen en mogelijkheden 
tijdens de keukentafelgesprekken naar 
voren. Roelie Ansingh: “Het inzaaien van 
een vlindertuin, een bijenweide of bloem-
rijke bermen waren veel gehoorde wensen 
in de dorpen. Ook zag een meerderheid 
mogelijkheden om braakliggende ter-
reinen te gebruiken om de diversiteit te 
verhogen. De gesprekken hebben veel en 
bruikbare informatie opgeleverd.” 
Eind januari organiseerden Landschaps-
beheer Friesland en de Friese Milieu 
Federatie een bijeenkomst in Easter-
wierrum. De mensen die hebben deel-
genomen aan de keukentafelgesprekken 
hebben tijdens deze middag gezamenlijk 
hun wensen op een kaart ingetekend. 
“Wij kijken vervolgens of we gezamenlijke 
doelen kunnen formulieren, initiatieven 
met elkaar kunnen koppelen en of we 
nieuwe ideeën en kansen kunnen verwer-
ken in een gezamenlijk meerjarig uitvoe-
ringsproject. Samen gaan we er serieus 
werk van maken om de biodiversiteit in 
het gebied te bevorderen”, aldus de pro-
jectmedewerker. 
Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door Duurzaam Door. 

Friezen pronken nog vaak met de status ‘mooiste provincie’ van Nederland, maar 
onze provincie scoort niet bepaald goed op het gebied van biodiversiteit. De daling 
van de diversiteit in de Friese natuur en het landschap zet zich tot op de dag van 
vandaag nog voort. “Er zal meer moeten gebeuren en dan vooral op meer plaatsen”,
vertelt Roelie Ansingh, projectmedewerker van Landschapsbeheer Friesland. 
“We kunnen ieders hulp en inzet goed gebruiken.”
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Het is u vast niet ontgaan. Onze provincie scoort 
helaas slecht op het gebied van biodiversiteit 
en volgens de berichten wordt de diversiteit 
van de Friese natuur niet beter. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat meer natuurinclusieve 
landbouw één van de ambities van provincie 
Friesland is. Ook natuurorganisaties zetten zich 
hiervoor in. Een hele bekende is natuurlijk Kening 
fan ‘e Greide dat de problematiek rondom de 
weidevogels op de agenda zet. 
Ook wij, als Landschapsbeheer Friesland, 
dragen ons steentje bij, maar dan op een andere 
manier. Wij ondersteunen onder meer Agrarische Collectieven waar 
nodig en zetten samen met hen projecten op. Deze collectieven zorgen 
er op hun beurt weer voor dat boeren een financiële ondersteuning 
vanuit de provincie kunnen krijgen voor het beheerwerk wat zij 
uitvoeren. Daarnaast denken we mee over nieuwe verdienmodellen die 
natuurinclusief werken lucratief maakt. Een voorbeeld is het project 
‘Energie uit Hout’ dat ook in dit nummer van GroenLicht beschreven 
wordt. Nieuwe verdienmodellen zijn belangrijk. Immers naast dat 
‘boer zijn’ een passie is, moeten boeren hun geld verdienen met het 
boerenbedrijf. 
Een belangrijk aspect in onze aanpak is dan ook dat we kijken naar 
de mogelijkheden van het betreffende boerenbedrijf. Wij zoeken naar 
oplossingen die praktisch en economisch haalbaar zijn en tegelijk 
werkelijk iets toevoegen aan landschapskwaliteit en biodiversiteit. 
Wij zijn niet de organisatie die zich inzet op een gehele systeem-
verandering, maar we zoeken steeds naar maatwerk. 
Als voorbeeld van een dergelijke aanpak wil ik graag de onlangs 
jubilerende Vereniging Eastermars Lânsdouwe noemen dat al in 1992 is 
opgericht. De boeren in en rond Eastermar waren destijds van mening 
dat het overheidsbeleid van natuur en landschap de boeren teveel 
beperkingen oplegde. Zij hebben daarom een werkwijze ontwikkeld 
waarbij landschapsdoelen gewaarborgd werden en zij toch hun werk 
konden blijven doen. Bovendien konden zij hun bedrijf financieel 
gezond houden. Zij zijn hiermee de voorloper van het huidige agrarisch 
natuurbeheer. Deze werkwijze is te vergelijken met wat we nu noemen 
‘Living Lab’. 
In dit nummer van GroenLicht geven drie boeren hun mening over onder 
meer biodiversiteit en natuurinclusief werken. Zoals u kunt lezen in de 
drie interviews hebben zij elk een eigen visie, waardoor maatwerk per 
bedrijf van belang is. Behalve de vanzelfsprekende aandacht voor de 
veranderingen in de Friese landbouw, in dit nummer ook aandacht voor 
vrijwilligerswerk. In het jaar 2016 is de inzet van vrijwilligers nagenoeg 
gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande jaren. Vorig jaar is er 
zelfs een nieuw record gevestigd tijdens de Natuurwerkdag. Zo’n 948 
vrijwilligers hebben op de eerste zaterdag van november 2016 gewerkt 
in het landschap. Daar zijn we ontzettend blij mee omdat de inzet en 
betrokkenheid van vrijwilligers zeer belangrijk is voor onze leefomgeving. 
In dit nummer kunt u kennis maken met vrijwilliger Durk Tolman die zich 
al meer dan 10 jaar inzet voor het landschap. Hij en andere leden van 
de hoogstambrigade zetten zich ieder snoeiseizoen met hart en ziel in 
om onder meer oude boomgaarden te behouden. Dit snoeiseizoen was 
voor hen, zoals u kunt lezen in het betreffende interview, een ongewoon 
seizoen dat erg rustig begon, maar eindigde met een wachtlijst.
Veel leesplezier!     

Regina ter Steege,
directeur Landschapsbeheer Friesland

Boerderijen zijn markante plekken in het Friese land-
schap. Een mooi boerenerf is een lust voor het oog. 
Veel van deze fraaie erven kenmerken zich door 
eenvoud. Elk type landschap heeft haar eigen type 
erven met beplanting die in dat landschap thuishoort. 
Verbonden met haar omgeving weerspiegelen de boer-
derijen de (cultuur)historische ontwikkelingen in een 
gebied. De boerenerven spelen daarmee een belangrijke 
rol in de beleving van cultuurhistorische en land-
schappelijke waarden. Maar ook ecologisch zijn erven 
belangrijk. Vooral in het open klei- en veenlandschap 
kunnen verschillende soorten hier voedsel, schuil- en 
nestgelegenheid vinden. 

Jarenlange ervaring
Landschapsbeheer Friesland geeft al jaren met succes 
(en met plezier) erfadviezen aan particulieren en boeren. 
Bij boeren gaat het vaak om de landschappelijke inpas-
sing van nieuwbouw en bij particulieren geven we erf-
advies. In beide gevallen staan de wensen van de eigenaar 
centraal. We vullen aan, brengen eigenaren op ideeën 
en verwerken die ideeën (desgewenst) in een compleet 
inrichtingsplan. Zo ontstaat een mooie symbiose met als 
resultaat een erf waar gewerkt en gewoond kan worden 
én dat een eenheid vormt met het omringende landschap. 
Bovendien wordt het erf een plek waar iedereen zich 
lekker bij voelt. 

Meer informatie
Een erfadviesbezoek kost slechts 50,- euro. De kosten 
van een geheel uitgewerkt plan met beplantings-, 
onderhouds- en regelgevingsadvies en met een erfschets 
hangen af van de omvang van het erf. Samen met 
Landschapsbeheer Friesland zorgt u ervoor dat u een 
prachtig erf krijgt dat in het Friese landschap past. 
U kunt geheel vrijblijvend informatie over erfadvies 
opvragen bij Martijn Broekman (0512-38 38 00 - 
m.broekman@landschapsbeheerfriesland.nl).

NaTUURINCLUsIEvE LaNDbOUw Of 
LaNDbOUwINCLUsIEvE NaTUUR?Landschappelijke inpassing 

boerenbedrijven en 
particulier erfadvies
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De Noardlike Fryske Wâlden
In het noordoostelijke deel van Friesland 
ligt het agrarische cultuurlandschap de 
‘Noardlike Fryske Wâlden’, afgekort 
NFW. Dit gebied is gelegen in de 
gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, 
Kollumerland, Smallingerland en 
Tytsjerksteradiel en wordt gekenmerkt 
door kleinschaligheid, vanwege de 
relatief kleine percelen die worden 
omzoomd door houtwallen en elzen-
singels.

In dit gebied is de vereniging Noardlike 
Fryske Wâlden (NFW) actief. De vereni-
ging streeft naar een gebiedseigen, 
vitale landbouw die vervlochten is met 
het cultuurhistorische landschap met 
bijbehorende natuurwaarden. Als 
gebiedscollectief werkt de vereniging 
NFW aan de uitvoering van het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer.

Het ‘nut’ van biomassa
“Vroeger leverde het onderhoud van 
houtwallen en elzensingels voor de 
eigenaar nuttig gebruikshout op, maar 
tegenwoordig is dit nut er niet meer”, 
vertelt Wouter Rozendaal van Aequator 
Groen en Ruimte BV, projectleider van 
Energie uit Hout namens de vereniging 
NFW. “Het wordt vaak zelfs gezien als 
een beperking in de bedrijfsvoering.” 

Eigenaren van landschapselementen 
gebruiken het door beheer vrijgekomen 
hout nog wel voor hun eigen kachel. 
Het komt ook voor dat de buurman of 
iemand uit het dorp het onderhoud uit-
voert en het vrijgekomen hout voor zijn 
eigen kachel gebruikt. Aannemers van 
grotere projecten zetten de vrijgekomen 
biomassa als houtsnippers op de markt. 
Dit hout wordt onder meer gebruikt voor 
de verwarming van kassen en in energie-
centrales. “Maar de meeste 

agrarische ondernemers zijn te klein om 
de vrijgekomen snippers van het beheer 
zelf op de markt te brengen”, vertelt 
Wouter Rozendaal. “De hoeveelheid hout 
dat een klein aantal landschapselementen 
oplevert is namelijk te klein om rendabel 
te zijn voor de markt.”

Energie uit Hout is duurzaam
Tegenwoordig is er een toenemende 
belangstelling voor duurzame energie. 
Het verbranden van hout, dat is vrijge-
komen bij het beheer van houtwallen 
en elzensingels, is CO2-neutraal. Het 
verbranden van het hout zorgt natuurlijk 
voor CO2, maar door de groei van de 
singel wordt de hoeveelheid vrijgekomen 
CO2 – of zelfs meer – weer vastgelegd. 
Het is dus een gesloten cyclus.

Collectieve aanbesteding
“Via Energie uit Hout wordt er een col-
lectieve aanbesteding gedaan voor het 
onderhoud”, legt Wouter Rozendaal uit. 
“Door met een groep de aanbesteding te 
doen, dalen de kosten voor het beheer 
per meter en de opbrengst van biomassa 
stijgt.” 

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden 
ontzorgt de boer bovendien. “Het 
beheerwerk wordt door de vereniging 
gebundeld en middels een bestek op 
de markt gebracht. Dit is niet alleen de 
grote eindkap, maar ook de tussentijdse 
dunning en het jaarlijkse beheer. Wij 
zorgen er bovendien voor dat het profes-
sioneel uitgevoerd wordt en we blijven 
verantwoordelijk. Landschapsbeheer 
Friesland is onderdeel van de project-
groep, brengt onmisbare kennis in en 
ondersteunt bij de aanbesteding en de 
begeleiding van de aannemer in het veld. 
De kwaliteit van het beheerwerk blijft 
dus gewaarborgd.” Op dit moment levert 
de houtoogst zo’n 20 tot 25 euro per ton 
op. “Als je de opbrengst van het hout en 
de beheer subsidie afzet tegen de kosten 
van het beheer, dan is de aanpak van 
Energie uit Hout minimaal kostendekkend. 
Afhankelijk van het volume van de deel-
name kan er zelfs een plus gerealiseerd 
worden”, legt Rozendaal uit.  

GroenLicht

Unieke aanpak van Energie uit Hout

Houtwallen en elzensingels zijn voor het landschap waardevolle elementen die 
bovendien een grote biodiversiteit herbergen, mits ze goed worden onderhouden. 
De kosten van landschapsbeheer zijn aanzienlijk en er is onvoldoende budget om 
het beheer van alle landschapselementen te vergoeden. Hoe kun je als boer de kosten 
van dat onderhoud drukken of zelfs terugverdienen? De vereniging Noardlike 
Fryske Wâlden heeft in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland het model 
‘Energie uit Hout’ ontwikkeld waarmee de kosten van het landschapsonderhoud 
omlaag gebracht kunnen worden. Het vrijgekomen hout kan benut worden voor 
duurzame energievoorziening. Bovendien worden de boeren in dit model volledig 
ontzorgd en wordt de landschappelijke en ecologische kwaliteit van het gebied 
gewaarborgd. 
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In het lange gras, languit op de zompige bodem
vers uit het ei, maar meteen alert en levendig
voor een jonge Watersnip begint het jachtige leven, 
seconden nadat ze uit het ei zijn gekropen, volop.
Overal is gevaar, maar nergens is er vrij zicht
Broertje is reeds op pad, zusje is nog onderweg 
en dit jong zoekt meteen zijn eigen route op de 
lange gevaarlijke weg naar volwassenheid.

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

JONG LEvEN IN HET zOmpIGE LaND

Planning in tijd en ruimte
Met deze unieke en gezamenlijke aan-
pak zet de vereniging bovendien in op 
de spreiding van het snoeien en kappen 
van elzensingels en houtwallen over 
het gebied en in de tijd. ”De vereniging 
bekijkt samen met de eigenaren welk 
element in welk jaar welk onderhoud 
moet krijgen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld 
voorkomen dat bij een groot aantal 
elzensingels in een gebied tegelijk de 
eindkap plaatsvindt. Door een goede 
planning ontstaat er een mooi en gevari-
eerd landschap dat ruimte biedt voor veel 

verschillende vogels en allerlei andere 
diersoorten. Dit is uniek”, aldus de 
projectleider.  

Uitrol van Energie uit Hout
In de periode 2016 en 2017 is de eerste 
uitvoering geweest van het project waar-
aan een aantal boeren hebben meege-
daan. “Het doel is om het project verder 
uit te rollen over de Noardlike Fryske 
Wâlden. We zoeken nog boeren of andere 
eigenaren in het gebied die willen deel-
nemen aan dit project. Met meer deel-
name gaat de kwaliteit van het gebied 

omhoog en de kosten omlaag. Je hoeft als 
deelnemer aan het project overigens niet 
lid te zijn van het collectief Noardlike 
Fryske Wâlden. 

Voor meer informatie over dit project 
of deelname kunt u contact opnemen 
met Evie Vinken van de Vereniging 
Noardlike Fryske Wâlden (0511-548596 
en evinken@noardlikefryskewalden.nl) 
of Foppe van der Meer, projectleider 
bij Landschapsbeheer Friesland 
(0512-383800 en f.vandermeer@
landschapsbeheerfriesland.nl). 
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Tirns
In Tirns was het groenplan opgesteld 
door vijf enthousiaste bewoners die de 

afgelopen maanden hun hersens hebben 
gekraakt over het vraagstuk: ‘hoe maken 
we Tirns groener?’ “De verschillende 

fruitbomen stonden voor 12 uur al op 
hun plek”, vertelt Jeroen Wiersma. 
“Rondom de fruitbomen werden de kro-
kusbollen geplant. De vrijwilligers hebben 
op diverse plekken het dorp opgefrist 
met verschillende soorten vaste planten.” 

Hommerts-Jutrijp
“De enthousiaste groencommissie van 
Hommerts-Jutrijp bestaande uit negen 
inwoners heeft zich de afgelopen maan-
den ingespannen voor een uitgedacht 
groenplan,” aldus Jeroen Wiersma. “Er 
zijn in het dorp in totaal ruim tachtig 
bomen geplant.” Voor half twaalf was 
de klus al geklaard en konden de dertig 
vrijwilligers genieten van de welver-
diende soep met broodjes. In het kader 
van Doarpen yn’t Grien was het mogelijk 
om tegen grote kortingen plantgoed te 
bestellen. Hier werd dan ook door veel 
mensen gebruik van gemaakt. Na de 
lunch konden dorpsbewoners het plant-
goed ophalen dat ze voor hun eigen erf 
besteld hadden, zodat ze ook de hele 
middag nog druk waren om het dorp 
groener te maken.

‘Doarpen yn’t Grien’

Plantdagen in Tirns en Hommerts-Jutrijp

Landschapsbeheer Friesland zet zich dit 
jaar in voor een duurzaam herstel van 
de schans. “We werken aan een nieuwe, 
duurzame inrichting van de schans”, 
vertelt Sjoukes. “Tijdens de boomfeestdag 
is er op de wallen van de schans een 
hulsthaag aangeplant. Stekelige planten 
werden toentertijd ook gebruikt om de 
vijanden op afstand te houden.” 
De schans krijgt ook meer ruimte, doordat 
het bos iets teruggezet wordt. Bovendien 
bestaan er binnen de Landinrichting 

Beekdal Linde plannen om een meander 
van de Linde weer bij de Bekhofschans 
aan te leggen. Tevens komt er een ori-
ginele ontmoetingsplaats die het bij-
zondere verhaal van de locatie vertelt. 
“Met de uitvoering van de verschillende 
onderdelen van het plan geven we een 
belangrijke impuls aan de verbetering van 
de zichtbaarheid en de beleving van de 
schans." Landschapsbeheer neemt samen 
met vrijwilligers uit de omgeving van de 
schans het onderhoud op zich. Door hun 

inzet zal de schans voor de toekomst 
behouden blijven en blijft het een prach-
tige locatie waar de bijzondere historie 
beleefd kan worden.

Het project is medemogelijk gemaakt 
door een bijdrage uit het Fonds 
Ooststellingwerf, Het Bouwcultuurfonds 
Friesland, het Coöperatiefonds Rabobank 
Heerenveen-Zuidoost Friesland, de 
Hedwig Caroline Stichting en het Iepen 
Mienskipsfûns.

Duurzaam herstel van de Bekhofschans
De Bekhofschans is één van de schansen 
van de Friese Waterlinie. Deze schans is 
de enige die nog overgebleven is uit de 
tijd van de waterlinie en stamt uit 1672. 
Wie nu in het veld gaat kijken, moet 
goed zoeken om de schans te vinden.  
‘Zonde’ vindt Karin Sjoukes, projectleider 
van Landschapsbeheer Friesland. “De 
waterlinie en de Bekhofschans kennen 
een rijke geschiedenis; een verhaal van 
het landschap dat kan bijdragen aan de 
economische ontwikkeling van de streek.”

Op 11 en 17 maart jl. hebben dorpsbewoners van Tirns en Hommerts-Jutrijp zich 
ingezet voor een groenere leefomgeving. “Er kwamen in Hommerts-Jutrijp maar 
liefst dertig vrijwilligers opdraven, waardoor er ruim zestig bomen in een mum van 
tijd werden geplant”, vertelt Jeroen Wiersma projectleider van Landschapsbeheer 
Friesland. “In Tirns is de ingang van het sportveld verfraaid met fruitbomen. 
Zij werden tijdens de plantdag vergezeld door een heerlijk voorjaarszonnetje.” 
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Shared Grien Space in het waddengebied

Het park in Tzum
Het oude kaatsveld was de bewoners van 
Tzum al een langere tijd een doorn in het 
oog. Door functieverlies verwaarloosde 
het terrein langzaam. Gezamenlijk hebben 
de Tzummers de schouders er onder gezet 
en er een prachtig park van gemaakt. “In 
eerste instantie was het plan om op een 
klein deel van het terrein een speeltuin 
te maken, maar binnen het project is 
er besloten om van het hele terrein een 
park met speelmogelijkheden te maken”, 
vertelt De Boer. Het dorp is verantwoor-
delijk voor de inrichting en het beheer. 
Inmiddels wordt er al volop gebruik van 
gemaakt door spelende kinderen. 

Excursie locaties Shared Grien Space
Eind januari organiseerden de Friese 
Milieu Federatie en Landschapsbeheer 
Friesland een excursie. “We hebben alle 
‘Shared Grien Space-locaties’ gezien”, 
vertelt de projectleider. “De werkgroepen 
hebben de ideeën gepresenteerd aan 
andere werkgroepen, maar ook aan 
beleidsmakers en financiers. Er waren 
35 personen mee op de excursie. Het 
was een leuke en interessante manier om 
kennis uit te wisselen.” 

Natuur centraal in Kimswerd en inspiratie 
voor Minnertsga
De werkgroep in Kimswerd heeft hun 
plan gepresenteerd tijdens de excursie 

in januari. De bewoners willen graag het 
dorpsbos opknappen dat op dit moment 
nog te weinig functie heeft voor het dorp. 
“In het plan staan de natuur en natuur-
beleving in het dorpsbos centraal”, aldus 
De Boer. Er wordt binnenkort met de uit-
voering gestart. 
De bewoners van Minnertsga hebben 
tijdens de excursie inspiratie opgedaan 

in het nabijgelegen dorp Sint Jacobi-
parochie. “Sint Jacobiparochie heeft 
een locatie waar huizen gesloopt zijn 
omgetoverd tot een natuurspeelplaats 
en dorpsboomgaard”, vertelt Jan Piet de 
Boer. “Het is een prachtig voorbeeld van 
wat je met zijn allen kunt bereiken op 
een voormalig sloopterrein.”  

Braakliggende terreinen omvormen tot groene parken
Sinds vorig jaar wordt het succesvolle 
concept ‘Shared Grien Space’ ook uitge-
voerd in de dorpen Kimswerd, Tzum en 
Minnertsga. Met dit concept proberen 
Landschapsbeheer Friesland en de Friese 
Milieu Federatie de ruimtelijke kwali-
teit van dorpen op peil te houden of 
te verbeteren. “Het waddengebied is 
krimpgevoelig, waardoor bijvoorbeeld 
bouwpercelen onbebouwd blijven en 
terreinen, soms midden in het dorp, 
geen functie hebben”, legt Jan Piet de 
Boer, projectleider, uit. “Dit is natuurlijk 
zonde.” Samen met de inwoners van de 
drie dorpen wordt er sinds vorige zomer 
hard gewerkt om dergelijke terreinen in 
het dorp weer aantrekkelijk en levendig 
te maken. 

Cursusagenda

Landschapsbeheer Friesland heeft op dit 
moment twee cursussen op de agenda 
staan. Hier kunnen zeker nog een aan-
tal bij komen. Op onze website vindt u 
meer informatie over de cursussen.

1 juli 2017: 
Cursus Maaien met de Zeis

Zeisen wint steeds meer aan populariteit. 
U leert in deze cursus hoe u met een 
zeis kunt maaien en hoe u de zeis weer 
scherp kunt maken. Er is een mobiele 
smid aanwezig om de zeis per deelnemer 
op de juiste hoogte af te stellen. U kunt 
ook uw eigen zeis meenemen. Er is volop 
gras, dus dat belooft een gezellige dag 
te worden! 

November 2017: 
Cursus Snoeien van 
Hoogstamfruitbomen

Wilt u leren hoe u uw hoogstamfruit-
bomen het beste kunt snoeien? Geef u 
dan op voor deze cursus. Tijdens de 
theorieavonden wordt er aandacht 
besteed aan de geschiedenis van fruit-
bomen, het herkennen van de onderdelen 
van de bomen en de biologische proces-
sen in en van de boom. Tijdens de prak-
tijkdag gaan de deelnemers echt snoeien 
in een boomgaard onder begeleiding van 
een ervaringsdeskundige en de docent. 
Na het volgen van deze cursus kunt u 
uw fruitbomen zelf snoeien. 
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Op pad met: Jacomine Hoogendam

Educatieproject Stins!
Stins! maakt de geschiedenis van Staten 
en Stinzen beleefbaar voor kinderen. Door 
het educatieprogramma leren de kinderen 
op een leuke en interactieve manier over 
Staten en Stinzen en de Friese geschiede-
nis. Naast de lessen op school, bezoeken 
de kinderen binnen het programma 
ook echt een State of Stins. Dekema 
State, Princessehof en de Schierstins 
doen met het programma mee. Stins! 
is een project van Stichting Staten & 
Stinzen, Landschapsbeheer Friesland, 
Museumfederatie Fryslân, Steunpunt 
Monumentenzorg Fryslân en Keunstwurk.

De geschiedenisles op deze prachtige 
locatie begint met een rondleiding over 
het terrein onder leiding van Jacomine. 
De leerlingen bekeken onder meer een 
fruitboomgaard, stinzenplanten en een 
oude Lindenlaan.

In de state werden de kinderen opge-
vangen door onder andere Nienke 
Dubbeldam, een begeleider in een indruk-
wekkende, zwarte jurk. In de kamer vol 
met schilderijen van de vroegere bewo-
ners werden de kinderen opgedeeld in 
zeven groepen. Drie groepen begonnen 

met de opdrachten in de state en de 
andere kinderen startten met de opdrach-
ten voor buiten op het terrein. 

“Geschiedenis dichtbij gaat meer 
leven”   
“Wij vinden projectonderwijs heel belang-
rijk”, aldus Margriet van der Pal, juf op 
basisschool de Swirrel. “Dit sluit later 
beter aan bij de middelbare school en op 

den duur bij de studie.” Op dit moment 
zitten de 28 kinderen midden in een pro-
ject over geschiedenis. “We zoeken het 
liefst aansluiting bij lokale geschiedenis, 
waaronder de historie van Dekema State. 
Een dag eerder zijn we met de kinderen 
naar de hoogste terp van Friesland 
geweest. Deze ligt nabij Hegebeintum. 
Door het maken van excursies spreekt de 
lokale geschiedenis nog meer aan. Het 
gaat meer leven. Het geschiedenis pro-
ject loopt ongeveer vijf weken. We zijn 
begonnen met de jagers en verzamelaars. 
Ook hebben we het over de Grieken en 
Romeinen gehad en nu zitten we dus in 
de tijd van Staten en Stinzen”, vertelt juf 
Margriet van der Pal. “Hierna starten we 
met het thema energie, dan maken we 
ook excursies om dat onderwerp ‘levend’ 
te houden.“  

Van archeologie tot bijen
De kinderen krijgen diverse opdrachten 
in de state en op het terrein en zijn 
enthousiast. “Het is leuk en interessant”, 
vertelt Jorina van der Hoek. “Je leert over 

Terug in de tijd van Staten en Stinzen

Geduldig wacht Jacomine Hoogendam op de 28 kinderen van basisschool de Swirrel 
uit Britsum. Met haar jurk, uit de tijd van staten en stinzen, is ze een opvallende 
verschijning. Jacomine en een aantal begeleiders staan op het punt om de eerste 
les van het educatieprogramma Stins! te geven op Dekema State te Jelsum. 
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de tijd waarin zij leefden, zodat je de 
geschiedenis leert.” Nynke Born vult haar 
aan: “Geschiedenis is eigenlijk niet een 
leuk vak, maar zo’n excursie maakt het 
wel veel leuker. In plaats van dat juf het 
vertelt, beleef je het zelf.”
Een opdracht is het proeven van honing 
uit de bijenstallen van de state. “We had-
den twee honingpotten in de stal staan 
en de kinderen konden door middel van 
proeven raden welke honing uit de stal 
kwam en welke honing uit de supermarkt. 
Het verschil in smaak is echt heel duide-
lijk”, vertelt Jacomine Hoogendam. 
Vlakbij de bijenstal liepen ook eenden 
met een rare kuif op hun hoofd. “Eenden 
met een afrokapsel”, roept een groot deel 
van de kinderen. De juf verbeterde de kin-
deren lachend door uit te leggen dat het 
kuifeenden waren. 
In de state kregen de kinderen vragen 
over de resten die in de state gevonden 
zijn en hoe je kon zien dat de inwoners 
rijk waren. En wat is nu eigenlijk het ver-
schil tussen een state en stins? Moeilijke 
vragen, gelukkig hebben de kinderen een 
aantal voorbereidende lessen gehad. 

Evaluatie van de les   
Na een uur is de geschiedenisles afge-
lopen. De bel van Dekema State luidt en 
de kinderen verzamelen zich weer in de 
kamer vol met schilderijen. Natuurlijk 
wordt de kinderen gevraagd wat ze van 
de les vonden en gelukkig waren alle 
kinderen positief. Annika: “De state is 
mooi en goed onderhouden, ik heb zoiets 
nog nooit gezien.” En Amber heeft veel 
nieuwe feiten geleerd: “zoals dat de hoge 
fiets uit 1880 stamt en dat er in de kelder 
een schietgat zit.” De kinderen gaan met 
een bijzondere ervaring weer naar school.

Jacomine is iets minder tevreden. “Dit 
was een pilotklas”, vertelt ze. “Waarbij 
we testen of de les zoals wij het hadden 
uitgedacht, werkt in de praktijk. Een uur 
voor deze les is helaas tekort.” De aan-
komende periode zullen Jacomine en de 
andere begeleiders de les evalueren en 
verbeteren waar nodig, zodat ze klaar zijn 
voor de start van het educatieprogramma 
in het najaar. Desalniettemin hebben de 
kinderen van basisschool de Swirrel zicht-
baar genoten van hun tijd op de State en 
zeker iets opgestoken van de historie die 
zich op de locatie heeft afgespeeld. 

Over Dekema State
Dekema State is in de 13e eeuw gebouwd 
als een stins. Dit was een versterkt – en 
dus verdedigbaar – huis dat de vorm had 
van een toren. Een stins werd gebouwd op 
een kunstmatig opgeworpen heuvel 
dat omgracht was. Een ophaalbrug was de 
verbinding tussen de stins en de nederhof 
waar de bijgebouwen zich bevonden. Toen 
de verdedigingstoren niet meer nodig 
was, hebben de vroegere bewoners het 
verbouwd tot een state. Dit is een Friese 
naam voor een adellijke woning. De naam 
van de state ‘Dekema’ stamt uit de 16e 
eeuw en is vernoemd naar Familie Dekema 
die de state toentertijd bewoonde. 
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Nieuwe bestuursleden bij Landschapsbeheer Friesland

Van Eck: “Landschap en cultuur zijn 
met elkaar verbonden”

Gerda van Eck komt oorspronkelijk uit 
Den Haag, maar woont al 30 jaar in 
Friesland. Zij heeft diverse banen gehad. 
Momenteel werkt Van Eck aan de melk-
veeagenda voor de drie noordelijke pro-
vincies. Daar is zij programmaleider en 
heeft een breed takenpakket, zoals het 
aanjagen van projecten en innovatie, 
het uitwerken van thema’s en het zorgen 
dat doelen gehaald worden. “Eén van de 
vragen waar wij ons mee bezig houden, 
is wat de landbouw moet doen om te 
voldoen aan de klimaatdoelstellingen. 
En dit is lastig, omdat we nog niet altijd 
oplossingen hebben die melkveehouders 
kunnen toepassen.”

Door haar werk heeft ze veel ervaring 
in het werkveld van Landschapsbeheer 
Friesland. “Landbouw en landschap zijn 
verwant. In Friesland zijn landschap en 
cultuur bovendien met elkaar verbonden. 
In andere provincies heb je dat lang 
zo erg niet.” Voor Landschapsbeheer 
Friesland ziet ze kansen. “Er moet breder 
gekeken worden naar de samenhang in 
een gebied. Er moet niet alleen gekeken 
worden naar de bossen en houtwallen, 
maar bijvoorbeeld ook naar waterrijke 
gebieden. Landschapsbeheer Friesland 
heeft de mogelijkheden om met meer-
dere doelen te gelijk naar een gebied te 
kijken.” Van Eck loopt niet te snel van 
stapel: “Ik ben natuurlijk nog maar net 
begonnen en moet eerst nog leren waar 
de kracht van Landschapsbeheer Friesland 
precies ligt.”

Haitsma: “Nieuwe kansen inventarise-
ren voor Landschapsbeheer Friesland”

John Haitsma is zijn loopbaan begonnen 
in de gezondheidszorg. In de loop van zijn 
carrière kwam hij vanuit de bedrijfskunde 
in aanraking met innovatie en landschap. 
Momenteel is hij werkzaam bij de provin-
cie. Hij kwam op een bijzondere manier 
hiermee in contact. “Een afdeling die ik 
mede had opgezet, werd langzaam afge-
bouwd door een koerswijziging van de 
directie”, vertelt Haitsma. “Ik zag toen 
geen uitdaging meer voor mijzelf en was 
op zoek naar iets anders. Ik kwam in con-
tact met het programma Trading Places. 
Via het programma wisselden managers 
tijdelijk van rol om kennis te maken met 
een ander werkveld. Ik heb toen geruild 
met het hoofd van het Convenant A7 
Westergo.” Na vier maanden moest hij 
weer terug naar zijn oude werkgever, 
maar de provincie Friesland vroeg hem 
terug te komen. “De provincie heeft me 
gevraagd of ik de functie van secretaris 
van de Alde Feanen op me wilde nemen 
en daar heb ik ‘ja’ op geantwoord.” 
Dit doet hij vanuit de Flexpool van de 
provincie Friesland.
Momenteel zit John Haitsma nog steeds 
in deze pool, wat nu de coördinatiepool 
wordt genoemd. “Vanuit de pool worden 
we ingezet om tijdelijke projecten te 
leiden. Op dit moment ben ik nog steeds 

secretaris van de Alde Feanen en ben ik 
ook zakelijk leider van Celebrating 
Diversity, een project in het kader van 
Cultureel Hoofdstad 2018.” 
Tijdens zijn carrière kwam Haitsma er 
steeds meer achter dat hij zich het meest 
prettig voelde bij opdrachten die concreet 
zijn en dicht bij zijn hart liggen. “Ik zocht 
naar opdrachten, waarbij je het effect 
van je werk kunt zien en die dicht liggen 
bij hetgeen dat je belangrijk vindt. Op dit 
moment is mijn werkveld Friesland en dus 
mijn eigen omgeving.” 
Met deze motivatie gaat hij ook aan 
de slag bij Landschapsbeheer Friesland. 
“Ik wil graag mijn hart openzetten voor 
Friesland en natuur. Bovendien staat 
Landschapsbeheer Friesland voor grote 
uitdagingen en daar wil ik me graag voor 
inzetten.” Dat het lastige tijden zijn, is 
volgens Haitsma nog niet zo erg. “Maar 
we moeten wel nieuwe mogelijkheden, 
samenwerkingsverbanden en kansen 
inventariseren. Ik heb daarnaast een 
groot netwerk waar Landschapsbeheer 
van kan profiteren.”

De voorbereiding voor Romte, het vervolg op de succesvolle serie Moai Fryslân, is 
volop aan de gang. “In dit nieuwe programma volgen we groepen mensen die wer-
ken aan het verbeteren van hun eigen leefomgeving”, vertelt Jan Piet de Boer van 
Landschapsbeheer Friesland. Het verwezenlijken van wensen en ideeën heeft ‘veel 
voeten in de aarde’. Van het uitzoeken van procedures, overleggen met besturen 
en grondeigenaren tot de eerste schep die de grond in gaat. “We volgen hun over-
winningen, maar de deelnemers zullen onherroepelijk ook op de nodige problemen 
stuiten. Deskundigen ondersteunen daar 
waar nodig.”
Tijdens het 16-delige televisiepro-
gramma worden vier locaties onge-
veer een half jaar gevolgd. Het pro-
gramma is in het najaar te zien op 
Omrop Fryslân. Romte is een project 
van Landschapsbeheer Friesland, Friese 
Milieu Federatie en Omrop Fryslân. 

TELEvIsIEpROGRamma ROmTE

Maak kennis met Gerda van Eck en John Haitsma. Begin dit jaar zijn zij begonnen 
als nieuw bestuurslid bij Landschapsbeheer Friesland. 
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COLUmN
zOmERvLOOIEN  

Globalisering is ouder dan de weg naar Rome.
Ontdekkingsreizigers brachten vanzelfsprekend 
souvenirs van hun expedities mee naar huis. 
Die vreemde meebrengselen ondervonden van 
de thuisblijvers grote belangstelling. 
Bij velen ontstond de wens om deze opwindende 
nieuwigheden ook te bezitten.

In de voetsporen van de avonturiers kwamen al 
snel handelsactiviteiten op gang, die inspeelden op 
de vraag naar exotische zaken. Planten en dieren 
waren vanzelfsprekend ook onderwerp van deze 
uitwisselingsgolf evenals  nijverheidsproducten, 
grondstoffen en kennis. En passant reisden 
inheemse ziekten en kwalen als verstekeling mee.
De meeliftende Zwarte rat bracht samen met zijn 
gezelschapsdier de Rattenvlo de builenpest, beter 
bekend als de Zwarte Dood, naar Europa.

De reis naar het Nabije en het Verre Oosten verliep 
langs de zogenaamde zijderoutes. Een lange reis 
over land die met vele gevaren en ontberingen 
gepaard ging. Toen een kiene Italiaan namens 
de Spanjaarden een westelijke zeeroute naar het 
rijke India meende te hebben ontdekt, bleek hier 
een nieuwe bron van interessante hebbedingen te 
kunnen worden aangeboord.

De oer-Nederlandse pieper piepte voor het jaar 
1492 uitsluitend in dit werelddeel dat we later 
Amerika gingen noemen. Tegenwoordig piept hier 
niemand als onze velden worden overwoekerd door 
deze exoot. We meten voortdurend met twee maten 
als het gaat om de mate van eigenheimerigheid 
van een soort. Een rechtgeaarde Fries prikt graag 
een aardappel van het ras Borger aan de vork, maar 
blieft zeker niet de inferieure Eigenheimer, terwijl 
het toch om hetzelfde ras gaat.

Het nieuw ontdekte 
continent zou ook 
de bakermat van 
onze Zomerkoninkjes 
worden. Die Zomer-
koninkjes zijn 
kruisingen tussen 
een Zuid- en een 
Noord-Amerikaanse Aardbeien-soort en ik hoor 
nooit iemand klagen over hun status van exoot.

Dank zij de ontdekkingsreizigers kwamen ook 
allerlei dieren, zoals Muskusratten en vreemde 
vogels naar onze contreien.
Vogels die op speciale vogeltjesmarkten werden 
verhandeld, terwijl we ze nu op onze gevleugelde 
ontdekkingsreizen als vrije vogel ontmoeten.
Maar wat te denken van een zomervlooienmarkt?

 Jan J. de Boer

Landbouw in onrustig vaarwater

De afschaffing van het melkquotum zorg-
de voor een uitbreiding van de veestapel. 
De overschrijding van het fosfaatplafond 
dat volgde en de daarop gebaseerde 
nieuwe regelgeving stelt boeren en over-
heid voor flinke uitdagingen. Daaraan 
verbonden krijgen de veehouders te 
maken met discussies over dierenwelzijn, 
wel of niet weiden en de teloorgang van 
de biodiversiteit. 

Dat ‘de landbouw’ als geheel gemaks-
halve over één kam wordt geschoren 
zal een flinke groep boeren pijn doen. 
Tegelijkertijd leidt het verlies van biodi-
versiteit en vervlakking van het landschap 
in ‘boerenland’ maatschappelijk tot veel 
ongerustheid. 

Tekenend in deze situatie is een discus-
sie met vaak een schuldvraag waarbij 
tegenstellingen worden benadrukt. Van 
boeren een ‘wat doen wij in hemelsnaam 
verkeerd?’ tot maatschappelijk de wens 
dat er geboerd moet worden met meer 
oog voor welzijn en ook gericht op ver-
scheidenheid van planten en dieren. En 
niet met alleen oog voor productie. Maar 
we zien ook dat er handreikingen worden 
gedaan om te werken richting oplos-

singen. Feit is dat er tijd nodig is om te 
veranderen. Dat moet geen excuus wor-
den om niet te beginnen en niets te doen. 
Boer-zijn vraagt om ondernemerschap en 
is een economische activiteit die inspeelt 
op de omstandigheden en vraag. En die 
bepalen mee of een boer kan veranderen. 
De inkomens in de melkveehouderij ver-
schillen onderling flink, maar gemiddeld 
genomen is het de laatste jaren beslist 
geen vetpot.

Natuurinclusief boeren gebeurt al bij een 
deel van de bedrijven die een verdien-
model hebben op basis van Agrarisch 
natuurbeheer. Een van de redenen 
waarom het aantal boeren in Eastermar 
en omgeving niet gedaald is volgens de 
landelijke trends, is de inkomstenbron 
uit landschapsbeheer². Andere verdien-
modellen gaan de komende jaren worden 
ontwikkeld.
Om te peilen hoe het verder kan heeft 
Landschapsbeheer Friesland een drietal 
boeren een flink aantal vragen voorge-
legd. Voornamelijk hoe zij de huidige 
situatie inschatten en hoe zij denken 
over nieuwe wegen en mogelijkheden, 
zeker ook financieel haalbare, om natuur-
inclusief te ondernemen. 

¹ waarvan 99 biologisch.  bron: CBS statline 2016
² Jan Douwe van der Ploeg, symposium 25 jarig bestaan Eastermars’s Lânsdouwe

Je kunt het bijna niet missen. In de media staat ‘de landbouw’ bijna dagelijks vol 
in de schijnwerpers en vaak niet meteen op een positieve manier. Ook de melk-
veehouderij maakt de laatste jaren roerige tijden mee, een groep waarvan er in 
Nederland 17.000 en Friesland 2.684 bedrijven¹ bestaan. 

vervolg op pagina 12
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Naam: Ton van den Bosch
Naam boerderij: Ny Hoarnleger
Aantal melkvee: 275

Na zijn studie heeft Ton van den Bosch 
de boerderij van zijn ouders overgenomen. 
Op dit moment melkt hij samen met 
zijn broer Arjan 275 melkkoeien op de 
boerderij Ny Hoarnleger. “De boerderij 
heeft een bijzondere geschiedenis”, legt 
Ton van den Bosch uit. “Hij is gesticht in 
1965 door dhr. Honig die bekend gewor-
den is van de honigpakjes die je in de 
supermarkt kunt kopen. De boerderij was 
toentertijd zijn hobby en weekend-uitje. 
Een bedrijfsleider beheerde het bedrijf. In 
het jaar ’85 heeft mijn familie het bedrijf 
overgenomen.”

Agrarisch Natuurbeheer
De Ny Hoarnleger beschikt over 140 
hectare grond waarop ook zo’n 35 land-
schapselementen staan. “Wij zijn lid van 
Agrarisch Collectief ELAN en beheren 
bosjes, poelen en houtsingels op ons 
terrein”, vertelt Ton. “Vroeger deden we 
ook al aan agrarisch natuurbeheer, maar 
toen kregen we er niet voor betaald. 
Sinds begin 2016 krijgen we er subsidie 
voor en nu hebben we een stok achter 
de deur. We krijgen namelijk alleen het 

beheer vergoed als we het ook goed heb-
ben uitgevoerd.”

Vroeger hadden Ton en Arjan weidevogels 
op hun terrein. Tegenwoordig is het stil 
op hun land. “Het is huilen met de pet 
op”, vertelt Ton. “Vroeger hadden we per-
celen die we niet konden maaien, omdat 
we op vijf hectare wel dertig nesten had-
den. Nu hebben we niets meer. De weide-
vogelpopulatie is langzaam afgenomen 
en de afgelopen tien jaar komen er geen 
weidevogels op ons land meer.” De afna-
me van de weidevogelpopulatie is volgens 
Ton een groot en complex probleem. 
“De mestinjector is in mijn ogen de grote 
boosdoener. Doordat de mest in de grond 
gespoten wordt, worden de wormen door 
midden gespleten. Bovendien krijgen zij 
ook nog eens een grote hoeveelheid mest 
over zich heen, waardoor de wormen 
dood gaan.” Volgens Ton is het beter voor 
de sector dat er een manier gevonden 
wordt om de mest te behandelen zodat 
het een neutrale voedingsstof wordt. 
Deze mest zou dan breedwerpig uitgere-
den kunnen worden in plaats van het te 
injecteren. “De mest moet vooraf rijpen 
in plaats van rotten zoals nu het geval is. 
Dit is een grote uitdaging”, legt de agra-
rische ondernemer uit. 

Uitstoot van fosfaat
De veestapel van Nederland produceerde 
de afgelopen jaren teveel mest en de 
melkveesector zat boven het afgesproken 
en met Europa overeengekomen plafond. 
Op dit moment staat de melkveehouderij 
voor de uitdaging om de fosfaatproductie 
terug te dringen. Wanneer de agrarische 
sector voldoet aan dit plafond blijft de 
derogatie behouden. Daarna worden er 
fosfaatrechten per bedrijf uitgegeven 
waarbij 2 juli 2015 als peildatum geldt. 
“Ons bedrijf is sinds 2 juli 2015 niet veel 
gegroeid. Wij moeten in 2017 vijftien 
melkkoeien wegdoen en dit is al in gang 
gezet. Wij doen dit onder meer door 
natuurlijk verloop. Ook hebben we een 
aantal stuks jongvee naar Jordanië ver-
kocht.”

Volgens Ton hebben boeren bewust risico 
genomen om na het afschaffen van het 
melkquotum uit te breiden. “Je kon zien 
dat er iets niet goed zou gaan en dat het 

fosfaatplafond in zicht zou komen. Het 
was te voorzien dat Brussel zou ingrijpen. 
Ik ken een boer die wel 130 koeien weg 
moet doen.”

Boeren hebben op dit moment volgens 
Ton twee keuzes. “Of je gaat rechten 
bijkopen of je wordt extensiever door 
minder vee per hectare te houden. De 
beslissing is grotendeels een economische 
afweging en ligt onder andere aan de 
verwachte melkprijs. Op dit ogenblik 
heeft het ‘extensiever worden’ onze voor-
keur.”

Weidegang
Het is in de huidige tijd lastig om als boer 
een positieve imago op te bouwen en te 
houden. De maatschappij ziet bijvoor-
beeld het liefst de koeien in de wei en 
zuivelcoöperaties spelen hier op in door 
extra premies te geven voor weidegang. 
De melkkoeien van Ton van den Bosch 
worden niet geweid. De ‘droge’ koeien en 
jongvee lopen in het weideseizoen wel 
buiten. 

“Weidegang wordt door veel mensen 
geassioceerd met gezondheid en welzijn 
van de koeien, maar dit is niet het geval. 
In de stal hebben de koeien geen last van 
de felle zon en regen en bovendien is er 
altijd voer. Er zijn maar 80 dagen per jaar 
in Nederland die optimaal zijn voor weide-
gang. De andere dagen zijn te nat, te 
heet of er is te weinig gras.”

Veel zuivelcoöperaties geven voor weide-
gang een extra premie wanneer de koeien 
120 dagen minimaal 6 uur per dag buiten 
lopen. Ook wordt er onderzoek gedaan 
naar het verplicht stellen van weidegang. 
“Belachelijk”, vindt Ton van den Bosch. 
“Het moet in je systeem passen en met 
een grote veestapel lukt weidegang 
gewoon niet. Bovendien vraagt de consu-
ment wel om weidemelk, maar hij of zij 
wil er niet voor betalen.”

Ton heeft niet het gevoel dat hij door de 
maatschappij in een hokje wordt gedrukt. 
“Ik doe aan agrarisch natuurbeheer en 
ik ben goed voor de kalveren en het vee. 
Ik weet dat wij één ding echt heel goed 
kunnen en dat is boeren.” 

Landbouw in onrustig vaarwater (vervolg van pagina 11)
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Landbouw in onrustig vaarwater (vervolg van pagina 11)

Naam: Wilco de Jong
Naam boerderij: Tjongershoeve
Aantal melkvee: 160

“‘Boer zijn’ zit in je”, vertelt Wilco de 
Jong. “Ik wist dit als klein jongetje van 
zes al en heb daaraan ook nooit getwij-
feld.” Wilco heeft de boerderij overgeno-
men van zijn ouders. “Als boer wil ik ook 
mijn bedrijf zo goed mogelijk doorgeven 
aan een eventuele volgende generatie.”

Weidevogelbeheer
De boerderij Tjongshoeve viel in het ver-
leden onder de vroegere SNL-regeling die 
nu langzamerhand afloopt. “Ik ben van 
mening dat weidevogels en boerenland-
werk bij elkaar horen.” De melkveehouder 
doet naar eigen zeggen alles voor de 
weidevogels, zoals nestbescherming en 
weidegang om meer structuur te creëren. 
“We hebben op dit moment 40 hectare 
land dat geschikt is voor weidevogels 
en er broeden zo’n 80 tot 100 paren per 
jaar. We hebben met onze werkwijze jaar 
op jaar goede resultaten gehad. Het is 
opvallend dat het de laatste jaren niet 
meer werkt en dat komt volgens mij door 
predatiedruk. Deze druk moet verminderd 
worden.” De veehouder heeft dit jaar al 
twintig nesten gevonden, maar daarvan 
zijn al tien nesten leeggeroofd. “Als boer 
moet ik mijn land bewerken. Ik weet uit 
mijn hoofd waar de nesten liggen. Echter, 
mijn medewerkers die het land ook 
bewerken, weten dit natuurlijk niet. Ik 
ben dan wel genoodzaakt om de nesten 
te markeren.” Maar juist door het mar-
keren, hebben roofdieren de weg naar de 
weidevogelnesten snel gevonden. “Je kunt 
net zo goed niets doen. En dit is echt iets 
van de laatste jaren.”

Verlies van biodiversiteit
Het begin van de teloorgang van de bio-
diversiteit is volgens de melkveehouder 
sinds de jaren ’90. “In de jaren ’80 en ’90 
werd er enorm veel mest en kunstmest 
uitgereden over het land. Maar door 
overheidsbeleid moesten boeren vanaf 
de jaren ‘90 de hoeveelheid ammoniak 
reduceren, door onder meer de mest te 
injecteren. Ook de hoeveelheid gebruikte 
kunstmest werd lager. Toeval of niet, 
vanaf de jaren ’90 neemt ook het aantal 
weidevogels af”, aldus De Jong. 

“De milieumaatregelen die rondom die 
tijd zijn opgesteld, hebben er natuurlijk 
wel voor gezorgd dat bijvoorbeeld de 
kwaliteit van het slootwater vooruit is 
gegaan. Ook zie ik steeds meer kleine 
vogelsoorten, reeën, hazen en steenmar-
ters.” Door de plaats-specifiekere bemes-
ting komen er volgens De Jong ook meer 
bloemen langs bijvoorbeeld de slootkan-
ten. In het weiland zie je echter geen 
bloemen, maar dat is te verklaren. “De 
weilanden van nu hebben niet dezelfde 
bodemopbouw als vroeger. De grond is 
enorm vruchtbaar gemaakt om grote 
hoeveelheden te kunnen produceren. 
Ridderzuring bijvoorbeeld is een plant die 
het heel goed doet op deze vruchtbare 
grond en deze kan ook gaan woekeren. 
Maar een koe kan niets met deze plant. 
Ik kan mijn dure grond niet voor deze 
plant benutten. Ook maai ik iedere vier 
à vijf weken, waardoor bloemen niet de 
kans krijgen om te bloeien. Echter, ik 
beheer ruim drie hectare grond langs de 
slootkanten waar de bloemen hun gang 
kunnen gaan. Daar kwamen afgelopen 
zomer enorm veel bijen en vlinders op af.”

Natuur-inclusief boeren
Wilco de Jong ziet verschillende verdien-
modellen om natuurinclusief boeren 
lucratief te maken. Eén van deze modellen 
is het produceren van streekproducten. 
“Als boer kun je bijvoorbeeld je eigen 
melk of zelfgemaakte kaas op de lokale 
markt zetten als streekproduct.” Dit 
model is volgens De Jong echter niet 
geschikt in Friesland. “De lokale markt 
in Friesland is voor dit model te klein. 
Hierdoor is het niet geschikt voor ons 

bedrijf. Een andere mogelijkheid is om 
samen met een aantal boeren melk te 
produceren dat in de markt gezet kan 
worden met een ‘plus’. Zo’n plus kan bij-
voorbeeld ‘extra aandacht hebben voor 
weidevogels of biodiversiteit’ betekenen.” 
Doordat een melkafnemer met zo’n ‘plus’ 
de markt op kan, komt er meer marge op 
de melk waardoor de boer meer verdient. 
Dit is echter wel een inspanningsbeloning, 
omdat er meer werk nodig is om deze 
melk te produceren. “Het merk Weide 
Weelde is hier een goed voorbeeld van, 
maar op dit moment is het aanbod van 
dit type melk al hoog”, aldus De Jong.
Wilco de Jong vermoedt dat grotere 
melkafnemers in de toekomst gaan inspe-
len op de ontwikkeling van natuurinclu-
sief boeren. “Melkafnemers gaan in de 
toekomst premies geven aan boeren die 
iets extra’s doen voor biodiversiteit, land-
schap of weidevogels. Op deze manier 
kunnen zij een merk op de markt zetten 
dat zich onderscheid van andere merken.” 
Op dit moment geven melkafnemers bij-
voorbeeld al een premie voor weidegang. 
Deze melkafnemers verkopen bijvoorbeeld 
weidemelk. De weidegang, dat in de 
maatschappij als positief wordt ervaren, 
is de ‘plus’ van het product. 
Wilco de Jong: “De tijd zal het leren 
wat de duurzaamste verdienmodel is 
voor mijn bedrijf. Het ‘boer zijn’ is wel 
mijn passie, maar ik moet er ook rond 
van kunnen komen. Ik zal altijd op zoek 
zijn naar een model waarmee mijn werk 
mooier, leuker en meer gewaardeerd 
wordt, maar waarbij ik wel hetzelfde of 
een hoger inkomen genereer.” 

vervolg op pagina 14
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Naam: Oeds de Vos
Naam boerderij: Baukjehiem
Aantal melkvee: 200

De boerderij ‘Baukjehiem‘ van Oeds de 
Vos, vernoemd naar zijn moeder Baukje, 
ligt naast natuurgebied Van Oordt’s 
Mersken. Zijn zoon en dochter willen hun 
vader graag opvolgen en het bedrijf over-
nemen. Maar hiervoor moest het bedrijf 
wel groeien. Oeds de Vos heeft in 2014 
een tweede boerderij aangekocht om 
geleidelijk te groeien van 136 naar 200 
melkkoeien. “We moesten groeien naar 
een tweemans bedrijf. Daarvoor hadden 
we meer melkvee nodig om een goed 
verdienmodel te krijgen.” 

Inkrimpen vanwege fosfaatrechten
Oeds de Vos: “Om er een tweemans 
bedrijf van te maken, hebben we de 
tweede boerderij aangekocht voor het 
einde van het melkquotum. Er was toen 
zicht op de afschaffing van het quotum, 
maar we hebben geen rekening gehouden 
met de fosfaatrechten.” Door de afschaf-
fing van het melkquotum kochten veel 
boeren vee bij waardoor Nederland meer 
fosfaat ging produceren dan toegestaan. 
Om weer onder het ‘fosfaatplafond’ te 
komen, moeten er koeien weg. “In 2016 
werd er gemeld dat men de datum 2 juli 
2015 als referentiekader heeft genomen 
en toen hadden we 136 melkkoeien. Wij 
moeten volgens de regeling ongeveer 40 
koeien wegdoen. Dit voelt beroerd”, aldus 
Oeds de Vos. “Wanneer we dit eerder 

hadden zien aankomen, hadden we eerder 
verbouwd en de stal ‘vol gezet’.”

Het jaar 2017 is nog wel door te komen 
volgens de veehouder. “De melkprijs is 
goed, bovendien verkopen wij vee en 
dat levert geld op.” Het jaar 2018 wordt 
lastiger door de verplichtingen aan de 
bank. “We hebben met de bank afspraken 
gemaakt een bepaald aantal koeien te 
melken en dat aantal hebben we in 2018 
niet. Van de bank moeten we een oplos-
sing zoeken.” 
De veehouder is blij dat zijn zoon en 
dochter de boerderij willen overnemen. 
“Door de regeling kunnen ze dat niet 
meteen met zijn tweeën doen. Ik wil heel 
graag fosfaatrechten kopen om meer 
koeien te kunnen melken. Op deze manier 
kunnen mijn kinderen op den duur toch 
beide op de boerderij ‘boeren’.”

Biodiversiteit 
Een andere uitdaging van de agrarische 
sector ligt op het gebied van de biodiver-
siteit. In de afgelopen tijd berichtten 
de Friese media dat de biodiversiteit in 
Friesland het snelst afneemt. 
“Biodiversiteit wordt in mijn ogen niet 
minder”, vertelt Oeds de Vos. “Maar het 
verandert wel. Er zijn minder weidevogels, 
maar de aantallen ooievaars, vossen, 
dassen en buizerds zijn gestegen. Vroeger 
waren deze dieren een uitzondering, 
nu zie je ze veel meer.” De weidevogel-
populatie loopt volgens de veehouder 
terug door predatie. “Een boer uit de 
buurt deed alles voor weidevogels en 
had een groot aantal weidevogels op zijn 
land. Hij is nu gestopt met boeren, maar 
op het laatst had hij geen weidevogels 
meer. Hij is echt niet anders gaan werken.” 
De veehouder hoopt dat jagers meer 
bevoegdheid krijgen om weer meer balans 
te krijgen in de natuur. “Nu mag alles 
leven, maar dat is onmogelijk. De natuur 
moet weer op peil gebracht worden. Men 
moet weer rationeler denken.”

Oeds de Vos is lid van Agrarisch Vereni-
ging ELAN. “We beheren de sloten op ons 
terrein op een natuurvriendelijke wijze. 
We maaien de slootkanten niet en maken 
ieder jaar maar één helft schoon in plaats 
van twee, zodat de waterdieren beter 
kunnen overleven.” Maar toch heeft de 

veehouder zijn twijfels. “Je geeft predato-
ren ook een kans, zoals de bruine rat die 
ook graag eendenkuikens eet.” De boer 
doet aan agrarisch natuurbeheer omdat 
de zuivelcoöperatie Campina vraagt om 
‘iets’ te doen voor de natuur. “Financieel 
levert het me niets op.”

Maatschappij
De veehouderij staat niet vaak op een 
positieve manier in de media en ook dit 
is een uitdaging voor de sector. “Het is 
vervelend dat alleen slecht nieuws naar 
buiten komt, bijvoorbeeld de kalversterfte. 
Goede boeren voorkomen dat. Het is het 
laatste wat je wilt. Alles wat leeft, wil 
je in leven houden en zo goed mogelijk 
verzorgen. Mijn vrouw heeft tijdens de 
nationale burendag eens ‘op de koffie bij 
de boer’ georganiseerd. Er kwamen ruim 
dertig mensen uit de buurt en we moes-
ten zelfs aan hen nog uitleggen hoe we 
te werk gaan. Hoe moeten stadsmensen 
het dan weten?” 

Zuivelcoöperaties spelen in op de vraag 
van de maatschappij en stellen duur-
zaamheidseisen richting de boeren. 
“Campina wil graag een goede uitstraling 
hebben richting de maatschappij en zet 
het merk met een ‘plus’ in de markt. 
Een voorbeeld is weidegang. Ik vind het 
heerlijk dat de koeien naar buiten gaan. 
De koe zelf snapt het soms niet. Met te 
warm weer of veel regen blijven ze liever 
binnen. Als Campina geen melkpremie 
gaf, was het maar de vraag of we het 
deden. Koeien die binnen staan kun je op 
een stabielere melkproductie houden.”

Als Oeds de Vos geen opvolgers had, was 
hij misschien wel gestopt. “Ik probeer 
nu mijn bedrijf zo goed mogelijk door 
te geven aan mijn zoon en dochter. Ik 
ga er alles aan doen om op den duur 
200 koeien te kunnen melken. Als dat 
kan in samenwerking met de natuur is 
dat natuurlijk prima. Er moet alleen wel 
perspectief zijn. Als je bijvoorbeeld een 
terrein geschikt hebt gemaakt voor wei-
devogels, maar de predatoren roven alle 
nesten leeg, dan heeft het weidevogel-
beheer geen zin meer. Dan is de motivatie 
ook weg.”

Landbouw in onrustig vaarwater (vervolg van pagina 13)
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Maak kennis met vrijwilliger Durk Tolman

In het jaar 2000 volgde Durk een snoei-
cursus van Landschapsbeheer Friesland 
in café de Trijehoek in Lippenhuizen. 
Waarom weet hij eigenlijk niet, want hij 
had niet zoveel met fruitbomen. “Mijn 
vader had vroeger een appel- en een 
perenboom, maar hij liet altijd snoeiers 
komen. Ik had zelf meer interesse in 
vogels en kippen.” In de krant las hij over 
de snoeicursus. “Ik dacht: hier wil ik meer 
van weten. Ook leek me de praktijk erg 
leuk. De praktijkdag was namelijk bij de 
oudste boerderij van Lippenhuizen.” 

Na de cursus begonnen de kriebels en 
kreeg hij meer en meer aandacht voor 
fruitbomen. “In 2005 heb ik voor het 
FYF fruitbomen geïnventariseerd in 
Lippenhuizen. Wij hebben toentertijd 
ook appels verzameld en deze op enkele 
avonden gedetermineerd.” Tijdens een 
entcursus in 2007 werd Durk gevraagd 
door de toenmalige coördinator Bote om 
mee te snoeien met de Hoogstambrigade 
Zuid. En in 2009 werd hij gevraagd om op 
te treden als hulpcoördinator, of hoe Durk 
het toentertijd zelf noemde: ‘hulpsinter-
klaas’. “Hilco was in die tijd coördinator, 
maar vanaf 2010 kreeg hij het te druk”, 
vertelt Durk Tolman. “Hilco hield er mee 
op en toen stond ik er alleen voor. Ik 
dacht: ik probeer het een jaartje.” Maar 
anno 2017, nu zeven jaar later, draagt hij 
nog steeds de coördinatorsrol.

“Mijn werk als coördinator is breed”, 
vertelt de vrijwilliger. “Van Roelie 
(Landschapsbeheer Friesland) krijg ik de 
aanmeldingen voor snoeitaken binnen. 
Vervolgens rij ik een rondje langs de 
adressen om te zien hoeveel werk er is 
op de locatie. Op deze manier weet ik 
met hoeveel vrijwilligers ik moet komen 
om te snoeien. In november heb ik de 
planning af en stuur ik deze naar mijn 
vrijwilligers.“

Afgelopen winter was voor de Hoogstam-
brigade Zuid een bijzonder seizoen. 
“Afgelopen oktober hadden we nog geen 
enkele opgave. Tijdens de opening van het 
seizoen in Irnsum was er pers aanwezig 
en een week later kwamen de eerste aan-
vragen al binnen. Nu hebben we voor het 
aankomende seizoen al vijf aanvragen.”

Na 10 jaar bij de Hoogstambrigade is 
Durk nog altijd zeer gemotiveerd. “Door 
het werk ben je in de natuur en buiten. 
Je komt op plekken in Friesland waar 
je anders nooit zou komen. De mensen 
waar we snoeien zijn ook verschillend. 
Sommigen koesteren hun bomen, terwijl 
anderen het niets kan schelen maar het 
moest van de vrouw.”

De Hoogstambrigade Zuid bestaat uit 
mensen van diverse pluimage. Er snoeien 
onder andere rechercheurs, metaalbewer-
kers, een ex-douanier en een psycholoog 
mee. “We hebben in ieder geval één ding 
gemeen. Je moet een beetje bezeten zijn 
van fruitbomen. Soms rij ik met mijn 
vrouw in de auto en zie ik onderweg 
overal fruitbomen en boomgaarden staan. 
Mijn vrouw zegt dan wel: Durk, je let 
overal op behalve op de weg. Ik zie ook 
wel bomen staan waar niets meegedaan 
wordt. Jammer. Dan gooi ik weleens een 
folder van de Hoogstambrigade in de 
brievenbus.” 

“Je moet een beetje bezeten zijn van fruitbomen”Landbouw in onrustig vaarwater (vervolg van pagina 13)

wandelt u graag in de natuur? Op 
steeds meer locaties in Friesland wordt 
elke week een gezond-natuurwandeling 
georganiseerd. Deze wandelingen star-
ten iedere week op een vaste plaats 
en tijd en worden door vrijwilligers 
begeleid. Tijdens de wandeling wordt er 
kort stilgestaan bij natuur en landschap. 
Meewandelen is gratis en opgave is niet 
nodig. Na afloop is er de mogelijkheid 
om gezamenlijk van een kopje koffie of 
thee te genieten. Naast het genieten van de natuur langs de route is het ook gezond 
om te wandelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wandelen een 
positief effect heeft op de gezondheid. 
Er worden al wandelingen in Friesland georganiseerd in onder meer Drachten, 
Beetsterzwaag, Noordwolde en Leeuwarden. Vanaf dit jaar zal Landschapsbeheer 
Friesland zich inzetten om dit initiatief nog verder uit te breiden over Friesland. In 
het volgende nummer van GroenLicht leest u hier meer over. Wilt u meewandelen? 
Op www.gezondnatuurwandelen.nl vindt u meer informatie over de wekelijkse 
wandelingen.  

GEzOND NaTUURwaNDELEN

“Do kinst wol mei ús te snoeien”, zeiden twee vrijwilligers van de Hoogstambrigade 
tien jaar geleden tegen Durk Tolman. En dat was een succes. Durk zit nu een 
decennium lang bij de club, waarvan hij al zeven jaar de rol van coördinator op 
zich neemt. Zelf blijft hij bescheiden. “Waarschijnlijk ben ik coördinator bij gebrek 
aan beter”, lacht hij.
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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 najaar 2017.

Landschapsbeheer Friesland

“Het is misschien wel gewaagd om als 
directeur van Merk Fryslân – de marketing-
organisatie die heel Friesland promoot 
voor toeristen buiten de provincie – een 
plek in de provincie aan te wijzen als mijn 
favoriete plek”, lacht Martin Cnossen. 
“Ik vind veel plekken in Friesland oprecht 
mooi. Denk maar aan Vlieland, het 
Lauwersmeer en de Waddenzeedijk. Maar 
diep in mijn hart vind ik de zuidwesthoek 
van Friesland toch wel een van de mooiste 
plekken van de provincie.”

De directeur van Merk Fryslân is opgegroeid 
met toerisme. “Mijn jeugd ligt in Sint-
Nicolaasga; een klein maar compleet dorp 
dat vlakbij het Tjeukemeer ligt en aan een 
bos grenst. Mijn zomers bracht ik door in 
Langweer waar ik een zomerbaantje in een 
kleine supermarkt en bij een bootverhuurder  
had. Langweer wordt in de zomer door veel 
toeristen bezocht.” En zo is Martin Cnossen 
in de toeristische sector blijven steken. Hij 
heeft de opleiding Leisure Management 
afgerond en werkte daarna bij een toeristisch 
adviesbureau Van Der Tuuk, Hortus in Haren 
en Stichting Dorp in Bedrijf (DBF), die leef-
baarheidsprojecten ontwikkelt in Noord-
Nederland. 
“Bij DBF leidde ik o.a. de toeristische projec-
ten en werd ik uiteindelijk directeur. Door 
toerisme in een dorp op gang te helpen, 
leveren toeristen op den duur een bijdrage 
aan de lokale economie.” Heel lang dacht 
Martin Cnossen dat er geen leukere baan 
bestond dan bij de stichting. Echter toen 
werd DBF gevraagd om een deel van het 
bidbook dat raakvlakken had met toerisme 

te schrijven voor Leeuwarden-Fryslân 2018 
(voorheen Cultureel Hoofdstad 2018). “Toen 
merkte ik dat die inhoud me raakte én dat 
ik het werken voor Friesland toch het aller-
leukste vond. Daarom begon ik in 2015 als 
één van de projectleiders van het project 
11 Fonteinen waarbij in elk van de elf Friese 
steden een fontein wordt gebouwd.”
Sinds 2016 is Martin Cnossen directeur van 
Merk Fryslân. “Mijn rol voor Friesland is 
daarmee nog concreter geworden. En wat is 
er nu leuker dan al het moois van Friesland 
in de markt te zetten?” De marketingorgani-
satie van Friesland promoot de provincie in 
de rest van Nederland, België en Duitsland 
of soms zelfs daarbuiten. Dit doen zij op het 
gebied van water, actief – zoals wandelen 
en fietsen – en culinair. “Door Leeuwarden-
Fryslân 2018 voegen we daar cultuur aan 
toe en kunnen we een nieuwe doelgroep 
aanspreken”, legt de directeur uit. “Ook na 
2018 blijven we als Merk Fryslân daarop 
inzetten.”

Ondanks zijn rol als marketeer van heel 
Friesland noemt Martin Cnossen Laaksum 
vlakbij Warns als zijn favoriete plek. “Het 
is een historische plek waar bovendien het 
oudste haventje aan de IJsselmeer ligt. Als 
je vanaf Lemmer richting het kleine dorp 
rijdt, kom je langs landerijen waarbij het 
landschap langzaam gaat glooien. Op den 
duur kom je de prachtige bossen van Rijs 
tegen. Vanaf Rijs rij je verder het glooiende 
landschap in. Na een tijdje rij je de dijk 
op waarbij je aan de linkerkant het water 
en aan de rechterkant het open landschap 
ziet. Bovendien moet je oppassen voor de 
koeien die op de dijk lopen. Deze route is 
authentiek Friesland. Uiteindelijk kom je in 
Laaksum uit bij een haven met een klein 
restaurant waar je heerlijke paling kunt 
eten. In Laaksum wordt al sinds 1300 op 
paling gevist. Bovendien heeft het kleine 
plaatsje een bijzondere geschiedenis. Hier 
kwamen in 1345 de Hollanders aan land 
voor de slag bij Warns; een veldslag in de 
Fries-Hollandse oorlogen. De slag is gewon-
nen door de Friezen. Ik ben van mening dat 
onder andere zulke gebeurtenissen er voor 
gezorgd hebben dat Friesland zijn eigen 
identiteit heeft kunnen behouden, zoals 
onze eigen taal. Dat maakt zo’n plek, naast 
dat het er prachtig is, toch wel extra bij-
zonder.”

Favoriet plek van Martin Cnossen

“De weg van Lemmer naar Laaksum is 
authentiek Friesland”

landschapsbeheer @LBFriesland


