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5 oktober was het zover. Zo’n negentig belangstellenden, waaronder veel potentiële leden, woonden de
introductie bij van Koöperaasje DoarpenLân. Het samenwerkingsverband van Landschapsbeheer Friesland
en It Fryske Gea gaat zich inzetten voor behoud en herstel van het Friese platteland, in al haar facetten.
Dit onder aanvoering van directeur Roel de Jong die tijdens de presentatie liet weten veel mogelijkheden te zien voor de nieuwe coöperatie. “Samenwerken aan de versterking van onze leefomgeving is
niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. Daar is iedereen het over eens. Wij bieden daarvoor een
platform.”
vervolg op pagina 2
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De Jong liet na afloop weten dat hij van
meet af aan enthousiast was over de
oprichting van de coöperatie. Hij werd
‘besmet’ tijdens de informatiebijeenkomst die de initiatiefnemers afgelopen
voorjaar voor belangstellenden belegden
in Earnewâld. “Ik was daar als bestuurder
van Wetterskip Fryslân”, vertelt hij. “Het
initiatief en de motivatie om binnen een
coöperatie samen te werken aan behoud,
herstel en ontwikkeling van het platteland spraken me direct aan. Sterker, ik
denk dat het de enige manier is om de
uitdagingen waar we voor staan aan te
gaan.”
Vanuit zijn achtergrond noemt hij een
voorbeeld van zo'n uitdaging met vele
stakeholders: waterbeheersing. “Door de
klimaatverandering moeten we investeren in onze waterhuishouding. Niet
alleen langs de kusten, maar ook in de
Friese boezem. Tegelijkertijd ligt er de
vraag naar variatie in grondwaterstanden van agrariërs en natuurbeheerders.
Maar ook om het verder inklinken van
het veenweide-gebied te voorkomen.
Dit soort vraagstukken kan alleen integraal, dus samen met alle betrokkenen,
opgelost worden. Dit geldt ook voor
de gebiedseigen problematiek in de
Noardlike Fryske Wâlden, de beekdalen,
op de klei en langs IJsselmeer- en
waddenkust.
Wonen, ondernemen, recreëren, dierenen plantenleven in Fryslân; het hangt
allemaal met elkaar samen. En vraagt
om een gezamenlijk visie en aanpak.”

Samenwerking een must
Samenwerking is ook nodig door de
introductie streekagenda’s, de schaalvergroting in de landbouw, de terugtredende overheid én het belang van
gebiedsgericht werken, natuurontwikkeling, leefbaarheid op het platteland en

burgerparticipatie. “De verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving ligt steeds
meer bij onszelf. Dat is mooi, maar houdt
wel in dat je uiteenlopende partijen, met
soms tegenstrijdige belangen, op één
lijn moet zien te krijgen. Een coöperatie
waarin iedere stakeholder vertegenwoordigd kan zijn is daarvoor een uitstekend
vehikel.”
De leden van Koöperaasje DoarpenLân
gaan contributie betalen. Daarvoor in
ruil profiteren ze van de aanwezige
kennis, contacten en ervaring binnen
het netwerk. Ook kunnen ze capaciteit
en middelen delen en activiteiten op
elkaar afstemmen. Leden kunnen samen
een breed pakket van (gebiedsgerichte)
diensten aanbieden én samen projecten
ontwikkelen, financieren en realiseren.
Dit alles naar eigen behoefte en al dan
niet structureel of op projectbasis.
“Het mes snijdt aan twee kanten”, aldus
De Jong. “Samen bereik je meer en werk
je een stuk efficiënter en effectiever.
Alleen al door een betere onderlinge
afstemming. Bovendien kun je samen
ook gemakkelijk nieuwe activiteiten
financieren. Niet onbelangrijk in een
tijd waarin de overheid zich terugtrekt
en organisaties meer en meer de eigen
broek moeten ophouden.”

Voorbeeld geven
Landschapsbeheer Friesland en It Fryske
Gea geven zelf het goede voorbeeld door
nauw samen te werken bij projecten op
het gebied van natuur- en landschapsbeheer en cultureel erfgoed. Recente
voorbeelden zijn het herstel van Friese
eendenkooien en de Friese Waterlinie.
Bij het laatste project werd de streek
nauw betrokken. “Draagvlak is niet alleen
belangrijk om een initiatief van de grond
te krijgen, maar vooral ook om tot wasdom te laten komen. Zo is de Friese

L

Startavond vrijwilligers

Roel de Jong stelt zich voor
Hij is geboren en getogen in het lage
midden. Bracht als jongetje veel tijd
door in het veld. Studeerde na de
hogere landbouwschool vegetatiekunde en waterbeheer in Wageningen.
Werkte achtereenvolgens onder meer
voor de Provincie, Oranjewoud en de
Wadden Adviesraad. Deed ruim tien
jaar bestuurservaring op bij Wetterskip
Fryslân. Vanaf 1 september wendt Roel
de Jong zijn kennis en ervaring aan als
directeur van Koöperaasje DoarpenLân.
“Een mooie kans om samen te werken
aan behoud en herstel van het mooie
Friese platteland.”

Waterlinie niet alleen landschappelijk en
cultuurhistorisch interessant, maar biedt
het ook de toeristische en recreatieve
sector een kapstok en impuls.”
De missie van Koöperaasje DoarpenLân
luidt; ‘het verbeteren en in stand houden
van de kwaliteit van de Friese leefomgeving. “Dat is een veelzijdige opgave”,
erkent De Jong. “Het betekent dat we
alle steun kunnen gebruiken. Van agrariërs en natuurbeheerders. Van overheden
en belangenorganisaties. Van burgers en
ondernemers. In welke vorm dan ook.”
De Jong gelooft in zijn opdracht en missie. Zijn eerste taak is het werven van
nieuwe leden. Reacties tijdens de introductiebijeenkomst 5 oktober jl. geven
hem het vertrouwen dat het gaat lukken.
Ondertussen werken Landschapsbeheer
Friesland en It Fryske Gea aan initiatieven en projecten die binnen de coöperatie (verder) ontwikkeld en uitgevoerd
kunnen worden. “Er liggen een paar
mooie klussen. Dat is wel lekker”, besluit
De Jong.

andschapsbeheer Friesland heeft op 24 september voor alle vrijwilligers de startavond van het vrijwilligersseizoen georganiseerd. “Het jaar 2015 is ‘het jaar van de groene vrijwilliger’ en dat hebben we tijdens de startavond gevierd met onder meer een
grote taart en een lekker diner”, vertelt Jan Piet de Boer, projectleider van Landschapsbeheer Friesland. “We hebben in het vorige
nummer van Groenlicht vertelt dat we een vrijwilliger ‘in het zonnetje’ zouden zetten”, vertelt hij verder. “Hier hebben we lang over
nagedacht en we konden geen keuze maken welke vrijwilliger dat zou worden. Dus hebben we tijdens de startavond alle vrijwilligers ‘in het zonnetje’ gezet door een gezellige avond te organiseren”, aldus De Boer.
Ook dit jaar was er een buitenactiviteit aan gekoppeld. Ruim zestig aangemelde vrijwilligers kregen een rondleiding over het landgoed Boschhoeve bij Nijeberkoop. Ook
de eigenaresse van het landgoed, mevrouw Deknatel, genoot volop van de excursie.
Daarna volgde er een diner in restaurant Boszicht. De avond werd afgesloten met spel
en muziek verzorgd door Karst Berkenbosch en Eppie de Jong.

2

Groen licht

Column

Jaar van de groene vrijwilliger

Oudega in het groen
Bewoners van Oudega maken hun dorp net even wat mooier
en groener met het project ‘Hiem, Singellân en Doarp Yn’t
Grien’ die dit jaar nog afgerond wordt. De werkplannen
van Landschapsbeheer Friesland voor het inpassen van de
boerenerven in het landschap en het opknappen van de
elzensingels worden binnenkort uitgevoerd. Ook gaan
bewoners met hulp van Landschapsbeheer Friesland op
14 november gezamenlijk aan het werk in het openbaar
groen tijdens de ‘plantdag’. Aangewezen locaties worden
ingericht volgens het groenplan dat de Groencommissie
in Oudega met behulp van de inwoners heeft opgesteld.
“Met dit project maken we niet alleen het dorp fraaier, maar
je creëert ook saamhorigheid en draagvalk voor de natuur”,
vertelt Gerard Looijengoed, projectleider van Landschapsbeheer
Friesland.

Aan het werk
24 dorpelingen zijn al begonnen met het opknappen van hun
tuin met inheemse beplanting en tijdens de ‘plantdag’ wordt
het openbare groen aangepakt door de bewoners. “Wij gaan
onder meer het plantsoen van de Sint-Aghata kerk herinrichten
met verwilderde planten en zwerfkeien. De afrastering
van het Albert Faber park wordt beplant, zodat je het hek
niet meer kunt zien. Ook pakken we de entree van Oudega
aan. Door de aanplant van een beukenhaag en beukenbomen
wordt de toegang tot het dorp aantrekkelijker gemaakt”,
vertelt Hindrik Riemersma, voorzitter van de Groencommissie.
Tevens worden er twee nieuwe wandelpaden aangelegd die
waarschijnlijk voor 1 december dit jaar worden geopend.

“Deze paden lopen langs de landerijen van agrariërs. We zijn
ons zeer bewust van en alert op wandelaars met honden.
De risico's van Neospora, die honden over kunnen brengen op
runderen, willen we extra onder de aandacht brengen middels
diverse publicaties”, aldus Riemersma.

Een fraai aangelegd en goed onderhouden
landschap. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar
is dat allerminst. Behalve vele particuliere
grondeigenaren, agrariërs en professionele
groenbeheerders steken jaarlijks tienduizenden
vrijwilligers letterlijk hun handen uit de
mouwen in de buitenlucht. Zonder hun
inzet en inspanning zouden wij, en andere
groenbeheerders, ons waardevolle werk niet
kunnen doen. Daarmee overdrijf ik niet.
Het is dus niet meer dan terecht dat wij als
Nederlandse natuur- en landschapsbeheerders,
verenigd in LandschappenNL, 2015 hebben uitgeroepen tot ‘Het jaar
van de groene vrijwilliger’. Daarmee zetten we niet alleen al onze
vrijwilligers nog extra in het zonnetje, maar benadrukken we ook hoe
belangrijk hun inzet en betrokkenheid is voor onze leefomgeving.
Even een paar voorbeelden en getallen uit eigen huis ter illustratie.
Wij kunnen een beroep doen op een pool van ruim 500 vrijwilligers
die met zekere regelmaat voor ons aan de slag gaan in het veld.
Zij onderhouden bijvoorbeeld karakteristieke landschapselementen
als eendenkooien, elzensingels, poelen en dobben. Ook snoeien ze
vruchtbomen, onderhouden ze stinzenflora’s en hangen ze nestkasten
op. Om maar enkele, vaak onzichtbare, activiteiten te noemen.
Daarnaast spelen vrijwilligers, jong en oud, een belangrijke rol in
de projecten en activiteiten die we in de provincie organiseren en
coördineren. Al dan niet samen met onze collega’s van It Fryske
Gea, IVN en niet te vergeten de Friese centra voor natuur- en
milieueducatie.
Mooi voorbeeld van zo’n gezamenlijk initiatief is de natuurwerkdag
die traditioneel op de eerste zaterdag van november wordt gehouden.
Vorig jaar trok deze dag maar liefst 735 vrijwilligers, verspreid over 18
locaties in de provincie. Met die opkomst trekken we de stijgende lijn
van de afgelopen jaren door. Maar ook projecten als ‘Dorpslandbouw’,
‘Doarpen Yn ’t Grien’, de nationale Boomfeestdag en de Boomplantdagen draaien grotendeels op de inzet van vrijwilligers, waaronder
dorpsbewoners én niet te vergeten een toenemend aantal scholieren.
Ik heb me laten voorrekenen dat vrijwilligers in Friesland jaarlijks zo’n
28.000 uur besteden aan landschapsbeheer. Zet dat eens om in geld,
dan weet je hoe onbetaalbaar vrijwilligerswerk is. Dat kunnen we
nooit genoeg erkennen en onder de aandacht brengen.
Onder de aandacht brengen we ook graag een andere interessante
ontwikkeling. Vanaf 5 oktober is Fryslân een nieuwe coöperatie
rijker die zich inzet voor de ontwikkeling en instandhouding van
het Friese platteland. In al haar facetten. Koöperaasje DoarpenLân,
zoals de nieuwe organisatie heet, is een gezamenlijk initiatief van
Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea. Directeur Roel de Jong,
vertelt u in deze uitgave meer over dit initiatief dat via samenwerking
en burgerparticipatie een belangrijke bijdrage wil leveren aan de
leefbaarheid op het platteland.
Behalve de vanzelfsprekende aandacht voor ‘Het jaar van de groene
vrijwilliger’, in dit nummer onder meer een interview met Simon
Ruiter van Friesland Campina over duurzaam geproduceerde zuivel
én een blik achter de schermen van Agrarische Natuurvereniging
Dantumadiel. Van deze - en vele andere - onderwerpen die zo
belangrijk zijn voor de leefbaarheid op het Friese platteland houden
wij u graag op de hoogte. Veel leesplezier.
Regina ter Steege,
directeur Landschapsbeheer Friesland
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Gedeputeerde Johannes Kramer geeft de aftrap op Landgoed Lauswolt bij Beetsterzwaag

Natuurwerkdag 7 november 2015

Om 10:00 uur is de officiële aftrap van de Natuurwerkdag (7 november) in
Fryslân. Dit wordt gedaan door gedeputeerde Johannes Kramer op Landgoed
Lauswolt bij Beetsterzwaag. Op de landelijke Natuurwerkdag, die in Friesland
jaarlijks georganiseerd wordt door Landschapsbeheer Friesland, zijn jong en oud
lekker aan de slag in de natuur om het landschap een opknapbeurt te geven.
Het landgoederenlandschap rondom
Beetsterzwaag heeft vanwege een tekort
aan onderhoud vanaf WO II veel aan
kwaliteit verloren. Maar de eerste stappen tot verbetering en restauratie zijn
inmiddels gezet. Op de Natuurwerkdag
gaan we daar weer een stap verder mee.
Op Landgoed Olterterp - Lauswolt ligt
een voormalige parkeerplaats die zal
worden omgevormd tot een prachtig

N

stukje heidenatuur. Om dat te realiseren
zullen er op de Natuurwerkdag veel kleine boompjes verwijderd moeten worden.
Er is plek voor zo’n 70 volwassenen. Ook
zijn er leuke klussen voor kinderen.

Grootste vrijwilligersactie in het
Nederlandse landschap
Maar er zijn nog veel meer klussen verspreid over Fryslân, zoals zagen, wieden,

It Fryske Gea: Doe mee met de Essaywedstrijd

atuur en landschap zijn erg belangrijk voor mensen, planten en dieren. Natuur
en landschap zijn ook het bestaansrecht van onze vereniging. It Fryske Gea is in
1930 ontstaan uit zorg over het verdwijnen ervan. Inmiddels beschermt It Fryske
Gea al 85 jaar natuurterreinen in de provincie Fryslân door aankoop en zorgvuldig
beheer. Zo zijn gebieden blijven bestaan die rijk zijn aan natuur en waar te zien is
hoe de natuur zich in wisselwerking met het menselijk gebruik heeft ontwikkeld.
Buiten de natuurgebieden zien we dat er steeds minder plek is voor planten en dieren en dat de kwaliteit van het landschap onder druk staat door intensiever gebruik
en schaalvergroting. Het Friese landschap wordt op een toenemend aantal plaatsen
gedomineerd door bedrijfsterreinen, grote stallen in strakke monotone weiden,
autowegen en windmolens. Deze en nog komende veranderingen vragen om een
bezinning. Hoe moet de rol van It Fryske
Gea als beschermer in de toekomst worden ingevuld?
De 85ste verjaardag van It Fryske Gea
is een mooie gelegenheid voor deze
bezinning. It Fryske Gea roept daarom
belangstellenden op om een essay te
schrijven over de natuur in Fryslân
over vijftien jaar. Voor meer informatie
www.itfryskegea.nl

4

Groen licht

plaggen, fruitbomen snoeien, wilgen
knotten en riet verwijderen. Op de 15e
Natuurwerkdag zetten velen zich in
voor de natuur en het landschap in hun
omgeving.
De natuurwerkdag is al jaren de grootste
vrijwilligersactie in het groen van ons
land. Dankzij de inzet van al die vrijwilligers krijgt het landschap op ruim 400
locaties een opknapbeurt. Ieder jaar
steken meer vrijwilligers de handen uit
de mouwen. Veel deelnemers beleven,
samen met anderen, op deze manier het
landschap op een heel andere manier
dan ze gewend zijn.
Friesland telt een kleine twintig locaties,
waaronder de kinderboerderij De Naturij
in Drachten, de Vlindertuin in Lemmer,
de Deelen vlakbij Heerenveen en de kooibosjes op Terschelling.

Extra’s
Behalve werken in en aan de natuur,
wordt er op verschillende locaties iets
extra’s georganiseerd. Op veel locaties
wordt natuurlijk gezamenlijk geluncht.
Landschapsbeheer Friesland vraagt de
locatieleiders zoveel mogelijk te doen
om de vrijwilligers de natuur op een
bijzondere manier te laten beleven. De
vrijwilligers kunnen op een aantal plekken dus meer activiteiten verwachten.

Leuk feitje
Het Landhuis op Landgoed Lauswolt,
waar de officiële aftrap van de Friese
Natuurwerkdag plaats vindt, fungeert nu
als hotel. In dit Bilderberghotel vonden
in januari 2007 de besprekingen plaats
voor de kabinetsformatie Balkende-Bos.
De locatie moest geheim blijven, maar
lekte al op de eerste dag uit.

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

Fase 3 afgerond, fase 4 van start

Groene Knopen en Rode Draden
zodat bewoners van een nabijgelegen
zorgcentrum ze kunnen plukken.
Landschapsbeheer Friesland heeft onder
meer snoeicursussen en adviezen bij de
inrichting, werkzaamheden en aanschaf
van beplanting gegeven.

Onze boomgaard goud waard!

“Fase 3 van het project Groene Knopen,
Rode Draden wordt aan het einde
van dit jaar afgerond. Daarna gaan
we van start met fase 4 en richten
we ons op de basisscholen”, vertelt
Jan Piet de Boer, projectleider van
Landschapsbeheer Friesland. Fase 4 is
de laatste fase van het project, waarbij
Landschapsbeheer Friesland, financieel
gesteund door het Prins Bernhard
Cultuurfonds, burgers helpt bij het versterken van de biodiversiteit door onder

Column

meer samen met hen bessenstruiken en
fruitbomen te planten en lessen over
biodiversiteit op scholen te stimuleren.

Handen uit de mouw

Fase 4 van het succesvolle project bestaat
onder andere uit een wedstrijd, waarbij
gezocht wordt naar het beste en creatiefste idee voor de inrichting van een locatie
om biodiversiteit te vergroten. Ieder dorp,
lokale vereniging en school kan meedoen.
De winnaar wordt gekozen door een
onafhankelijke en deskundige jury onder
leiding van mevrouw Professor Dr. Louise
E. M. Vet; directeur van het Nederlands
Instituut voor Ecologie en hoogleraar in
Evolutionaire Ecologie op de universiteit
in Wageningen. Voor wie mee wil doen:
meer informatie volgt begin volgend jaar
op onder andere onze website en sociale
media.

Zeven locaties in Friesland deden mee
met fase 3. Zo heeft Plaatselijk Belang
Wergea een dorpsboomgaard geplant op
de plek van een centraal gelegen groenstrook. In Heeg is er kleinfruit en leifruit
langs een wandelpad geplant. Vruchten
van deze soorten groeien op ‘zithoogte’,

"WATER"

Van onschatbare waarde voor de één, een last voor de ander.
Voor de één teveel, voor de ander te weinig.
Het ene moment kunnen we niet zonder, op het andere
moment mag het allemaal wel wat minder.
Waar water is leven, maar waar leven is, is niet altijd
voldoende water.
Water valt en water stroomt,
maar heel soms blijft water zweven, tussen hemel en aarde,
als parels aan een ketting in het vroege ochtendlicht.

Tekst en foto: Marcel van Kammen, www.momentsofnature.nl
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Lessen over staten en stinzen voor Friese basisscholen
Staten en stinzen zijn historische buitenplaatsen en typisch Fries erfgoed. Toch
is er nog geen educatieprogramma die deze historische buitenplaatsen behandelt
op scholen. Landschapsbeheer Friesland start dit jaar samen met Keunstwurk,
de Museumfederatie Fryslân, Stichting Staten en Stinzen en Steunpunt
Monumentenzorg met het ontwikkelen van een educatieprogramma voor de hele
basisschoolperiode. “Als we de jeugd interesseren en enthousiast maken is dat
een investering in de toekomst van dit erfgoed. Immers, de kinderen van nu zijn
de volwassenen en de beslissers van de toekomst”, aldus Jan Piet de Boer van
Landschapsbeheer Friesland.

Groep 1 tot en met groep 8
“De leerstof blijft kinderen het beste bij
als ze de hele basisschoolperiode met
het onderwerp in aanraking komen”,
vertelt De Boer. “Kinderen van groep 1
of 2 kunnen bijvoorbeeld samen met een
begeleider zandkastelen bouwen en zo
spelenderwijs kennis opdoen over staten
en stinzen. In groep 5 kan middels een
creatieve les aandacht worden besteed
aan hetzelfde thema. Tot slot zal groep 8
een bezoek brengen aan een buitenplaats
en de scholieren kunnen dan meehelpen
met het groenonderhoud. Het organiseren

van deze buitenactiviteiten is de specialiteit van Landschapsbeheer Friesland.”

Eerste lessen
In het schooljaar 2015/2016 zullen de
eerste scholen proefdraaien met het
nieuwe educatieprogramma. Daarna wordt
het geëvalueerd en eventueel verbeterd.
Vervolgens gaan meer scholen meedoen
met het programma. Het doel van de
initiatiefnemers is bereikt als het educatieprogramma een vast onderdeel wordt
voor de scholen. Zo kunnen meer kinderen
kennis maken met het Fries erfgoed.

Herstelplan elzensingels Terschelling van start
Het elzensingellandschap in de binnenduinrand van Terschelling maakt het
eiland bijzonder. Behoud en herstel
van deze elzensingels is al langere tijd
een algemene wens van het eiland.
Landschapsbeheer Friesland heeft een
beheerplan opgesteld en samen met
de eilandbewoners worden de singels
aangepakt. “We beginnen dit najaar
met de eerste informatieavonden op
Terschelling”, aldus Karin Sjoukes,
projectleider van Landschapsbeheer
Friesland.
Terschelling is het enige Waddeneiland
met een elzensingellandschap in de
binnenduinrand. Elzensingels die niet
goed worden onderhouden, worden
kwetsbaar. Er ontstaan gaten in de
singels en soms verdwijnen ze helemaal.
Landschapsbeheer Friesland heeft in
2009 alle elzensingels op het eiland
geïnventariseerd. Aan de hand van
deze inventarisaties is een beheersplan
opgesteld.
“De elzen in een singel worden één keer
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in vijftien tot twintig jaar helemaal
afgezet, dit noemen we de eindkap.
De stobben blijven staan en lopen weer
uit zodat de singel zich opnieuw kan
vormen”, vertelt Oscar Borsen, projectleider van Landschapsbeheer Friesland.
“Voor alle singels op het eiland hebben
we bepaald in welk jaar de eindkap
plaats kan vinden.” Op Terschelling zijn
1.128 elzensingels van totaal ruim 94

kilometer lang. “Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat alle singels van een gebied
in één keer gekapt worden, daarom hebben we de beheercyclus van de singels
verspreid over het eiland.” Via een digitaal systeem kunnen de eigenaren volgen
wanneer de singels in hun buurt gekapt
worden. Ook vinden ze hier algemene
informatie over de elzensingels en
kunnen ze zelf informatie toevoegen.

Prikkel voor melkveehouders om duurzaam te ondernemen

Friesland Campina’s Foqus Planet

Met het programma Foqus Planet
stimuleert Friesland Campina haar
leden duurzaam te ondernemen. Het
zelfvoorzienende systeem, dat sinds
2015 operationeel is, beloont melkveehouders die bovengemiddeld presteren
op duurzaamheid. Daarmee speelt de
zuivelgigant in op een groeiende maatschappelijke behoefte aan duurzaam
geproduceerde zuivel.

oppervlak natuurlijk inrichten. Daarbij
gaat het niet alleen om extensief
beheerd grasland, maar ook om het in
stand houden van landschapselementen
als singels en poelen. “Oorspronkelijk
hadden we een percentage van 20 tot
25 voor ogen, maar door de variatie aan
landschappen in Nederland bleek dit niet
reëel. We zijn bezig met een formule die
rekening houdt met deze variatie.”

“Het is nog wel even wennen”, vertelt
Simon Ruiter, melkveehouder en algemeen bestuurslid van de zuivelcoöperatie. Ruiter helpt het programma in
Nederland te implementeren en te verbeteren. Het puntensysteem is revolutionair en daarmee niet gevrijwaard van
kinderziektes, legt hij uit. “Foqus Planet
is veel minder vrijblijvend dan eerdere
stimuleringsmaatregelen. Boeren worden
geacht online hun scores bij te houden
op zes indicatoren voor duurzaamheid,
waaronder de bijdrage aan natuur en
landschap.”

Door van alle leden 25 eurocent per
100 liter geproduceerde melk te reserveren, kan begin 2016 een pot van
zo’n 24 miljoen euro worden verdeeld.
Melkveehouders die het beste scoren
op duurzaamheid, kunnen met terugwerkende kracht tot wel 10 eurocent per
100 liter extra verdienen. Of een dergelijk systeem sjoemelen in de hand werkt?
Ruiter meent van niet. “Een gedeelte van
de gegevens verkrijgen we via derden,
daarbij werken we met controleurs op
locatie en een boetesysteem.”

Natuurlijk land beloond
Op die indicator scoren de leden van
Friesland Campina maximaal wanneer
ze meer dan 5 procent van hun bedrijfs-

doelstellingen van 2020 te halen. “Het
verdienmodel geeft melkveehouders een
flinke prikkel om werk te maken van
duurzaamheid. Pré is ook dat duurzaam
ondernemen nu meetbaar en eerlijk te
belonen is. Bovendien, en dan spreek ik
ook namens mezelf, raak je beter bewust
van de ecologische voetafdruk van je
bedrijf én de mogelijkheden voor kostenbesparing.”

Simon Ruiter

Extensief wordt interessant
Hoewel er nog ruimte is voor verbetering,
ziet Ruiter het systeem als een belangrijke
stap om extensief boeren interessant te
maken en de nationale duurzaamheids-
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Op pad met: Auke Koehoorn

Agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland op orde

Wat is er mooier dan met mooi weer door de weilanden struinen? Auke Koehoorn trok begin juni twee zonnige weken langs
houtsingels en -wallen in het schilderachtige Zuidoost-Friesland. In de functie van beheerregisseur van ELAN bracht hij de
staat van de door aspirant-beheerders opgegeven en voor het gebied kenmerkende landschapselementen in beeld. “Het ligt
er beter bij dan ik vooraf dacht", concludeert hij tevreden.
Auke Koehoorn weet ontzettend
veel van agrarisch natuurbeheer. Als
boer en als gebiedsmakelaar van het
Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk.

Ook is hij al jaren betrokken bij het werk
van ELAN dat de subsidieaanvraag voor
agrarisch landschapsbeheer verzorgt voor
boeren in Zuidoost-Friesland. En nu is hij
dus beheerregisseur bij het collectief van
grondgebruikers in Zuidoost-Friesland.
Beheerregisseur? “Jazeker, samen met
drie collega’s brachten we de daadwerkelijke staat van landschapselementen
in beeld”, vertelt hij. “In de gemeenten
Oost- en Weststellingwerf, Opsterland
en Heerenveen.”

Dankbaar
Eén beheerregisseur per gemeente, maar
Koehoorn inspecteerde veruit de meeste
elementen. “Ik heb een deel van de opgave
van een collega overgenomen”, vertelt hij.
“Dat kon prima, omdat ik zelf niet meer
boer. Vanwege rugklachten moest ik twee
jaar geleden stoppen. Sindsdien run ik
een webshop met agrarische producten.
Desondanks houd ik genoeg tijd over voor
andere activiteiten, zoals de controles
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voor ELAN. Ik heb echt een geweldige
veertien dagen gehad. Ik sprak veehouders en was in het veld. Hoe mooi kan
dat zijn? Ik ben dankbaar dat ik dit mocht
doen.”
Voordat Koehoorn er met zijn drie kompanen op uit ging, kreeg hij een training
van Landschapsbeheer Friesland. “Van
Gerrit Tuinstra om precies te zijn”, zegt
de voormalig veehouder. “Hij vertelde
ons bijvoorbeeld hoe een houtwal eruit
hoort te zien, hoe een boom gekapt
dient te worden, hoe de controles precies plaatsvinden en hoe GIS werkt, het
Geografische Informatie Systeem, met
daarin alle vooraf door de boeren opgegeven elementen. Allemaal belangrijke
informatie voor in het veld. Na de training konden we op Landschapsbeheer
Friesland terugvallen met vragen. Heel
prettig. En handig ook. We onderhielden
geregeld contact met elkaar.”

Met een tablet gingen de beheerregisseurs
vervolgens op pad om de aanwezigheid
en de staat van de opgegeven landschapselementen te controleren. “Daarbij moet
je denken aan houtwallen en -singels,
elzensingels, bosjes, hakhoutbosjes,
bomenrijen en solitaire bomen, poelen en
klein historisch water”, somt Koehoorn
op. “Allemaal elementen die bijdragen
aan de biodiversiteit in het gebied en in
een gezamenlijke gebiedsaanvraag voor
heel Zuidoost-Friesland in aanmerking
komen voor subsidie. Deze beoordeelden
we op kwaliteit, vrijliggendheid, juistheid
van de elementen bij de voorintekening,
bedekkingsgraad en type onderhoud dat
hoort bij de staat van het element. Ieder
opgegeven element op de tablet konden
we ter plekke bekijken en beoordelen.
Wijzigingen, correcties en goedkeuringen
stuurden we rechtstreeks door naar het
ELAN-kantoor. Heel eenvoudig.”

allemaal veel tijd in beslag. Maar het was
de moeite waard. Ik heb genoten.”

Nieuweschoot top!
Het gebied dat er momenteel het beste
bij ligt, is het gebied rond Nieuweschoot,
de geboortestreek van Koehoorn, waarvoor hij nog steeds warme gevoelens
koestert. “Een grote biodiversiteit. Hier
heeft Landschapsbeheer Friesland een
pilot gehad en ik vermoed dat je daarvan
nu de resultaten ziet. Prachtige, volle
boomwallen met verschillende soorten
beplanting. In dit gebied ben ik anderhalve dag bij vier boeren aan het beoordelen geweest. Vanwege de gigantische
hoeveelheid elementen hier nam het

Ook over de hele linie is Koehoorn
tevreden over wat hij aantrof. “Het viel
mij mee. Ik schat dat zo’n 95 procent
er prima bij ligt. Dat is heel positief te
noemen.” Na de controles van de beheerregisseurs hebben Sander Zonderland en
Jetty Haaijer van ELAN de boel nagekeken
en bedragen aan de aanwezige elementen
gekoppeld. “Elke veehouder heeft eind
september een lijst gekregen met de
landschapselementen die in aanmerking
komen voor een beheerovereenkomst,
welke beheermaatregelen zijn afgesproken, wat hij kan ontvangen aan bedragen
en de elementen die eventueel zijn afgekeurd.”

In totaal zijn er 1025 elementen meegenomen in de gebiedsaanvraag. Voor
de beheerperiode 2017-2021 is er nog
voldoende ruimte om de intekening uit
te breiden, dus gaan de beheerregisseurs
begin 2016 weer aan de slag om nieuwe
deelnemers te werven.
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Succesvol project van Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel

Herstel singels rond dorpen
gesprek. Daarnaast schreven singelkenner
Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer
Friesland en Holwerda alle verenigingen
dorpsbelang aan om ‘Els op hiem’ onder
de aandacht te brengen. De belangstelling was groot. Het eerste jaar deden
twintig erfeigenaren mee, in het tweede
was er, met het oog op het budget,
ruimte voor vijftien deelnemers.

Na het succesvolle project Landschapsherstel Dantumadiel, waarin op boerenland
aan singelherstel was gewerkt, vielen de wat rommelige en rafelige singels rond de
dorpen extra op. De Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel (VALD)
besloot daarom het werkterrein te verleggen, vertelt bestuurslid en projectleider
Durk Holwerda van de vereniging. “We zagen dat veel hobbyboeren en erfeigenaren met hun houtwal ‘omhoog zaten’. Ze weten niet hoe ze deze kenmerkende
landschapselementen goed moeten onderhouden. Achterstallig onderhoud is het
gevolg. Met het project ‘Els op hiem’ wilden wij hen helpen.”
De bestuurders van de agrarische natuurvereniging stapten op de fiets om te

kijken waar herstel het hardste nodig
was. Daar gingen ze met de eigenaar in

“Naast herstel van de kwaliteit van het
landschap, hoopten we met dit project
ook bij te dragen aan de bewustwording
en trots van de bewoners. Door aan de
slag te gaan op erven van niet-leden,
hebben we de grens tussen dorp en
landschap mooier kunnen maken. Dorpsbewoners zijn trots op het resultaat.
Het was dankbaar werk”, aldus Holwerda.
Deelnemers konden het werk laten doen
of, onder deskundige begeleiding van
Landschapsbeheer, zelf uitvoeren tegen
een kleine vergoeding. In beide gevallen
ondertekenden ze een contract waarin
werd vastgelegd dat ze de singel ook de
komende tien jaar moeten blijven onderhouden. Daarbij maken ze gebruik van
de veldgids van Landschapsbeheer. Een
onafhankelijk deskundigenteam heeft het
werk beoordeeld op de juiste wijze van
uitvoering.

Rapport Inventarisatie autochtone bomen en struiken
Binnenkort verschijnt het inventarisatierapport over het voorkomen van oorspronkelijk inheemse (autochtone) bomen en
struiken in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.
“Tijdens de inventarisatie is gekeken of de bomen en struiken
oorspronkelijk uit de Noardlike Fryske Wâlden komen of dat de
bomen en struiken tijdens herstelwerkzaamheden zijn geplant
die uit een heel ander gebied komen”, vertelt Oscar Borsen,
projectleider van Landschapsbeheer Friesland. Het onderzoek
is gedaan door Ecologisch Adviesbureau Maes, Ecologisch
Adviesbureau Van Loon, Vitis-Idaea en Greenspot in opdracht
van Landschapsbeheer Friesland. Het onderzoek heeft een schat
aan gegevens opgeleverd en de Noardlike Fryske Walden als een
erg rijk gebied op de kaart gezet. De uitkomsten bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om bijzondere soorten te vermeerderen en
via herstelprojecten opnieuw aan te planten.
Geïnteresseerden kunnen het rapport downloaden via de site:
www.landschapsbeheerfriesland.nl.
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De graangodin

Toekomstbestendige eendenkooien

Landschapsbeheer Friesland maakt veertien Friese eendenkooien toekomstbestendig. In totaal worden er 24 eendenkooien in het waddengebied hersteld.
“Sommige eendenkooien bestaan ruim
400 jaar. Zij hebben veel historische
waarde, maar ook veel natuurwaarde.
Het zijn tegelijk ook natuurpareltjes”,
vertelt Gerard van Looijengoed, projectleider van Landschapsbeheer Friesland.

Verschillende functies
De meeste eendenkooien worden niet
meer gebruikt om eenden te vangen.
“Veel kooien hebben een andere functie
gekregen, er worden excursies georganiseerd of het is een natuurobject geworden”, aldus Van Looijengoed. De functies
van de verschillende eendenkooien worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
Zo moet het bij een ‘vangende’ kooi zo
rustig mogelijk zijn. Een kooi in de buurt
kan dan gebruikt worden als ‘excursiekooi’, zodat men niet de ‘vangende’ kooi
gaat bezoeken.

Samenwerking
Tijdens dit project worden eendenkooien
rondom de Waddenzee hersteld in de
provincies Friesland, Groningen en NoordHolland. Landschapsbeheer Friesland werkt
samen met Landschapsbeheer Groningen,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
het Groninger Landschap, de Kooikersvereniging en It Fryske Gea.
Landschapsbeheer Groningen verzorgt
het herstel van de kooien in Provincie
Groningen. Natuurmonumenten en
It Fryske Gea maken de eendenkooien

toekomstbestendig op hun eigen grondgebied.
Landschapsbeheer Friesland heeft de vergunningen voor het herstel van de kooien
al aangevraagd. ‘Op dit moment maken
wij werkbeschrijvingen voor alle 14 eendenkooien waarbij we rekening houden
met onder andere de functie van de kooi,’
zegt Van Looijengoed. Tijdens het bezoek
aan de kooien kwam hij waardevolle
dingen tegen. Bij de Takkenkooi op de
Grië staat een kooihuisje. Veel kooikers
schreven hun naam op de muren van het
huisje. Soms staan de hele muren vol
geschreven. Zo’n huisje heeft daarom
veel historische betekenis.

Cultuurhistorie
Het vangen van eenden is een eeuwenoude traditie. Landschapsbeheer Friesland
onderzoekt ook het verhaal achter de
eendenkooien. Bezoekers krijgen in de
toekomst de mogelijkheid om een korte
biografie van de kooi te lezen. “Er is al
veel bekend. Zo weten we bijvoorbeeld
dat op 16 mei 1601 Doede Michiels een
contract ondertekend heeft dat is opgesteld door Schelte van Aebinga. De heren
komen overeen dat Doede een eendenkooi op de Hallumermieden zal aanleggen
op het stuk land dat ‘Die seven bij hell’
heet. Voor zover bekend is dit het oudste
geschreven archiefstuk over een Friese
eendenkooi. Veel informatie komt uit het
onderzoek van eendenkooienspecialist
Gerard Mast. Hij doet veel onderzoek
naar de geschiedenis van de kooien”,
aldus projectleider Oscar Borsen.

Dat is de titel van een boek* dat door iedereen die
brood eet zou moeten worden gelezen.
Granen zijn exotische grassen, waarvan de
voorouders gedijden in de Vruchtbare Halve Maan;
het gebied dat heden ten dage helaas vooral door
ernstige conflicten in het nieuws is.
De meeste granen zijn kortlevende grassen die voor
de winter of vlak na de winter worden gezaaid om
in het voorjaar en de voorzomer snel op te schieten
en te bloeien.
In de tweede helft van de zomer rijpen de aren en
worden de korrels geoogst terwijl de plant afsterft.
Hun levenscyclus van zaad tot zaad duurt dus
meestal nog geen jaar.
Op kleigrond worden hier het meest Tarwe en Gerst
verbouwd. Op de zandgronden van Fryslân waren
dat voorheen vooral Rogge en Haver en is het nu de
Amerikaanse nieuwkomer Maïs.
Helaas voor het landschap van de zandgronden
heeft het gemengde bedrijf hier bijna overal
plaatsgemaakt voor gespecialiseerde veehouderij.
Granen zijn in het cultuurlandschap namelijk heel
opvallende en vlakvullende elementen die in elk
seizoen een ander beeld vertonen.
De manier waarop ze zich, zodra ze voldoende
hoogte hebben bereikt, massaal door de wind laten
bespelen voegt daar een uitzonderlijk plezierige
dimensie aan toe. Maïs biedt door zijn grovere en
stevige structuur toch een heel andere beleving.
Wij hebben hier in ons sompige Deltalandje ook een
drietal oorspronkelijk inheemse reuzengrassen: het
Rietgras, het Liesgras en het Riet.
Die zijn nooit in cultuur gebracht en lijken zich ook
niet zo te lenen voor graanproductie.
Het Riet kent echter vanouds heel veel nuttige
toepassingen, waarvan het gebruik als
dakbedekking wel de belangrijkste is.
Dit drietal reuzen bloeit op verschillende
tijdstippen: eerst Rietgras, dan Liesgras en daarna
Riet pas.
De vochtige
Deltareuzen en
de nichtjes uit
het Nabije Oosten
zijn allemaal
lid van de grote
Grassenfamilie.
Wie ooit in de nazomer in een donkerpaars
bloeiend, zonbeschenen en wuivend Rietveld heeft
gelopen denkt echter niet meteen aan graan.
Maar de Rietgodin lijkt nooit ver weg te zijn.

Jan J. de Boer
*Beyens, Louis: De graangodin - 2de druk, Uitgeverij Atlas
Contact, Amsterdam 2009.
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Drie projecten afgerond voor herstel leefgebied van rode lijst soorten

Verbetering biotoop adder, ringslang en heikikker
Deze soort is een belangrijke vertegenwoordiger van leefgebieden als natte
heide, hoogveen en droge zandgronden.
Wanneer de omstandigheden in het leefgebied voor de adder worden verbeterd,
zullen veel andere aan heide gebonden
soorten mee profiteren”, legt Van der
Meer uit. De voorgenomen maatregelen
verschilden per situatie, maar er is onder
andere opslag verwijderd en geplagd.

Heikikker en ringslang in Oranjewoud

Njirre yn beweging

Bijzonder

“In dit project wordt er naar gestreefd om
de kwaliteit van de heide te vergroten en
de verbindingen met andere natuurterreinen te verbeteren”, vertelt Foppe van der
Meer, projectleider van Landschapsbeheer
Friesland. In het zuidoosten van Friesland
ligt een groot aantal heideterreinen.
Hiervan zijn elf terreinen uit de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en
Weststellingwerf meegenomen in het
project. “We weten van deze terreinen
dat de kwaliteit van de heide terug loopt.
Oorzaken hiervan zijn onder andere
verdroging en het achterwege blijven
van het juiste beheer. Daarnaast zijn de
gebieden geïsoleerd, waardoor de migratie tussen de populaties veel moeilijker is
geworden en daarmee ook de overlevings-

Sommige dobben hebben een natuurlijke
oorsprong. Anderen zijn gegraven om
bijvoorbeeld als drinkplaats te dienen
voor het vee. In het project ‘Heikikker
en ringslang in Oranjewoud’ heeft
Landschapsbeheer Friesland een dobbe
hersteld die een ander doel had. De
dobbe is lang geleden gegraven door de
toenmalige eigenaar als cadeau voor zijn
echtgenote. Deze dobbe kreeg de vorm
van een hart.

G

kansen zijn gedaald.” Landschapsbeheer
Friesland heeft samen met de terreineigenaren een plan gemaakt om de kwaliteit van de heideterreinen te verbeteren.
“Hierin fungeert de adder als ‘gidssoort’.

Online verbonden met je favoriete natuur…

DOE MEE!

reenmapper.nl is een nieuwe manier om verbonden
te zijn met uw favoriete natuurplekken. Natuur in Fryslân
of wereldwijd; dat maakt niet uit. Bekijk, waardeer en bewaar foto’s van uw
favoriete natuur. Ontdek nieuwe natuur toegespitst op uw voorkeuren. Wordt online
bereikbaar als fan van natuur waar u betrokken bij wilt zijn. Dat kan allemaal op
Greenmapper.
Vult u bij het aanmelden op de Greenmapper
de code ‘LBF’ in dan maakt u kans op
één van de twee boeken ‘Lekker landschap’
van Michiel Bussink. Greenmapper.nl is een
initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen.
U draagt bij aan betere kennis over wie welke
natuur waardeert en waarom. Meer informatie bij Frans Sijtsma: f.j.sijtsma@rug.nl
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In het bosgebied bij Oranjewoud liggen
vele kleinere en soms grotere waterpartijen. Deze waterpartijen worden
in de volksmond ‘dobben’ genoemd.
Landschapsbeheer Friesland heeft voor
dit project drie dobben in het bosgebied
van het landgoed Oranjehoeve hersteld.
“Deze waterpartijen zijn een belangrijk
onderdeel in het leefgebied van de heikikker en de ringslang”, aldus Van der Meer.
“Bovendien hebben andere amfibieën
als de groene kikker, de kleine watersalamander en vele aan water gebonden
insecten ook baat bij het herstel.” De drie
dobben zijn onder andere gebaggerd, om
de diepte opnieuw op peil te brengen.

Onderhoud en aanleg broeihopen voor
de ringslang
Landschapsbeheer Friesland is al lang
actief om het biotoop van de ringslang te
verbeteren. Een onderdeel hiervan is de
aanleg van broeihopen. “Uit onderzoek en
uit onze eigen projecten is gebleken dat
de aanleg van broeihopen een positief
effect heeft op de ringslangpopulatie”,
vertelt Van der Meer. Landschapsbeheer
Friesland heeft in dit project vooral ingezet op de zogenaamde ‘hot spots’. Dit
zijn broeihopen waarin soms honderden
eischalen zijn aangetroffen. “We hebben
50 bestaande broeihopen hersteld en
7 nieuwe broeihopen aangelegd in de
omgeving van de hotspots.” Tijdens de
onderhoudswerkzaamheden werden in
18 broeihopen in totaal 4.880 eieren aangetroffen, variërend van 2 tot 846 eieren
per broeihoop. Een goed resultaat volgens
Van der Meer: “Dit betekent dat in 2014
meer dan 160 ringslangvrouwtjes eieren
hebben gelegd in de broeihopen.”

Centrale As: Bomenboekhoudsysteem moet minimaal in evenwicht zijn

Gespreide kap en herplant voorkomt dat soorten in gevaar komen
Wanneer je een vierbaans weg door een
Nationaal Landschap aanlegt, verplicht
je jezelf tot zorgvuldigheid. Jan Bakker
coördineert vanuit de provincie Fryslân de
landschappelijke opgave bij de realisatie
van de Centrale As. Daarin zijn belangrijke
stappen gezet, vertelt hij enthousiast.
Met een bomenboekhoudsysteem houdt
Bakker nauwkeurig bij hoeveel bomen
er moeten worden gecompenseerd om
minimaal op het wettelijk verplichte evenwicht tussen kap en aan- of herplant uit
te komen. Maar de provincie wil meer.
De Centrale As moet voor het groen een
plus realiseren. “We willen het landschap

Streekproduct
Samen met Landschapsbeheer onderzoekt de provincie Fryslân of de stammetjes die vrijkomen bij het onderhoud
van de singels milieuvriendelijk kunnen
worden verduurzaamd zodat ze door
de boeren kunnen worden gebruikt als
afrasteringspaaltjes. “Dit streekeigen
product is voor eigenaren een extra
stimulans om hun singel mooi te houden”, aldus Jan Bakker. “Iedereen is erg
enthousiast over dit idee.”

versterken. Daarvoor kijken we goed naar
de structuren. Er wordt zo’n 715 kilometer
elzensingel en houtwal versterkt.”

Orientatiepunten
Landschapsbeheer Friesland adviseert,
voert gesprekken met singeleigenaren en
maakt bedrijfslandschapsplannen. Haar
werk is voor Bakker van grote waarde om
de puzzel rond te krijgen. “Niet alleen wat
er wordt gedaan is van belang, ook wanneer. Een aantal soorten, waaronder vleermuizen, gebruikt de bomen en singels om
zich te oriënteren. Om hun ‘luchtbrug’ niet
te verstoren, worden de werkzaamheden
verspreid uitgevoerd. “We hebben nu net
het derde bestek afgerond. Het is mooi om
te zien hoe snel een singel zich herstelt en
zijn ‘rol’ in het landschap weer kan spelen.”

Biomassa
De houtsnippers die vrij komen bij het
landschapsonderhoud in de Centrale As
worden gebruikt voor het opwekken van
warmte in diverse installaties in Fryslân,
waaronder in de glastuinbouw in het
noordwesten van de provincie.

Groene kerkhoven, bakens in het Friese landschap
Hoe bepalend zijn eeuwenoude kerkhoven
in het Landschap? En hoe ga je om met
het ‘groen’ van deze kerkhoven?
Landschapsbeheer Friesland, bureau
Noordpeil BV en de Stichting Alde Fryske
Tsjerken hebben zich over deze vraag
gebogen in een verkennend project.
Dit project richtte zich op drie aspecten:
Hoe liggen de kerkhoven in het landschap,
hoe zijn de kerkhoven opgebouwd en
ten derde richt het zich op de groenelementen van de betreffende kerkhoven.
Noordpeil BV heeft een typologie van
de Middeleeuwse kerkhoven ontwikkeld.
Landschapsbeheer Friesland heeft de
vijf kerkhoven die eigendom zijn van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken geïnventariseerd. Deze Stichting bestaat dit jaar 45
jaar. Ter ere van het jubileum jaar werd
de expositie ‘Goddelijk groen’ van 6 juni
tot en met 30 augustus georganiseerd in

Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden.
De resultaten van het onderzoek zijn tijdens deze expositie gepresenteerd.
De projectpartners willen in een vervolg

op dit project de typologie verder uitwerken om te komen tot handreikingen voor
de beheerders van deze Middeleeuwse
kerkterreinen.

Groen licht
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Greet Ruitenberg voorzitter Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

“Fonds biedt bijzondere faciliteiten voor bijzonder gebied”
Een klein jaar geleden nam Greet
Ruitenberg de voorzittershamer van het
Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk
over van Bertus Mulder. De belangrijkste reden om ja te zeggen toen het
bestuur haar vroeg, is het mooie landschap rond Oranjewoud. “Het is een
bijzonder gebied dat met het fonds ook
bijzondere faciliteiten heeft. Daar wil ik
graag een bijdrage aan leveren.”
Ruitenberg wist dat ze geen eenvoudige
taak op zich nam. “Het is een uitdaging.
Het fonds wil 70 procent van de elementen in het gebied onder beheer brengen.
Dat is best een ambitieuze doelstelling.
Daarbij is het fonds opgericht in andere
economische tijden dan waarin we nu
leven. We hebben een goede basis door
de startbijdragen van de provincie en
gemeente, maar willen we die middelen
kunnen aanwenden, dan moeten we ook
bijdragen van particulieren en bedrijven
krijgen. Dat is een voorwaarde.”

Een belangrijke prioriteit voor het
Landschapsfonds is het verkrijgen van de
ANBI-status. Die is nodig om fiscaal aantrekkelijk schenkingen aan het fonds te
kunnen doen en is dus van groot belang
om de noodzakelijke private cofinanciering van de grond te krijgen. Ruitenberg
kan veel bestuurlijke ervaring inzetten
om de vaart in het realiseren van beide
prioriteiten te houden. Daarnaast wilde
het fonds haar ook graag als voorzitter
omdat zij samen met haar man een
melkveehouderij in Zuid-Friesland heeft
en dus kan bogen op ervaring en feeling
met deze sector. Veel van de elementen
die het fonds onder beheer wil brengen,
staan op boerenland. “Dat ik zelf uit de
landbouw komt, maakt het wel makkelijker om daarin iets te kunnen betekenen.
Maar belangrijker hierin is de gebiedsmakelaar van het fonds, die uit het
gebied komt en alle bedrijven kent.
Dat is echt heel waardevol.”

Meer weten of het Landschapsfonds
Oranjewoud-Katlijk? Kijk dan op de site:
landschapsfonds-oranjewoudkatlijk.nl.

Lekker Landschap

“We hebben in een korte tijd diverse
activiteiten georganiseerd in het kader
van het project ‘Lekker Landschap’,
zoals de Memmedei picknick en de
Heitedei picknick. Hiervoor hebben
we onder andere samengewerkt met
de organisatie van de Hoofdstad van
de Smaak”, vertelt Roelie Ansingh,
projectmedewerker van Landschapsbeheer Friesland.
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De picknicks

De Foodwalk

De picknicks waren een groot succes.
“150 mensen hebben deelgenomen aan
de Memmedeipicknick”, vertelt Ansingh.
“We hebben een prachtige fietstocht
gemaakt van Leeuwarden naar Cornjum
en hebben onderweg genoten van de
verschillende smaken uit de natuur.
De medewerkers van de winkel ‘WE are
GRUTSK’ hebben ons goed geholpen.”
Ook de Heitedeipcknick had een goede
opkomst ondanks het slechte weer.
“Ruim 100 mensen hebben zich prima
vermaakt tijdens het paling roken, de
wildplukexcursie en het proeven van
whiskycocktails.”
De biologiedagen, die Landschapsbeheer
Friesland organiseert voor de basisscholen, werden voor tien scholen uit
Heerenveen afgesloten met een gezellige
kinderpicknick. “De kinderen kregen
pannenkoeken met bramensaus en vlierbloesemlimonade. De saus en de limonade waren gemaakt van producten uit
de natuur”, vertelt Ansingh. Na afloop
kregen de kinderen de recepten mee naar
huis.

“Samen met Stichting Wrâldfrucht hebben we een wandelroute gecreëerd van
zo’n 7 km lang. De wandelaars lopen
langs diverse bedrijven waar ze wilde
kruiden, eetbare bloemen, groente of fruit
van het landschap kunnen bekijken en
proeven. De route begint in de botanische tuin De Kruidhof in Buitenhof. Dit
is tevens het eindpunt”, aldus Ansingh.
Wandelaars zijn van harte welkom om de
Foodwalk te wandelen, meer informatie
staat op www.foodwalks.nl
Lekker Landschap is een landelijke project
dat gefinancierd wordt door de Nationale
Postcode Loterij.

Vleermuismonitoring bij de NAM

Licht werpen op de ruige dwergvleermuis
Nederland is één van de meest verlichte
landen ter wereld. Op veel plekken
is ’s nachts licht te zien en er is nog
maar weinig bekend over de gevolgen
van dit licht op onze natuur. “Om hier
meer kennis over te krijgen doen wij
samen met het Nederland Instituut voor
Ecologie en de Wageningen universiteit
onderzoek naar het effect van licht op
het gedrag van de ruige dwergvleermuis”,
vertelt Foppe van der Meer, projectleider
van Landschapsbeheer Friesland.
Dit onderzoek wordt gedaan rondom
locaties van de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) in Friesland.

De NAM
De NAM is vooral bekend geworden
door de gaswinning in Groningen, maar
ook in Friesland heeft de NAM locaties.
Twintig daarvan, voornamelijk ten noorden van Drachten, worden nu gebruikt
om te onderzoeken wat het effect van
kunstmatig licht is op de keuze van de
ruige dwergvleermuis om de dag door
te brengen. Deze NAM-locaties liggen in
het typerende coulissenlandschap van
de Friese Wouden waar veel vleermuizen
voorkomen. NAM ondersteunt het onder-

B

zoek naar het effect van licht op natuur
al een aantal jaren omdat haar locaties in
een open landschap (of op zee) liggen.

Het onderzoek
In de groenwal rondom een aantal NAMlocaties worden 100 palen geplaatst. Elke
paal heeft een houten vleermuiskast en
een houtbetonkast. Op 50 palen wordt
LED verlichting geplaatst, de andere 50
krijgen geen verlichting. “Onze collega
Martijn Broekman controleert daarna
een vijftal keren overdag de kasten op de

Faunapassage maakt De Drait vlinder- en vogelrijker

ij het in kaart brengen van de ecologische verbindingszones in Friesland in 2006
kwam de verbindingszone bij jachthaven De Drait bij Drachten als knelpunt naar
voren. Het gemaal Deldracht belemmerde de migrerende fauna. In het waterplan van
de Gemeente werd op deze plaats een faunapassage opgenomen. Deze werd in 2011
door Landschapsbeheer Friesland uitgewerkt in een plan en gerealiseerd.
Omwonenden zijn bij de plannen betrokken. Behalve de eigenlijke passage via een
faunaduiker (een vierkante buis met een bovenkant die licht en lucht doorlaat),
werd ook de omgeving natuurvriendelijker ingericht. Deze zomer zijn de flora en
fauna in het gebied geïnventariseerd. De resultaten zijn vergeleken met die van een
inventarisatie uit 2010. Foppe van der Meer van Landschapsbeheer is blij met de uitkomst. Door het kappen van bosschages heeft struweel de ruimte gekregen. Dat zie
je volgens hem vooral mooi terug in de
toename van het aantal vlindersoorten.
Ook vogels hebben van de versterking
van het groen geprofiteerd. “We hebben helaas nog niet kunnen nagaan of
de passage zelf ook een positief effect
heeft gehad. Dat zouden we graag nog
meten. Maar van de vrijgemaakte poeltjes en het struweel weten we nu wel
dat de biodiversiteit is vergroot."

aanwezigheid van de vleermuizen en op
hun uitwerpselen. Hij noteert de soorten
en aantallen en verwijdert de uitwerpselen
voor de volgende controle”, zegt Van der
Meer. “Landschapsbeheer Friesland heeft al
een aantal inventarisaties en onderzoeken
gedaan naar vleermuizen in onder andere
de Noardlike Fryske Wâlden. Daarnaast
is het meldpunt vleermuizen en marters
ondergebracht bij onze organisatie. Er is
dus de nodige ervaring op dit gebied.”

De ruige dwergvleermuis
Deze vleermuis is de ideale soort voor dit
onderzoek. De dieren trekken in het najaar
van het noorden naar het zuiden en
zoeken overdag een geschikte rustplaats
in een voor hen onbekende omgeving.
Het is dan ook zeer interessant te kijken
welke keuzes deze dieren maken en wat
het effect van kunstmatig licht is op die
keuzes.

Feiten over de ruige dwergvleermuis:
• De Latijnse naam van deze vleermuis
is Pipistrellus nathusii.
• Het is een kleine vleermuis met een
gewicht van 6 tot 15,5 gram.
• Zijn spanwijdte is 23 tot 25 cm.
• Zij eten insecten en vangen deze uit
de lucht.
• Tijdens de najaarstrek kunnen de
dieren wel 2.000 km. afleggen.

Groen licht
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Favoriete plek van Roel de Jong

"Ik struinde als kind langs het Lytse Wiid"
COLOFON
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Landschapsbeheer Friesland
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
tel: 0512-383800
e-mail: info@landschapsbeheerfriesland.nl
site: www.landschapsbeheerfriesland.nl
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Cynthya Russchen
Redactie
Medewerkers Landschapsbeheer Friesland
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar, Leeuwarden
Jan J. de Boer (column)
Marcel van Kammen (fotocolumn)

“Je mag en kan er eigenlijk niet komen.
Behalve als het flink gevroren heeft en
er ijs ligt op het water, dan kun je over
het ijs op het Lytse Wiid komen”, vertelt
de directeur van de nieuwe coöperatie
‘DoarpenLân’. “Er zijn zoveel mooie plekken in Fryslân en ik heb lang nagedacht
over wat mijn favoriete plek is. Ik heb
toch gekozen voor het Lytse Wiid.” Het
natuurgebied het Lytse Wiid (Kleine Wijd
in het Nederlands) ligt tussen Heerenveen
en Joure en grenst aan het Nannewiid.
“Ik ben geboren en getogen in Oudehaske
en als kind struinden we regelmatig op
het Peter Tazelaarpad langs het natuurgebied. We sprongen ook weleens over de
sloot, maar op den duur kon je niet verder
het gebied in. Toch bleef ik nieuwgierig
naar wat er nog meer te vinden was. Het
Lytse Wiid is de plek waar ik mijn oog en
gevoel voor de natuur heb gekregen”.
“Als kind kon je er van alles beleven. Ik heb
in het Lytse Wiid mijn eerste visotter gezien.
Of ik meende dat het een visotter was”, lacht
Roel de Jong. “Ik heb daar veel vissen gevangen, door elzenbroekbosjes gestruind en ook
volop kievitseieren gezocht. Er waren toen
nog veel weidevogels in de aangrenzende
weilanden. Er broedden vooral veel kieviten.
Toen ik achttien werd, ging ik studeren aan
de universiteit in Wageningen. Toen ik terug
kwam in het jaar 1989, vond ik het erg
onrustig in het veld. Er waren zoveel eierzoekers dat de kieviten voor mijn gevoel geen
kans kregen om terug te keren naar hun nest.
In die jaren is de weidevogelpopulatie ook
heel erg achteruit gegaan. Ik heb toen
besloten te stoppen met het eierzoeken.”
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“Op dit moment kom ik eigenlijk nog zelden
in het Lytse Wiid. Ik fiets nog weleens langs
het Wiid via het Peter Tazelaarpad. Als het
erg vriest, probeer ik via het Nannewiid en
de sloot naar het Lytse Wiid te schaatsen.
Meestal ligt er een wrak voor die je de
toegang tot het Lytse Wiid versperd”, vertelt
de kersverse directeur met een glimlach.
“Dat stukje ijs is meestal niet sterk genoeg
om een mens te dragen.”
“Als ik er kom, dan vind ik het maar een klein
gebied”, vertelt Roel de Jong. “Alles leek als
kind veel groter. Mijn beeld van het Lytse
Wiid is dus erg veranderd. Toch vind ik het
nog steeds een mooie plek. Het Nannewiid
en het Lytse Wiid hebben een goede waterkwaliteit, want dat is flink aangepakt in de
laatste jaren”, vertelt Roel de Jong die ook
lid is geweest van het dagelijks bestuur van
Wetterskip Fryslân.
“Ik heb altijd een brede interesse gehad in de
natuur, maar vooral de rol van het water vind
ik erg interessant. Ik heb aan de universiteit
in Wageningen een opleiding gedaan op het
gebied van waterbeheer. De relatie tussen
water en vegetatie vind ik erg fascinerend.
Soms loop ik in een landschap en probeer ik
te voorspellen welke vegetatie er thuishoort.
Het leukste is als je dan een aantal soorten
planten die je in een gebied verwacht ook
daadwerkelijk vindt. Mijn grote interesse voor
natuur en landschap is ook de reden dat ik
werk ‘in de groene’ sector.”
Het ‘buiten zijn’ speelt nog steeds een grote
rol in het leven van Roel de Jong. “Ik zei altijd
tegen mijn kinderen: Als je de planten en
de dieren kent, dan kijk je er anders naar en
geniet je er ook meer van.”
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