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1 Organisatie

1.1 Missie, taken en rollen
De stichting zet zich in voor de ontwikkeling, instandhouding en het beheer van een kwalitatief en 
kwantitatief duurzaam landschap.
Landschapsbeheer Friesland is een organisatie met een antenne voor het hele veld van landschap, 
waarin ook soortenbescherming een belangrijke plek heeft. Om de beoogde doelen in landschap 
goed gestalte te kunnen geven, is draagvlak bij mensen voor het landschap een basisvoorwaarde. 
Het leggen van de verbinding mens - landschap komt in de werkhouding van Landschapsbeheer 
Friesland nadrukkelijk tot uiting: Wij stellen de mens, de Friese bevolking, centraal bij het werken 
aan en in het landschap. 
Kortom: Vóór het landschap, mét de mensen.

Onze missie
LBF zet zich als organisatie al ruim 30 jaar in voor het cultuurlandschap mét de mensen: 

LBF werkt aan een vitaal en herkenbaar Fries cultuurlandschap, vóór en met 
bewoners en gebruikers.

Hoe doen we dit?
LBF heeft geen bezit en geen leden, en is daardoor een neutrale partij tussen alle betrokkenen bij 
landschap en natuur. LBF onderhoudt intensieve contacten met gemeenten en provincie en werkt 
op projectniveau zeer intensief samen met agrariërs en andere bewoners en gebruikers van het 
platteland.
In de samenleving leven wensen, ideeën en visies over hoe het verder zou moeten met (de ont-
wikkeling van) het cultuurlandschap. LBF gaat met de initiatiefnemers om tafel om wanneer dat 
mogelijk is hier concrete projecten van te maken en te zoeken naar uitvoeringsmogelijkheden. 
LBF handelt hierbij vanuit de intrinsieke waarde van het cultuurlandschap, waarin aandacht voor 
biodiversiteit, cultuurhistorie, identiteit en betrokkenheid en participatie van bewoners.

LBF is een procespartij: het start een ontwikkeling op of sluit aan bij een idee uit de samenleving, 
brengt dit middels een projectplan, (bestuurlijk) overleg en kennisinput verder. Vervolgens worden 
er financieringsstromen aan verbonden en wordt het een project, al dan niet uitgevoerd in eigen 
beheer. Tenslotte worden de intrinsieke waarde van het cultuurlandschap, de inhoudelijke kennis 
en de ervaringen vanuit processen en projecten verbonden aan de uitvoering. Deze inzet tezamen 
met een goede follow-up van de ingezette ontwikkelingen kenmerken LBF. 

Er wordt ingezet op projecten die bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de inzet van agrarisch 
landschapsbeheer, de biodiversiteit, de beleefbaarheid van het cultuurlandschap en landschaps-
educatie. Zo blijven we werken aan de toekomst van het cultuurlandschap. 
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De rollen van LBF als organisatie 
Uitgaande van haar missie vult LBF de volgende rollen in: 

In de programma’s komen deze rollen elk op hun eigen manier terug. In de meeste processen en 
projecten vervult LBF meerdere rollen en op meerdere manieren. We zijn nooit alleen proces-
begeleider, initiator of uitvoerder: er is altijd sprake van een combinatie van rollen die bijdraagt 
aan onze missie.

1.2 Bestuur en Directie

In 2017 zijn mevr. G van Eck en dhr. J. Haitsma toegetreden tot het bestuur. Zij vullen de 2 ontstane 
vacatures in, waardoor het bestuur weer compleet is. Verder zijn er geen wijzigingen geweest.
Over de aanpak en procedures rond het bestuurslidmaatschap gelden bij Landschapsbeheer de 
volgende regels:
Personen kunnen maximaal twee perioden van vier jaar bestuurslid zijn, de voorzitter maximaal 
3 perioden. 
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden gezamenlijk de benodigde expertise 
hebben om de bestuurstaak van de organisatie goed te kunnen invullen:
• binding met maatschappelijke geledingen, zijnde 
 natuur- en landschapsorganisaties, landbouw-
 organisaties, vrijwilligerswerk, publieke en 
 particuliere grondbezitters, cultuurhistorische 
 organisaties;
• kennis hebben van ecologie, landschap, landbouw 
 en cultuurhistorie, alsmede van juridische, 
 financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken.

LBF is vraagbaak
Advisering overheden
- Advisering particulieren
- Visievorming
- Meldpunt vleermuizen

LBF is procesmanager
- Procesontwikkeling 
- Procesbegeleiding 

LBF is kennispool
- Analyses
- Klankbordgroepen
- Monitoring
- GIS
- Bestekken
- Uitvoering
- Directie & toezicht

LBF is projectleider
Begeleiding
- Aansturing
- Financiële administratie

LBF initieert
- Signaleren
- Concretiseren initiatieven
- Projectontwikkeling
- Financiering
- Fondsenwerving

LBF is uitvoerder
- Groenbestekken
- Inrichtingsplannen erven
- Begeleiding uitvoering 
- Toezicht & directie 
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Nieuwe bestuursleden worden gezocht via de eigen netwerken van zowel bestuursleden als mede-
werkers. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt worden advertenties geplaatst met het verzoek 
te solliciteren. Na een sollicitatiegesprek met twee bestuursleden en de directeur wordt een nieuw 
bestuurslid voorgedragen en in een bestuursvergadering formeel benoemd.
De bestuursleden hebben een verklaring omtrent hun nevenfuncties afgelegd. Zij hebben aangegeven 
geen relevante nevenfuncties te bekleden.

In bijlage 1a staat de bestuurssamenstelling in 2017.
In bijlage 1b staan nevenfuncties vermeld.

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit. De leden ontvangen een onkostenvergoeding.

Het bestuur kwam in 2017 zes keer in vergadering bijeen en heeft gesproken over o.a. de volgende 
onderwerpen: 
- goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2016
- goedkeuring jaarprogramma en begroting 2018
- meerjarenplan 2017-2021
- plan van aanpak marketing strategie
- vacatures bestuur
- personeelszaken
- orderportefeuille 2017
- positie LBF bij gebiedsontwikkeling Centrale As
- Provinciaal beleid, o.a. startnotitie Leefbaarheid, veenweide, omgevingsvisie, legacy KH 2018
- Koöperaasje Doarpenlân 
- Landschappen NL

Een paar onderwerpen uitgelicht:

1. Meerjarenplan 2017-2021
In 2017 is een nieuw meerjarenplan voor de periode 2017-2021 vastgesteld. 
De beleidsvoornemens voor de komende jaren zijn ondergebracht in 3 programma’s:
1. Landbouw en water
2. Erfgoed en beleving
3. Mens en maatschappij

Deze 3 programma’s zijn met elkaar verbonden door 2 thema’s (naast landschap) die ook apart 
behandeld worden:
4. Biodiversiteit en monitoring 

Per programma en thema zijn steeds onze ambities beschreven, 
die op hun beurt weer leiden tot projecten. Het belang van een 
programma en de daarin opgenomen projecten voor het cultuur-
landschap in Fryslân is eveneens opgetekend.

Vanaf 2018 is het jaarplan ingedeeld conform deze 4 programma’s. 
In 2017 is nog de oude indeling toegepast. Bij de indiening daar-
van was dit nieuwe meerjarenplan nog in ontwikkeling.
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2. Plan van aanpak marketing strategie
Landschap en natuur bevindt zich in roerige tijden. Veel discussie over verlies van biodiversiteit en 
verlies van andere landschappelijke waarden. Maar ook nieuwe verhoudingen tussen overheden en 
burgers, de participatiesamenleving in relatie tot de overheid, zijn actueel. 
De vraag is hierin is steeds welke taak en verantwoordelijkheid de overheid heeft en welke de 
burger, de boer, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven etc.
Voor LBF is hierin van belang hoe zij zich ten aanzien van deze thema’s positioneert, en welke bij-
drage zij kan leveren. Waar kan LBF het verschil maken, welke rollen zijn het waarin LBF uniek is.
De thema’s waaraan we werken zijn vastgesteld in het Meerjarenplan 2017-2021. 
Maar vervolgens is het de zoektocht hoe we onze ambities moeten uitrollen.
LBF heeft GH+O in de arm genomen om hier een strategie voor te ontwikkelen. De resultaten 
daarvan worden in 2018 verwacht.

3. Investeren in research: projectontwikkeling
Het bestuur heeft vorig jaar besloten om een bedrag van € 40.000,- te bestemmen ten behoeve 
van nieuwe ontwikkelruimte: Investeren in vernieuwing (nieuwe dossiers) en innovatiekracht in 
projectontwikkeling is essentieel om toekomstbestendig te zijn. Het is de intentie om te investe-
ren in kansrijke ontwikkelingen/werkvelden. In eerste instantie was het streven aan te haken bij 
projectontwikkeling gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma veenweide en de uitvoering van 
de Kader Richtlijn Water. Helaas zijn beide uitvoeringsprogramma’s sterk vertraagd, waardoor die 
investering niet van de grond kwam. Wel is geïnvesteerd in het werkveld van de Natuur inclusieve 
Landbouw. Hiertoe is een opdracht gegeven aan Agreco, Dhr A. Jansma. Het doel is te werken aan 
een projectontwikkeling waarbij boeren buiten de weidevogelgebieden invulling geven aan biodi-
versiteitsdoelen, voorsorterend op de mogelijke nieuwe invulling van het GLB na 2020.
Vanaf het najaar wordt hieraan gewerkt.

4. Koöperaasje Doarpenlân (KDL)
De ontwikkelingen van KDL stonden regelmatig op de agenda.
Bij de oprichting van KDL is besloten om na circa anderhalf jaar functioneren, in de zomer van 
2017, vast te stellen of de coöperatie ‘er staat’, of anders gezegd dat de coöperatie datgene oplevert 
waarvoor ze is opgericht. In de ALV van KDL is dit besproken. 
We stelden vast dat de acquisitie van projecten moeizaam gaat, er komt veel te weinig van de grond. 
Een belangrijke randvoorwaarde voor KDL is dat de projectenportefeuille goed gevuld is, omdat 
daarmee de kosten die met KDL samenhangen gedekt moeten worden. Omdat dat niet lukt, is de 
vervolgstap geweest om de Coöperatie voorlopig te “parkeren”, met minimale kostendruk. 
De directeur is gestopt met zijn werkzaamheden (per 1/9/2017). Het Fryske Gea is voorlopig het 
enige lid. Indien zich andere tijden voordoen kunnen we de Coöperatie weer activeren, en kunnen 
potentiële leden weer instappen.

Het tegenvallend resultaat in 2017 heeft gevolgen voor LBF. 
De verwachting was dat via deze gezamenlijke aanpak de 
kans voor extra projectverwerving vergroot zou worden. 
Gezamenlijk integrale projecten opzetten, waarin Landschap 
ook één van de belangen zou zijn, past bij de huidige tijd. 
Het gevolg voor LBF is dat in 2017 de werving van declara-
bele projecturen voor de eigen organisatie enigszins achter is 
gebleven t.o.v. de oorspronkelijke prognose. LBF heeft dat de 
tweede helft van het jaar wel zo goed moet mogelijk kunnen 
‘repareren’, maar niet volledig.
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5. startnotitie ‘leefberens’ (leefbaarheid), Provincie Fryslân
De provincie heeft de startnotitie “Leefberens’ uitgebracht in de zomer van 2017. Deze moet nu 
verder uitgewerkt worden in een zgn. beleidsbrief.
In deze startnotitie wordt het begrip leefbaarheid breed gezien:
Naast sociale en economische factoren is er ook aandacht voor fysiek ruimtelijke factoren, 
waarin ook aandacht voor landschap en natuur.
Qua aanpak heeft Provinciale Staten gekozen voor een variant waarin de nadruk ligt op het 
benutten van de kracht van de gemeenschap. 
Deze beide invalshoeken stelt LBF voor de uitdaging de kansen te verzilveren, die uit dit beleid 
mogelijk voortvloeien. Wij zien veel relaties tussen ons werk, onze aanpak en het beleidsterrein 
“Leefberens”. LBF boogt op jarenlange ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van projecten 
waar overheden (veelal gemeenten) samenwerken met burgers.
LBF biedt aan bij de uitwerking haar expertise beschikbaar te stellen.

Tevens overlegt LBF met partners als Doarpswurk, IVN hoe we dit in de gezamenlijk vorm 
kunnen geven. Welk organisatiemodel is dan het meest effectief voor de provincie? 
Ervaringen die opgedaan zijn met netwerkorganisaties rond een thema, zoals bv de energie-
werkplaats, zijn wellicht een ingang om hierop door te denken. 

6. Gebiedsontwikkeling Centrale As.
LBF is vanaf 2007 betrokken bij het project Gebiedsontwikkeling De Centrale As. In 2017 ontstond 
er discussie rond de opdrachtverlening aan LBF, als gevolg van huidige aanbestedingsrichtlijnen 
van de Provincie Fryslân. Een vervolg op eerdere opdrachten was daardoor geen automatisme.
De Gebiedsontwikkeling Commissie is vervolgens in actie gekomen, omdat zij hecht aan continu-
iteit in de aanpak en LBF ziet als enige partij om de opgave die er nog ligt (450 km van de 600 km 
moet nog aangepakt) goed te begeleiden. Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpak van het Project-
bureau Centrale As: er is een splitsing aangebracht in de 
adviestaak en de uitvoeringstaak.
LBF is uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de 
opdracht: kwaliteitscontroleur/adviseur. 
Deze opdracht heeft een tijdspad t/m 2020.
De aanleg van de Centrale As zelf is afgerond. De gebieds-
ontwikkeling daarentegen nog niet, dat heeft een langere 
looptijd.
Ook dat vraagt continu aandacht, omdat de geraamde 
middelen die nodig zijn voor de gebieds-ontwikkeling 
nog wel door GS beschikbaar moeten worden gesteld.
Een lobby (o.a. via de pers) van de GOC en LBF, samen 
met partners heeft ertoe geleid dat PS unaniem besloten 
heeft dat deze middelen beschikbaar moeten komen.

Taken en werkwijze directeur
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur van Landschapsbeheer 
Friesland in relatie tot het bestuur zijn vastgelegd in het directiestatuut, zie bijlage 2 
(vastgesteld door het bestuur op 23 september 2008 en bijgesteld in maart 2012).
De bezoldiging van de directeur is bepaald conform de CAO Bos en Natuur, Ondernemingsdeel 
De Landschappen. Per eind 2017 valt deze in schaal 11.10 hetgeen overeenkomt met € 6.667,- 
bruto per maand (full-time). De directeur heeft een aanstelling van 80%, hetgeen dus een salaris 
van € 5.333,60,- bruto per maand betekent. In de jaarrekening is dit conform provinciale vereisten 
weergegeven. Voor een specificatie van de verantwoording bezoldiging bestuur en directie verwij-
zen wij u naar bijlage 3.
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1.3 Personeel

Personeelsomvang 
In de onderstaande tabel is weergegeven wat de omvang van het personeelsbestand is geweest aan 
het begin en aan het einde van het jaar.

Omvang personeelsbestand 1 jan. 2017  31 dec. 2017
 Aantal fte Aantal fte
 medewerkers   medewerkers
Medewerkers in vaste dienst 15 11,11 16 11,08
Medewerkers in tijdelijke dienst 3 1,00 1 1,00
Totaal  18 12,11 17 12,08

Het aantal personeelsleden is in 2017 met 1 persoon gedaald. De functie Coördinator Organisatie 
en Personeel is vrijgevallen en niet opnieuw ingevuld (bezuinigingsmaatregel). 
Verder is sprake van een klein aantal verschuivingen/aanvullingen: een senior projectleider is ver-
trokken. Deze positie is vervolgens ingevuld door een junior projectleider (tijdelijke aanstelling). 
De medewerker Communicatie en Voorlichting heeft aanvullend op haar basisaanstelling een 
kleine taakuitbreiding gehad (+ 0,2fte)

In bijlage 4, ‘Overzicht personeel in dienst’, is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s per 
functiegroep, aan het begin en aan het einde van 2017.

Ziekteverzuim
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het ziekteverzuim over de afgelopen jaren, uitgesplitst 
naar de drie gangbare categorieën: 
 • kort verzuim: tot en met 7 dagen,
 • middellang verzuim: 8 tot en met 42 dagen,
 • lang verzuim: 43 tot en met 365 dagen.

De verdeling van het verzuim over de 3 categorieën was in 2017 als volgt:
kort verzuim:  100% van het totale verzuim ( in 2016: 43,3%)
middellang:  0% van het totale verzuim ( in 2016: 9,49 %
lang verzuim:  0% van het totale verzuim ( in 2016: 47,47%)

% ziekteverzuim   2015 2016 207
kort verzuim tot 1 week   5,52 4,66 0,90
middellang verzuim 1-6 weken   0,19 0,24 0,00
lang verzuim 7-52 weken   0,18 1,21 0,00

Het ziektepercentage van de hele organisatie bedroeg in 2017: 
0,90% (= het totaal aantal verzuimdagen: het aantal beschik-
bare kalenderdagen x 100%). ( in 2016; 2,55%)
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1.4 Samenwerkingsverbanden

Landschapsbeheer Nederland, LandschappenNL
Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van het samenwerkingsverband Landschapsbeheer 
Nederland. Gezamenlijk leveren de twaalf provinciale stichtingen een bijdrage aan behoud, beheer 
en ontwikkeling van het Nederlandse cultuurlandschap. 

Met de 12Landschappen (de koepelorganisatie van de natuur-
beschermingsorganisaties per provincie, in Fryslân dus It Fryske 
Gea) wordt vanaf juli 2014 door LBN samengewerkt binnen het 
samenwerkingsverband van LandschappenNL: de werkorgani-
saties van zowel de 12Landschappen als van LBN zijn in elkaar 
gevoegd.
Deze bundeling heeft er inmiddels toe geleid dat de organisatie 
steeds meer als een eenheid functioneert. Er wordt gewerkt met 
1 werkplan en begroting.  
De directeurenberaden functioneren deels gescheiden en deels 
gezamenlijk van respectievelijk met elkaar. 
In 2017 is uitgebreid gesproken over de governance van het samenwerkingsverband. Dit heeft ertoe 
geleid dat voorgesteld wordt om de oorspronkelijke koepelorganisaties op termijn op te heffen.

De directeur van LBF (R. ter Steege) heeft zitting in het directeurenberaad. Dit beraad geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en is praktisch betrokken bij de voorbereiding en 
uitvoering van beleid. 
Noord Nederland wordt in het bestuur van LBN vertegenwoordigd door Dhr. Waalkens, bestuurs-
lid van onze Groningse zusterorganisatie. Hij maakt tevens deel uit van de RVT van Landschap-
penNL.
Jaarlijks organiseert LandschappenNL een besturendag. Telkens wordt een thema belicht. En 
daarnaast is het bedoeld om elkaar te treffen, uit te wisselen etc. De voorzitter en directeur van LBF 
gaan daar naartoe.

LandschappenNL vervult taken op landelijk niveau, daar waar de provinciale organisaties
(Landschapsbeheersorganisaties en de Landschappen) het provinciaal doen. Daarbij ook een 
accentverschil. LNL vraagt structureel aandacht vragen voor de waarde van natuur, landschap en 
cultureel erfgoed bij beleidsmakers in de landelijke politiek, en werkt samen met maatschappelijke 
organisaties op landelijk niveau. In de provincies wordt dat, naast de inzet van onze organisaties in 
de uitvoering, aan onze organisaties overgelaten. 
De inzet m.b.t. beleid en regelgeving immers van groot belang om de kwaliteit van het landschap te 
bewaken en te borgen. Bij alle dossiers bekijken we – samen met strategische partners – op welke 
thema’s lobby, overleg of andere proactieve inzet nodig is.

In 2017 vroegen de volgende landschap-gerelateerde thema’s de aandacht:
- Nationale Omgevingsvisie
- Omgevingswet
- Natuur inclusieve landbouw
- Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
- Mestbeleid
- Weidegang
- Monitoring Landschap
- Registratie Landschapselementen
- Weidevogelbeleid
- Certificering
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Grien Oerlis
Binnen de provinciegrenzen van Friesland werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de andere 
natuur- en landschapsorganisaties binnen het zgn. Grien Oerlis dat staat onder voorzitterschap van 
de Friese Milieufederatie. Het overleg biedt een platform voor overleg, afstemming en gezamenlijke 
activiteiten van deze organisaties in de provincie (Friese Milieufederatie, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, IVN, Waddenvereniging en Landschapsbeheer Friesland).
Mevr. Ter Steege heeft zitting in het Grien Oerlis.

Groene Alliantie, een samenwerkingsverband van IFG, FMF, LBF, SBB, 
Natuurmonumenten en IVN
In dit samenwerkingsverband van groene organisaties zijn de krachten gebundeld om in te spelen 
op de activiteiten die er binnen het programma van de Kulturele Haadsted 2018 ontwikkeld 
worden. Enerzijds zullen activiteiten op het grondgebied van de groene organisaties plaatsvinden. 
Naast afspraken over gastheerschap is aandacht voor de ecologische effecten van de evenementen 
van belang. Verder verwachten we met onze activiteiten een inhoudelijke bijdrage te kunnen 
leveren aan de programma’s en de legacy ervan, zoals Celebrating Diversity (Aventoer by de boer, 
living lab, silence of the bees) Nachttuinen e.a.

Vrijwilligers Academie
Op initiatief van Partoer en de provincie Fryslân is in Fryslân is in navolging van een landelijk 
model in 2016 een pilot gestart voor een  ‘Vrijwilligersacademie’, waarin allerlei organisaties hun 
krachten bundelen rondom deskundigheidsbevordering, trainingen,  ondersteuning etc. 
De pilotfase liep eind 2017 af. Tijdens de pilotfase had LBF zich bij dit initiatief aangesloten. Eind 
2017 is een nieuwe koers ingezet, waarbij LBF niet meer in de kerngroep zit, maar wel aanhaakt 
bij de activiteiten en mogelijkheden die de Vrijwilligersacademie biedt. Het streven is de Academie 
verder vorm te geven zonder afhankelijk te zijn van provinciale subsidies. Daartoe worden con-
tracten met partners opgesteld waarbij de contract-afspraak varieert naar gelang de afname van 
diensten van de Academie. LBF heeft een basiscontract afgesloten, waardoor haar cursuswerk via 
deze vrijwilligersacademie uitgedragen wordt.

Stichting Landschapsfonds Oranjewâld-Ketlik
Landschapsbeheer Friesland ondersteunt en adviseert het bestuur van het landschapsfonds 
Oranjewâld-Ketlik bij de uitvoering van haar taken. Dat behelst vooral adviezen voor de praktische 
uitvoering en werving van deelnemers als ook zaken rondom werving van fondsen etc.
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1.5 Financiën

Landschapsbeheer Friesland kan haar activiteiten uitvoeren dankzij de financiële steun van velen. 
Landschapsbeheer Friesland verantwoordt het financiële beleid in de jaarrekening 2017. In dit 
bestuursverslag is een verkorte weergave van de jaarrekening opgenomen. 
De jaarrekening 2017 is opgesteld conform de eisen van het CBF-keur en is 25 april 2018 door 
Van der Veen en Kromhout Registeraccountants van een goedkeurende controleverklaring voor-
zien. De jaarrekening 2017 is 18 april 2018 door het bestuur van de stichting vastgesteld. 

In dit jaarverslag is alleen een verkorte versie opgenomen. De volledig jaarrekening is op de website 
te vinden.

Bijdrage Provinsje Fryslân
Landschapsbeheer Friesland ontvangt jaarlijks een bijdrage van de Provinsje Fryslân voor het 
uitvoeren van de producttaken. Conform de subsidieafspraak legt Landschapsbeheer Friesland de 
provincie jaarlijks haar voornemens voor het komende jaar voor. Dit in de vorm van een offerte. 

In 2017 ontving Landschapsbeheer Friesland van de Provincie een bedrag van € 212.743. Het gaat 
hierbij om een beschikking, waarvan de afrekening nog moet plaatsvinden. 

Bijdragen projecten
Alle projecten, uit te voeren binnen de projectenorganisatie, hebben een zodanige financierings-
opzet dat ze financieel quitte draaien. Dit betekent dat per project een financieringsopzet wordt 
gemaakt, dat er subsidies en fondsen en andere bijdragen worden aangevraagd en dat plannen con-
form het vastgestelde dekkingsplan worden uitgewerkt. Vervolgens worden deze zowel inhoudelijk 
als financieel verantwoord.
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Activa 2017 2016
Vaste activa

Materiele vaste activa € 16.388 € 16.577
Vlottende activa

Voorraden € 4.597 € 5.948
Debiteuren en overige vorderingen € 380.906 € 184.981

Liquide middelen € 43.760 € 343.847
Totaal activa € 445.650 € 551.352

Passiva 2017 2016
Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen
Continuïteitsreserve € 17.162 € 12.638
Bestemmingsfondsen € 78.779 € 103.421

Vastgelegd vermogen
Fonds activa bedrijfsvoering € 16.388 € 16.577
Totaal eigen vermogen € 112.329 € 132.636
Schulden op korte termijn € 333.322 € 418.716
Totaal passiva € 445.650 € 551.352

Baten Exploitatie 2017 Exploitatie 2016
Baten uit eigen fondsenwerving € - € -
Baten uit acties van derden € 187.500 € 158.124
Subsidies en bijdragen van overheden € 621.689 € 577.753
Overige baten € 739.511 € 546.115
Totaal beschikbaar voor de doelstelling € 1.548.701 € 1.281.992

Besteed aan doelstelling Exploitatie 2017 Exploitatie 2016
Projecten € 1.014.234 € 798.913
Producttaken € 438.115 € 433.106
Frictiekosten € - € -

€ 1.452.347 € 1.232.019
Beheer & administratie € 116.661 € 118.752
Totaal besteed aan de doelstelling € 1.569.008 € 1.350.771
Saldo €  - 20.308 € - 68.779

€ 1.548.700 € 1.218.992

Saldo toegevoegd (onttrokken) aan Exploitatie 2017 Exploitatie 2016
Eigen vermogen (vastgelegd vermogen)

Mutatie bestemmingsfondsen organisatie € - 24.643 € - 4.030
Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)

Mutatie continuiteitsreserve € 4.524 € - 80.066
Mutatie fonds activa bedrijfsvoering € - 190 € 15.318

€ - 20.308 € - 68.779
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Verkorte weergave van de balans en van de staat van baten en lasten over 2017 (in €) 
Een volledige jaarrekening kan op de website van onze stichting worden gedownload via 
http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/contact/formulier

Voor een specificatie toelichting lastenverdeling verwijzen wij naar bijlage 1 e.
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ACCOUNTANTSVERKLARING 

De in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2017, bestaande uit de samengevatte balans 
per 31 december 2017 en de samengevatte staat van baten en lasten over 2017, is ontleend aan de 
gecontroleerde jaarrekening 2017 van Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten 
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Stichting Landschapsbeheer Friesland op 
basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn 650 
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslagge-
ving. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve 
niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting 
Landschapsbeheer Friesland en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en 
de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsge-
vonden sinds de datum van onze controleverklaring van 25 april 2018.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Stich-
ting Landschapsbeheer Friesland in onze controleverklaring van 25 april 2018.

Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde 
jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de jaar-
rekening.

Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van 
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze 
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

 
Drachten, 25 april 2018
 
VAN DER VEEN & KROMHOUT
Registeraccountants
w.g. R.A. Noordhuis RA
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Bestemming resultaat en beleid t.a.v. reserves
Het bestuur streeft naar een continuiteitsreserve van maximaal ca. € 200.000.   
Deze reserve dient ter dekking van risico’s in de bedrijfsvoering, continuïteit van projecten en het 
opvangen van tegenvallers in projecten.   
Het beleid is om in de post algemeen maximaal € 191.000 te hebben.    
Hiermee moeten dekkingsproblemen kunnen worden opvangen in een of meer projecten, of een 
kwartaal overbruggen in loon- en bijkomende kosten in projecten. Hierbij mag opgemerkt worden 
dat in slechts enkele gevallen sprake zal zijn van problemen met de financiering, in verhouding tot 
de vele projecten die jaarlijks uitgevoerd worden. 
Voor dit onderdeel van de continuiteitsreserve wordt uitgegaan van 25% van de orderportefeuille 
(loonkostencomponent), zijnde € 564.000. 25% hiervan is € 141.000.   
Daarnaast is minimaal een bedrag van € 50.000 nodig ter dekking van de verplichting personeels-
kosten.  
     
Het saldo bedraagt per 31 december 2017   €  33.550 
en bestaat uit:   
fonds activa bedrijfsvoering    € 16.388  
algemeen   
continuiteitsreserve €   80.225   
verplichting personeelskosten €   63.063-
 -------------  
 €   17.162  €   17.162
   -------------
    €  33.550 

Bestemming resultaat 2017: Het saldo van € 3.293 is ten bate gebracht van de continuïteitsreserve 
van de stichting. 

Aansluiting bestemming resultaat:
2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.293, dit is ten bate gebracht van de continuï-
teitsreserve. 
In de jaarrekening 2017 (blz. 6) is dit als volgt verwerkt in de mutatie vrij besteedbaar vermogen 
 
De mutatie van € 4.524 bestaat uit: 
 
mutatie verplichting personeelskosten 
(afbouw schuld aan personeel inzake verlofuren) €  1.042

onttrekking uit continuiteitsreserve tbv fonds
personeel voor kosten ontslag-transitievergoeding €   --
 
onttrekking aan continuiteitsreserve als gevolg van 
afschrijving activa € 190
 
toevoeging voordelig resultaat aan continuïteitsreserve € 3.293 
  -------------
 €  4.524

De stichting voert geen risicovolle beleggingen uit. De reserves worden beheerd op een spaarrekening. 

Het percentage van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van het totaal 
van de baten voor het jaar 2017 is 92,5 % (2016: 90,7%). Ten opzichte van het totaal aan lasten is dit 
voor 2017 92,6% (2016: 91,2%).
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Vaststelling jaarbegroting 2018
Op 27 september 2017 heeft het bestuur van de stichting de jaarbegroting voor 2018 vastgesteld. 
Daarmee zijn de financiële en beleidsmatige richtlijnen voor het boekjaar 2018 voor de organisatie 
bepaald. Deze begroting staat in bijlage 1e. 
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2 Activiteiten en werkwijze

2.1 Activiteiten 

Vanaf 2014 heeft Landschapsbeheer Friesland haar werk ingedeeld in een aantal thema’s.
• De Actieve Burger
• Ruimtelijke Kwaliteit: Identiteit van de eigen omgeving
• Biodiversiteit

In dit hoofdstuk beschrijven we eerst een aantal in het oog springende activiteiten in het afgelopen 
jaar, verdeeld over de thema’s. 
Voor het totaaloverzicht van onze activiteiten verwijzen we naar:
           1.   het prestatieoverzicht van de productafspraken (2.3 en 2.4) 
           2.   het projectenoverzicht (2.5)

De rollen die LBF invult in de diverse thema’s en projecten zijn verschillend van aard, zoals ook 
beschreven in hoofdstuk 1. 
Vaak heeft LBF de taak van projectleider en die van kennisleverancier/ adviseur.

Een aantal activiteiten uitgelicht

De Actieve Burger 

Alle basisscholen in De Wâlden doen mee aan ‘Takomst foar in unyk lânskip’ 
In 2017 hebben 45 scholen met 1170 leerlingen deelgenomen aan het project ‘Takomst foar in 
unyk lânskip’, het scholenproject dat bedoeld is om leerlingen in het veld kennis te laten maken 
met de het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden. De leerlingen leren over de landschaps-
elementen die het gebied waarin zij wonen zo uniek maken. Het project is een samenwerking 
tussen Vereniging De Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland en 3 steunpunten 
NME (Natuur- en Milieueducatie), te weten De Naturij (Smallingerland), Pingo en Pet 
(Tysjerksteradiel) en De Klyster (Dantumadiel, Achtkarspelen en Kollumerland). 

Het Scholenproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ is een oude bekende. In 2008 won het – toen 
nog nieuwe – project de Sulveren Skries, het beste initiatief op het gebied van Agrarisch Natuur-
beheer. En dat was natuurlijk niet voor niets.  De samenwerking en het grote bereik werden 
vooral geprezen. Bijna 10 jaar later is het project nog steeds een succes. Inmiddels doen alle basis-
scholen in het gebied mee en docenten en leerlingen zijn allemaal erg positief over het project. 
Ze kunnen deelnemen aan een gezellige, leerzame doe-dag. De kinderen brengen een bezoek aan 
een boerderij, ze doen leuke veldopdrachten onder leiding van een enthousiaste vrijwilliger en ze 
mogen de boer helpen bij het beheer door te zagen en takken te slepen. 
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In 2017 was het tussen de zomer-
vakantie en de herfstvakantie 
topdrukte voor Landschapsbeheer 
Friesland die in deze periode ook 
vergelijkbare scholenprojecten in 
zuidoost- en zuidwest-Fryslân 
uitvoert. Gelukkig zijn er een aan-
tal enthousiaste vrijwilligers 
die kunnen ondersteunen bij de 
begeleiding. Een dag voor de 
herfstvakantie werd het scholen-
project in de Noardlike Fryske 
Wâlden afgesloten met de strijd 
om de ‘Wâldpykbokaal’. Om deze 
bokaal te bemachtigen moesten 
3 scholen het tegen elkaar opnemen. Met een kennisquiz, het vertolken van een lied en een heuse 
zaagwedstrijd konden ze punten bemachtigen. De juryvoorzitter, gedeputeerde Johannes Kramer, 
mocht de prijswinnende school bekend maken. Deze keer was het CBS De Wynroas uit de 
Harkema die er met de felbegeerde bokaal vandoor ging. 

De strijd om de Wâldpykbokaal werd ook georganiseerd om aandacht te vragen voor dit prachtige 
project, want zorgen zijn er namelijk ook, omdat de financiering van het project in 2018 afloopt.
Bijna alle betrokken organisaties, gemeenten en Provincie vinden dat het project een vervolg moet 
krijgen, maar het ontbreekt nog altijd aan structurele middelen. Gesprekken over het vervolg zijn 
inmiddels gaande, want zo’n uniek project moet toch zeker een vervolg krijgen.

Project ‘Voedsel-Startups’ geeft impuls aan lokale initiatief
Het project ‘Voedsel-start-ups’ is precies op het goede moment gehonoreerd. De coalitie van 4 
organisaties die zich verenigd hebben rond het programma ‘Eetbaar Fryslân’ was net in het najaar 
van 2016 gestart. De Friese Milieufederatie, Landschapsbeheer Friesland, het Nordwin-college en 
Netwerk Duurzame Dorpen hadden de taken verdeeld binnen ‘Eetbaar Fryslân’, een thema waaraan 
de Provinsje Fryslân financiën had gekoppeld in het kader van het Provinciaal Milieuplan (PMP). 
De twee hoofdsporen binnen ‘Eetbaar Fryslân’ zijn:
 1. Korte Voedselketens en 
 2. Kennisuitwisseling / lokale voedselinitiatieven. 
Bij lokale voedselinitiatieven moet worden gedacht aan het bieden van ondersteuning op maat aan 
lokale voedselinitiatieven m.b.t. onder andere voedselbossen, voedselcoöperaties, dorps- en wijk-
moestuinen en dorps- en wijkboomgaarden;
De werkgroep ‘Eetbaar Fryslân’ zag volop kansen om opgedane kennis bij ‘koploper’-initiatieven te 
gebruiken voor de groei van startende initiatieven elders in de provincie Fryslân. Voor dat laatste 
waren de PMP-gelden ontoereikend, maar het idee sloot perfect aan bij de subsidieregeling Duur-
zaam Door. Met de werkgroep ‘Eetbaar Fryslân’ is een ambitieuze aanpak bedacht die verwoord is 
binnen het projectplan ‘Voedsel-start-ups’ dat met steun van Duurzaam Door in 2017 van start kon 
gaan. Zo zijn er gedurende het jaar een viertal regiobijeenkomsten georganiseerd, diverse keukenta-
felgesprekken, coaching/trainingen en een afsluitend mini-symposium.
Er was veel belangstelling voor de bijeenkomsten en trainingen. Dat biedt zeker perspectief voor 
verdere netwerkvorming, wat een van de doelen is van Eetbaar Fryslân. De afsluitende bijeen-
komst van het project ‘Voedsel-Start-Ups’ werd georganiseerd op vrijdag 6 oktober in restaurant 
De Koperen Tuin. Prof. Dr. Ir. P. Vellinga trapte de bijeenkomst af met een boeiende lezing over de 
noodzaak van voedselinitiatieven voor een duurzamere wereld. Na deze opwarmer konden mensen 
kiezen uit 2 van de 5 mini-cursussen, te weten ‘Dorpstuinen, ervaringen uit de praktijk’, Moestui-
nieren op grote schaal’, Voedselcoöperatie, Voedselbos, Lokale voedselvisie en de omgevingswet. 
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Tot slot van de bijeenkomst konden de aanwezigen genieten van heerlijk diner, dat was bereid door 
tien studenten van de opleiding medewerker fastservice/catering van het ROC Friesland College 
met ingrediënten uit de ‘Koploper’-dorpstuinen van Hurdegaryp en de tuin van Voedselcoöperatie 
Us Hôf. 
Kortom, Duurzaam Door heeft het mogelijk gemaakt dat er middels het project Voedsel-Startups 
een flinke boost is gegeven aan het onderdeel ‘kennisuitwisseling’ binnen het programma ‘Eetbaar 
Fryslân’. Het netwerk is verder versterkt en nieuwe initiatieven kunnen zich verder ontplooien.

TV-serie ‘Romte’ goed bekeken en gewaardeerd
Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieufederatie ondersteunen burgerinitiatieven in de 
woonomgeving. In de Tv-serie Romte zijn vijf van deze burgerinitiatieven gevolgd: de inrichting 
van een buurttuin ‘Groene Flach’ in Sneek, het Parkbossenproject in Olderberkoop, de ‘Terp fan’e 
takomst’ in Blija, het plan voor De Peinder Mieden in Opeinde en een gemeenschappelijke tuin in 
Koudum. Allemaal initiatieven om de (woon)omgeving van de bewoners mooier te maken. We zien 
hoe de betrokken bewoners soms worstelen met de bureaucratie, zich inspannen om geld bij elkaar 
te krijgen en hoe ze hun plannen vormgeven. Vanaf dinsdag 31 oktober 2017 was de serie iedere 
dinsdagavond op Omrop Fryslân te zien. Deze 16-delige serie is een coproductie van Landschaps-
beheer Friesland,  De Friese Milieu Federatie en Omrop Fryslân. 
De Tv-serie was een vervolg op de serie ‘Moai Fryslân’ die in 2014 is uitgezonden. De serie ‘Moai 
Fryslân’ ging over de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie in de breedste zin. Er is van alles aan 
de hand in onze samenleving dat van grote invloed is op onze omgeving. Denk daarbij aan wind-
molens, snelwegen, energie, schaalvergroting in de landbouw, bedrijventerreinen, enzovoorts. Hoe 
bepaalt dit onze omgeving? Wat is ruimtelijke kwaliteit? En hoe kunnen wij als burgers zelf bijdra-
gen aan de kwaliteit van onze streek, dorp of stad?
Met name die laatste vraag was de basis voor het vervolg op de serie Moai Fryslân. Wat is er nu 
mooier om een aantal burgerinitiatieven op dat gebied te volgen? Op die manier krijgen mensen 
namelijk een goed beeld hoe dit soort initiatieven in de praktijk uitpakken. Zo krijgen mensen 
antwoord op vragen als: ‘Hoe zit de subsidiewereld in elkaar en hoe werkt het met vergunningen?’, 
‘Bij wie moeten we aankloppen voor het juiste advies?’, maar ook vragen als ‘Hoe zorgen we voor 
voldoende draagvlak?’. Hoogtepunten komen aan bod, zoals gezamenlijke plantdagen, en feestelijke 
onthullingen, maar ook de struikelblokken die ieder project tegenkomt. Het advies van de hoofper-
sonen uit de serie is dan ook bijna eensluidend: “Heb veel geduld en doorzettingsvermogen, maar 
begin er alsjeblieft wel aan. Je maakt namelijk wel echt het verschil”.
De TV-serie ‘Romte’ is goed bekeken en de website ‘Romte.tv’ eveneens. Een enquête onder de 
kijkers heeft ook de nodige waardevolle informatie opgeleverd. Bijna de helft van de kijkers gaf aan 
dat ze geïnspireerd zijn geraakt en ook graag zouden meewerken als een dergelijk initiatief zich 
voordoet in hun eigen omgeving. Het aantal mensen dat aangeeft zelf een initiatief op te willen star-
ten en daarbij ook al concrete ideeën hebben ligt beduidend lager. Maar gelukkig zijn er altijd een 
paar mensen die net als de hoofdpersonen uit de serie gewoon beginnen, omdat ze wat voor hun 
omgeving willen doen. Eén ding weten ze zeker: ‘Er is nog een lange, maar boeiende weg te gaan’.

Ruimtelijke kwaliteit: Identiteit van de eigen omgeving

Herstel project landschap (POP3 maatregel 5)
Friesland kent een lange traditie van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en met de invoering van 
het nieuwe stelsel ANLb 2016 is er een belangrijke taak weggelegd voor de zeven collectieven. Zij 
verzorgen in samenspraak met hun leden de gebiedsaanvragen naar de provincie op basis van het 
natuurbeheerplan. Daarin zijn voor een viertal leefgebieden doelen voor biodiversiteit aangegeven. 
Een van die leefgebieden is de droge dooradering, gebieden waarin opgaande groene elementen het 
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kenmerkende element zijn. Deze elementen die een grote variëteit aan levensvormen herbergen vor-
men het karakter van het landschap in de drogere zandgebieden in Fryslân. De provincie Fryslân is in 
2009 uitgeroepen tot de mooiste provincie van Nederland en dat is vooral te danken aan het feit dat 
het landschap op veel plekken nog gaaf is wat betreft de basisstructuren; die bovendien vaak nog goed 
herkenbaar zijn. Dat blijkt uit ook uit Grutsk op ‘e Romte, waarin landschappelijke en cultuurhistori-
sche structuren van provinciaal belang worden geanalyseerd en gewaardeerd. 

Het landschap vertoont op een aantal plaatsen echter duidelijk ‘slijtage’, dusdanig dat de individuele 
elementen niet beheerwaardig zijn. De vier collectieven met leefgebied droge dooradering binnen hun 
werkgebied: ELAN, Noardlike Fryske Walden, Waddenvogels en It Lege Midden werken samen met 
Landschapsbeheer Friesland in het project “herstel en versterken landschap droge dooradering” aan 
het herstellen en versterken van de kenmerkende elementen binnen de droge dooradering. Door per 
deelgebied een eigen aanpak te volgen, wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de eigenaren 
en worden de opgedane ervaringen van de collectieven tijdens de werving voor ANLB2016 benut. 

Vanaf juni 2017 tot en met oktober 2019 vindt op provinciale schaal binnen het leefgebied DD wer-
ving plaats voor herstel en additieve aanleg van elementen. Met het oog op het behouden en verhogen 
van de biodiversiteit en altijd met Grutsk en de Catalogus Groenblauwe diensten als uitgangspunt. 
In 2017 is het projectplan opgesteld en is een succesvolle aanvraag gedaan door het samenwerkings-
verband. De aanvraag is in december 2017 door de Provincie Fryslân gehonoreerd onder maatregel 5 
(niet-productieve investeringen in natuur en landschap) van de POP3 middelen. 

In aanloop naar de honorering is door de provincie Fryslân een unieke garantstelling afgegeven zodat 
er na indiening al gestart kon worden met het opbouwen van de projectorganisatie en de werving. 
Met name in deelgebieden ELAN en It Lege Midden is al veel geworven en zal in de winter van 2017-
2018 al reeds gestart worden met uitvoering. De projectorganisatie bestaat uit een bestuurlijke stuur-
groep, een inhoudelijke projectgroep en een brede adviesgroep die gevraagd en ongevraagd adviseert. 
LBF is in dit project de penvoerder.

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk
Het landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk heeft een ambitieuze doelstelling. Het wil 70 procent 
van de landschapselementen, zoals houtwallen en elzensingels, rond Heerenveen structureel onder 
beheer hebben voor minimaal 28 jaar. Om dit doel te behalen heeft het fonds geld in ontvangst ge-
nomen van de gemeente Heerenveen en van de provincie Friesland. Er is destijds met de provincie 
Fryslân en gemeente Heerenveen afgesproken dat er 1 deel privaatgeld tegen 6 delen publieksgeld 
dient te staan. De bedoeling was dat het private deel van bedrijven uit het werkgebied ging komen, 
zodat zij kunnen bijdragen aan het prachtige leefklimaat van het gebied. Dit plan is ontwikkeld voor 
2008, voor de crisis, het waren toen andere economische 
tijden. De Rabobank, de ondernemerskring Heerenveen 
en enkele bedrijven hebben geïnvesteerd in het fonds, 
maar in praktijk bleek het door de jaren lastig om een 
continue stroom aan private middelen op gang te houden, 
waardoor de doelstelling van het fonds in gevaar kwam.

Om hier een adequaat antwoord op te kunnen geven werd 
in 2016 / 2017 een herijkingsdiscussie op gang gebracht. 
Landschapsbeheer Friesland maakte voor het fonds een 
analyse hoeveel elementen nog onder beheer gebracht 
zouden kunnen worden. En wat dat voor de financiële 
consequenties heeft, afgezet tegen de uitputting van het 
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fonds over de gehele looptijd. Met de kennis van de eerste uitvoeringsjaren is het businessplan dat 
voor het fonds geschreven was herijkt. Dit in nauwe samenwerking met het bestuur. 

Alle elementen in het werkgebied zijn langsgelopen en bekeken welke nog onder beheer gebracht 
kunnen worden en wat de kosten daarvan zijn. Gelukkig bleek het fonds, met de middelen die bij 
de start zijn toegekend, de hierbij behorende doelen nog steeds te kunnen realiseren. Dat wil zeg-
gen wanneer de private bijdrage niet verhoogd zou worden. In overleg met ANV Grien Brongergea 
werd overeengekomen dat de inzet van de discussie met gemeente en provincie zou moeten zijn dat 
maximaal 15% eigen bijdrage van de eigenaren haalbaar is. Provincie en gemeente gingen hiermee 
akkoord.

Met deze nieuwe opzet kan voor een periode van meer dan 24 jaar zekerheid geboden worden dat 
er middelen zijn voor het beheer. Op dit punt blijft het fonds bijzonder. En dat past bij het bijzon-
dere landschap in dit gebied. 

Terpen- en Wierdenland: een verhaal in ontwikkeling
Ooit was de kuststrook langs het Werelderfgoed Waddenzee een van de dichtst bevolkte gebieden 
in Noord-Europa. In het open gebied tussen de Vlie en Eems leefden vanaf 500 voor Christus de 
Friezen, op kunstmatige heuvels in een kwelder- en veengebied waar de zee bij hoogwater vrij spel 
had. Ruim tien eeuwen later vormde monnikenwerk in Friesland en Groningen kleine dijkjes tot 
doorlopende kustdijken. Zo werd een open, zilte kwelder met geulen en prielen omgevormd tot 
cultuurland met sloten en kanalen. Met het uitvoeren van het project Terpen en wierdenland, een 
verhaal in ontwikkeling willen wij dit verhaal vertellen, zichtbaar en beleefbaar maken, samen met 
de bewoners! Omdat het onmogelijk is om alle dorpen in het gebied mee te nemen, is er een keuze 
gemaakt om het project te starten met drie Friese dorpen en 3 Groninger dorpen, te weten: Wijnal-
dum, Firdgum, Hallum, Ulrum, Warffum en Godlinze. 

Dit Waddenfondsproject wordt uitgevoerd door verschillende partijen uit Groningen en Friesland 
met elk een specifieke taak. Het Kenniscentrum Landschap en het Terpencentrum (beide gelieerd 
aan de Rijksuniversiteit Groningen) doen onderzoek naar de landschapsgeschiedenis en de archeo-
logie in de dorpen. Landschapsbeheer Groningen en Landschapsbeheer Friesland zorgen voor de 
koppeling van het project naar de dorpen. Door het organiseren van informatiebijeenkomsten, het 
oprichten van werkgroepen en het schrijven en uitvoeren van een plan van aanpak. Het museum 
Wierdenland is verantwoordelijk voor de educatieve aspecten in het project. 

Sinds de start van het project in 2014 is er door alle samenwerkende partijen hard gewerkt aan de 
verschillende doelen van het project te halen. Voor elk dorp is een landschapsbiografie geschreven 
en is archeologisch onderzoek gedaan met als doel het unieke verhaal van elk dorp te ontdekken. 
Met deze informatie is in elk dorp door een werkgroep gekeken naar de mogelijkheden om deze 
unieke geschiedenis in het dorp beleefbaar te maken. Deze ideeën zijn op papier gezet en gepre-
senteerd aan betrokken partijgen. Na groen licht van het Waddenfonds is een start gemaakt met de 
uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak. 

Het project is gestart in het Friese Firdgum en in 2017 zijn hier de werkzaamheden opgeleverd 
middels een feestelijke onthulling. Verder is LBF voor de dorpen Wijnaldum en Hallum gestart met 
het voorbereiden van de uitvoering. De verwachting is dat in 2018 nagenoeg alle werkzaamheden 
zijn afgerond. 

Op de site www.terpenenwierdenland.nl zijn alle projecten te volgen en kunt u alle onderzoeken 
raadplegen. 
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Biodiversiteit

Monitoring broedvogels en habitatkenmerken binnen het leefgebied Droge Dooradering
In 2016 is het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb 2016) in wer-
king getreden. Provinciaal is de sturing daarvan vastgelegd in het natuurbeheerplan, waarbij vier 
leefgebieden zijn onderscheiden. Een van die leefgebieden is de zogenaamde Droge dooradering. In 
Fryslân betreft dat voornamelijk gebieden met coulisselandschappen van houtsingels en -wallen in 
de Friese Wouden (in het oostelijk deel van de provincie) en een kleine oppervlakte op Terschelling. 
De agrarische collectieven  in Noordoost-Fryslân (NFW) Zuidoost Fryslân (ELAN) en op Terschel-
ling (Waddenvogels) hebben voor het leefgebied Droge dooradering een gebiedsplan aangeboden 
en voeren met de aangesloten beheerders het beheer uit voor die landschapselementen waarvoor 
beheerafspraken zijn gemaakt. Ook in de omgeving van Sint Nicolaasga ligt een gebied dat binnen 
het leefgebied Droge dooradering valt, maar daar wordt door het collectief It Lege Midden momen-
teel (nog) geen beheer uitgevoerd. Wel is bij St. Nyk in 2017 een start gemaakt met de werving van 
deelnemers voor landschapsherstel dat gezamenlijk door vier collectieven en LBF wordt uitgevoerd 
(zie elders in dit verslag). 
De Provincie Fryslân wil, als opdrachtgever ANLb 2016, weten hoe het beheer uitwerkt voor de 
doelsoorten van het leefgebied DD. Zij heeft daartoe aan LBF samen met Altenburg & Wymenga 
gevraagd de monitoring van de broedvogels in 2017 uit te voeren. 
De monitoringsresultaten kunnen bovendien ook door de agrarische collectieven worden gebruikt 
om de effectiviteit van hun beheer mee te bepalen.

Het doel van de broedvogelmonitoring is tweeërlei:
1 Vastleggen van de populatieontwikkeling van broedvogels van het leefgebied Droge dooradering,
2 Meten van de effectiviteit van de subsidieregeling voor het leefgebied Droge dooradering door een 
vergelijking van de populatieontwikkeling van broedvogels in beheerde en onbeheerde landschaps-
elementen.

Daarnaast worden in dezelfde beheerde en onbeheerde elementen een aantal specifieke kenmer-
ken geïnventariseerd die van invloed zijn op het leefgebied van de doelsoorten, de zogenaamde 
habitatkenmerken. Als voorbeeld: alle meidoorns van een zekere omvang worden geïnventariseerd 
omdat ze waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de broedvogeldichtheid. Deze kenmerken 
worden door de collectieven zelf of in opdracht van hen verzameld. 

Door de gegevens van broedvogels, habitat, beheerd en onbeheerd over een reeks van jaren te ver-
zamelen, te combineren en te analyseren hopen we gegevens te verzamelen die bijdragen aan meer 
inzicht over de factoren die bepalend zijn voor een rijke broedvogelbevolking.



23

Jaaroverzicht 2017

De Wilde Bijenlinie
Ruim 56% van de bijensoorten in Nederland staat op de Rode lijst. Aandacht voor deze insecten, in 
totaal zijn bijna 360 soorten ooit in Nederland waargenomen, is dringend gewenst. Tijdens het jaar-
lijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij in februari 2017 heeft LandschappenNL 1,7 
miljoen euro ontvangen voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. Dit is fantastisch nieuws voor de 
bedreigde wilde bijensoorten en voor het Nederlandse landschap. Concreet betekent deze toeken-
ning dat in elke provincie De Landschappen in samenwerking met de Landschapsbeheer-organi-
saties werken aan een netwerk van ‘Wilde Bijenlinies’ in Nederland. Deze vergroten het leefgebied 
van wilde bijensoorten en dragen bij aan de belevening van het landschap. 

In de provincie Fryslân werken LBF en It Fryske Gea samen met de Friese Milieu-
federatie aan de uitvoering van het project. De Wilde Bijenlinie bestaat uit een aantal 
deelprojecten. Zo worden er concrete activiteiten in het landschap georganiseerd, 
zoals de realisatie van wilde bijenplekken en het organiseren van de Bee Happy Day 
(tijdens NL-Doet), maar er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een kansen-
kaart en een digitale verzamelplaats met daarop informatie over bijvriendelijk beheer. 
Door het geven van de juiste informatie aan beheerders, waaronder overheden en 
uitvoerders, proberen de organisaties het bijvriendelijk beheer te stimuleren. Om de 
resultaten van de inspanningen te volgen vindt er monitoring plaats, waarbij deskundige 
vrijwilligers worden ingeschakeld van de Vlinder-, Bijenstichting en EIS .

In Friesland bestaat al langere tijd een bijenoverleg onder de naam ‘Fryslân Zoemt’. In dit overleg 
wisselen De Friese Milieufederatie, IVN, Van Hall-Larenstein en LBF de nodige kennis uit. Het 
provinciale overleg heeft inmiddels een volle agenda nu er door de Nationale Postcodeloterij naast 
de Wilde Bijenlinie nog een bijenproject is gehonoreerd, namelijk ‘De bij in de hoofdrol’ van IVN 
en Natuur en Milieu. De activiteiten binnen dit project sluiten naadloos aan bij de Wilde Bijenlinie. 
Binnen het ‘Fryslân Zoemt’-overleg vindt de afstemming van de activiteiten plaats. Op dezelfde 
agenda van ‘Fryslân Zoemt’ staat inmiddels nog een belangrijk agendapunt, namelijk de motie 
‘Minder bestrijdingsmiddelen voor meer insecten’ die in november 2017 door een ruime meerder-
heid van de Friese Provinciale Staten is aangenomen. Interessant is op welke wijze er invulling aan 
de motie wordt gegeven. Immers, alle goede bedoelingen ten spijt, de inspanningen van de Wilde 
Bijenlinie sorteren vooral een effect op de langere termijn als het beleid ondersteunend is. 
De Provincie Fryslân geeft met een motie een belangrijk signaal af dat hoop geeft voor de toekomst.

Meldpunt vleermuizen en marters
Vleermuizen en steenmarters zijn dieren die dicht bij de mens leven. Letterlijk! Verschillende soor-
ten vleermuizen en de steenmarter hebben hun – al dan niet tijdelijke – verblijfplaats(en) in uit-
eenlopende gebouwen: bedrijfspanden, schoolgebouwen en veelal ook woonhuizen. Bedrijven en 
particulieren hebben daarmee – veelal ongewild – te maken met het voorkomen van vleermuizen 
of de steenmarter in hun pand. Vooral de steenmarter, maar ook vleermuizen, kunnen daarbij voor 
beperkte of uitgebreidere schade en met name overlast veroorzaken. Fysieke schade (m.n. door de 
steenmarter) aan materialen zoals dakbedekking, isolatiemateriaal of bijvoorbeeld plafondbedek-
king (door uitwerpselen/urine) en schade aan auto’s, maar ook overlast door geluiden die de dieren 
(vleermuizen en steenmarter) veroorzaken, bijvoorbeeld gestommel, maar ook stank! 

In mei 2009 is het Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters van start gegaan en ondergebracht 
bij Landschapsbeheer Friesland (LBF). Sinds de oprichting van het meldpunt zijn vrijwilligers en 
medewerkers van LBF actief in vrijwel de gehele provincie met het afhandelen van meldingen c.q. 
klachten over vleermuizen en de steenmarter en in een zeer beperkt aantal gevallen andere soorten. 
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Omdat (alle soorten) vleermuizen en de steenmarter beschermde diersoorten zijn, is het van belang 
dat overlastmeldingen deskundig worden afgehandeld.

Werkwijze
Bij het meldpunt komen (jaarrond) wekelijks veelal meerdere meldingen binnen over overlast van 
vleermuizen en steenmarter. Meldingen van overlast door de steenmarter worden door medewer-
kers van LBF afgehandeld. Telefonisch (door uit te leggen hoe te handelen), of door de betreffende 
melders op locatie te bezoeken. Ook sommige vleermuizenmeldingen kunnen telefonisch afgehan-
deld. In andere gevallen worden ook deze melders bezocht, door deskundige vrijwilligers of mede-
werkers van LBF. Voor zowel de steenmarter als vleermuizen is het van belang dat er advies gegeven 
wordt dat in overeenstemming is met de wet en dat het advies (en het resultaat daarvan) niet alleen 
gunstig is voor de dieren, maar ook voor de melders. 

Aantal meldingen de afgelopen jaren
De meldingen van vleermuizen en steenmarter worden digitaal verwerkt. Diverse gegevens van de 
meldingen worden genoteerd en de locaties worden op bijgevoegde kaart ingetekend. In onder-
staande tabel wordt het aantal meldingen van vleermuizen, steenmarter en ‘andere soorten’ weer-
gegeven, over de jaren waarin het meldpunt actief is (2009 vanaf 1 mei ).
 

vleermuizen steenmarter andere soort totaal
2009 24 29 53

2010 7 68 75

2011 35 93 128

2012 30 75 105

2013 31 129 160

2014 26 103 1 130

2015 35 140 175

2016 48 172 5 225

2017 38 173 2 213

totaal 274 982 8 1264

Tabel : aantal meldingen vleermuizen, steenmarter en ‘andere soort’ (in 2009 vanaf mei)

Toename aantal meldingen
Zoals uit de tabel blijkt is het aantal meldingen per jaar in de loop van de jaren (sterk) gestegen, 
met name van de steenmarter. Er zijn in ieder geval twee 
mogelijke oorzaken aan te merken van deze stijging. Als 
eerste de toename van de steenmarter zeker ook in relatie 
tot de uitbreiding van oost naar west in de provincie. Tevens 
zal de bekendheid van de steenmarter in het algemeen en 
van het meldpunt een toename van het aantal meldingen 
als gevolg hebben. Veel mensen zijn inmiddels bekend met 
het voorkomen en de problematiek van de steenmarter. De 
steenmarter blijkt vaak onderwerp van gesprek te zijn!
Onderstaand wordt een kaart weergegeven met de locaties 
van de meldingen. 



25

Jaaroverzicht 2017

Kaart locaties meldingen (mei 2009 t/m 2017)
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2.2 Werkwijze in relatie tot de participatiesamenleving
 
Huidige ontwikkeling 
Uit de activiteiten en praktijkvoorbeelden van paragraaf 2.1 blijkt dat er sprake is van een toe-
nemend zelf organiserend vermogen van de samenleving, ook wel de participatiesamenleving 
genoemd. De gevestigde rol van overheden en maatschappelijke instituties is aan het veranderen. 
Uit de ervaring blijkt dat er steeds meer sprake is van coproductie van publieke waarde waarbij 
Landschapsbeheer Friesland een intermediaire rol vervult als het gaat om de vermaatschappelijking 
van landschapszorg. Naast de oorspronkelijke landschapsdoelstellingen komt de verbondenheid 
tussen mensen (onderling) en hun omgeving dan ook nadrukkelijker als doelstelling naar voren. 
In samenwerking met anderen treedt Landschapsbeheer Friesland op als verbinder tussen lokaal 
betrokken partijen met als doel om te zorgen voor een vitaal en beleefbaar platteland met een sterke 
identiteit. 

Het ‘traditionele’ vrijwilligerswerk, waarbij de maatregelen in het landschap niet het initiatief zijn 
van bewoners zelf lijkt langzaam te worden ingehaald door participatie-projecten waarbij het initi-
atief bij bewonersgroepen ligt. Landschapsbeheer Friesland heeft een stimulerende rol als het gaat 
om burgerbetrokkenheid. Dit doet de organisatie door initiatiefnemers te faciliteren en daadwer-
kelijk de mogelijkheid te geven om concreet aan de slag te gaan met de eigen omgeving. Afhan-
kelijk van de behoefte worden maatschappelijke organisaties bij dergelijke projecten betrokken. 
Landschapsbeheer Friesland maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van het professionele netwerk 
binnen de publieke ruimte.

Met de geschetste ontwikkeling lijkt er langzaam een eind te komen aan beleid waarbij overheden 
een sterke sturende rol hadden binnen de ruimtelijke ordening. Dit top-down-beleid stond vaak 
op gespannen voet met de behoefte van mensen om te wonen en te werken in een ‘herkenbare’ 
omgeving met een sterke identiteit. De eenvormige Vinex-wijken worden door veel Nederlanders 
aangehaald als voorbeeld hoe het niet moet. Het platteland is in dezelfde periode eveneens eenvor-
miger en minder herkenbaar geworden door een te eenzijdige belangenafweging. 

De huidige ontwikkeling lijkt een duidelijke reactie hierop. In processen waarbij de burgers aan zet 
zijn wordt namelijk veel waarde gehecht aan het gebieds- of streekeigene, zodat de gewenste her-
kenbaarheid gewaarborgd is. Dit draagt voor veel mensen bij aan een prettiger woon- en werkkli-
maat. Kortom, de omgeving krijgt voor bewoners een duidelijke meerwaarde als bij de afstemming 
van functies de ontstaansgeschiedenis de drager vormt. 

Afhankelijk van de situatie heeft Landschapsbeheer Friesland verschillende rollen binnen dit speel-
veld, namelijk: 

• Als aanjager: 
Projecten, waarbij het landschap de inspiratiebron vormt 
en waarbij burgers een onmisbare rol spelen als drager 
van het project. Hieronder vallen de Doarpen yn’t Grien-
projecten, maar ook het project ‘Terpen- en Wierden-
landschap, een verhaal in ontwikkeling’. 

• Als facilitator/adviseur: 
Projecten waarbij bewoners zelf het heft in handen hebben 
genomen om de eigen leefomgeving op te knappen en 
waarbij Landschapsbeheer er mede voor zorgt dat plannen 
uitgevoerd kunnen worden. Goede voorbeelden zijn het 
Koepelbosch-project, Lautastate Wier en Romte foar Blije.
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• Als verbinder:
In een complexe samenleving waarbij diverse belangen voorrang vragen heeft Landschapsbeheer 
Friesland een onafhankelijke en daarmee verbindende rol; met name tussen overheid, bedrijfsleven 
en burger. Het concept ‘Shared Grien Space’ biedt burgers niet alleen de mogelijkheid om mee te 
beslissen over de eigen groene omgeving, maar ook om deze zelf in te richten en te beheren.

Belangeloze inzet voor de samenleving
Volgens Landschapsbeheer Friesland neemt de belangeloze inzet van mensen voor hun omgeving 
niet af. Wel signaleren we dus een verschuiving van het structurele vaste vrijwilligerswerk naar het 
meer flexibele, eenmalige en/of projectgebonden vrijwillige inzet. Men wil zich tegenwoordig niet 
meer voor een lange tijd binden aan één en dezelfde organisatie. Landschapsbeheer Friesland zet 
daarom steeds meer in op korte, gerichte acties, waarbij de doelgroep zich steeds meer verbreedt. 
Het is niet alleen meer de vaste achterban, bestaande uit natuurliefhebbers, maar het zijn ook de 
actieve vrijwilligers in de dorpen die zich bij wijze van spreken gister nog bezig hielden met het 
dorpshuis, vandaag met de groene omgeving en morgen met het organiseren van mantelzorg in het 
dorp.

Kwantiteit vrijwilligersuren
Ook in 2017 besteedden honderden vrijwilligers en scholieren vele uren aan het landschap. 
De uitgevoerde werkzaamheden droegen in belangrijke mate bij aan het onderhoud van natuur- en 
landschapselementen. Bovendien zorgde de vrijwillige inzet voor (meer) betrokkenheid en draag-
vlak. In 2017 besteedden scholieren en vrijwilligers, onder coördinatie van Landschapsbeheer 
Friesland, 26.136 uur aan het werken in en aan het landschap. Tabel 4 geeft een overzicht van alle 
vrijwilligersactiviteiten. De tabellen 2a, 2b, 2c en tabel 3 laten de kwantitatieve gegevens van werk-
dagen, vrijwilligers en scholieren zien alsmede het totaal aantal uren dat gewerkt is.
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2.3 Prestatieoverzicht

In bijgevoegde tabel wordt een overzicht gegeven van de resultaten van 2017. 
De prestaties, zoals aangegeven in het activiteitenprogramma 2017, zijn nagelopen. Hiervan is in 
het schema de status aangegeven (kolom gerealiseerd: ja, nee, deels). Tevens zijn in de kolom 
Tijdsbesteding de benodigde uren aangegeven (begroot/besteed). 
In de kolom Toelichting is waar nodig een toelichting of verklaring genoteerd. 

Het Activiteitenprogramma 2017 is samengesteld in september-oktober 2016. Dit betekent dat zich 
in de loop van het najaar 2016 en gedurende 2017 velerlei ontwikkelingen hebben voorgedaan, die 
niet voorzien waren. Zowel ontwikkelingen t.a.v. geformuleerde taken als ook nieuwe ontwikkelin-
gen.

In paragraaf 2.3 is een overzicht van de totale tijdsbesteding van de producttaken opgenomen. 
Hierin zijn de begrote en bestede uren naast elkaar gezet.
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2.4 Overzicht tijdsbesteding producttaken (verdeeld over de thema’s) 2017

2.5 Projectenoverzicht 2017

verdeling naar thema’s 
in landschapsbeleid

Tijdsbesteding in % Uren

Begroot Besteed Begroot Besteed
Basistaken Thema’s

Adviezen Burger 7% 3% 120 64,75

Vrijwilligersinzet 28% 43% 500 998,75

Adviezen (semi) overheden,
organisaties

8% 6% 150 141,75

Subtotaal 43% 51% 770 1205,25

Product-
ontwikkeltaken

Thema’s

De Actieve Burger 23% 11% 420 257,25

Ruimtelijke Kwaliteit: 
Identiteit van de eigen omgeving

20% 25% 360 579

Duurzaamheid 6% 4% 100 99,5

Biodiversiteit 8% 9% 150 209

Subtotaal 57% 49% 1030 1144,75

Totaal 100% 100% 1800 2350

B Landschapsbeheer Particulieren en (semi-) overheden
1 Boschhoeve 
2 Gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk
3 Gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk (admin.)
4 Energie uit hout Implementatie
5 Erfplannen vanaf 2015
6 Landschapscoördinatie ANLB ELAN
7 Collectief It Lege Midden
8 Ondersteuning Schouwcommissie NFW
9 Schouw It Lege Midden
10 Landschapsherstel droge doorader
11 Monitoring droge dooradering
12 Inventarisatie landschapskenmerken NFW
13 Pilot 100% kartering groebe Ise
14 Landschapsproject Smallingerland
15 Cas kavelruil 2018-2018
16 Habitatkenmerken ELAN
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C Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer
1 Terpen & Wierden (LBG)
2 Kongsi van de Kooi-eend
3 Elzensingels Terschelling
4 Greidhoeke op de kaart
5 Waddenfondsaanvraag Koepelproject
6 Terp fan e Takomst (KDL)
7 Vervolg Bekhofschans (KDL)
8 Terbandsterschans

D Soortenbeheer
1 Ringslang Oldelamerpolder/Zandhuizerveld
2 Biotoopverb. Ringslang 2013-2015
3 Oeverzwaluwwand Deinum
4 Wilde Bijenlinie
5 Faunapassage Oosterveldseweg

E Vrijwilligerswerk
1 Cursuswerk
2 Shared Green Space ZWF
3 Sankastielen, Staten en Stinzen
4 Scholenproject vanaf 2015
5 Maatschappelijke stage vanaf 2015
6 Hoogstambrigade vanaf 2015
7 Natuurwerkdag vanaf 2015
8 Lauta State Wier fase 2
9 Prunusbestrijding Gaasterland
10 Educatie NFW vervolg
11 Boomfeestcommissie
12 DYG 4 dorpen ZWF
13 Groene loper Noord-oost
14 Groene loper Balk
15 Natuerlik Ferskaat
16 Voorb.fase Parkbossen Oldeberkoop
17 SGS pilot Waddengebied
18 Eetbaar Fryslân
19 Educatie Zuidoost
20 Begeleiding Bedrijfswerkdagen
21 Voedsel Start Ups
22 Eetbaar dorpsbos Hantum 
23 Gezond Natuur Wandelen
24 Groene loper ZO
25 Staten en Stinzen
26 Nachttuinen
27 Natuerlijk Ferskaat NO
28 Groene loper Menaem

F Kenniscentrum
1 MKLE (MAC)
2 Groen Licht & Website va 2015 
3 NAM Vleermuizen
4 Moai Fryslân XL: Romte
5  Monitoring NFW: vleermuisonderzoek
6 Centrale As Kwaliteitscontrole
7 Cursus monitoring DD
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3.  Communicatie 

Communicatie 2017
Het jaar 2017 had voor PR en communicatie weer diverse hoogtepunten, zoals de start van het edu-
catieproject Stins!, de excursie langs diverse Groene Lopers, het minisymposium Voedselinitiatie-
ven en de start van de serie Romte op Omrop Fryslân. Met diverse activiteiten wist LBF wederom 
de publiciteit te halen. Ook dit jaar zijn de website en sociale media doelgericht en op regelmatige 
basis ingezet. Het aantal volgers via sociale media is toegenomen. Bovendien is er in 2017 meer 
ingezet op samenwerkingsverbanden binnen de communicatie met onder andere de Leeuwarder 
Courant en collega-organisaties. 

Terugkijkend op het jaar 2017 vielen de volgende zaken op door hun communicatieve karakter:

9 februari; De Wilde Bijenlinie gaat van start dankzij de Postcode Loterij
LandschappenNL heeft tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij 1,7 
miljoen euro ontvangen voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. Naast de steun voor de Wilde 
Bijenlinie steunt de Nationale Postcode Loterij met 13,5 miljoen euro natuur en landschap in Ne-
derland. LBF zet deze bijdrage in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en 
beleefbaar te maken. 

14 februari; Start gemaakt met werkzaamheden ‘Energie uit Hout’
14 februari is het project ‘Energie uit Hout’ in de Noardlike Fryske Wâlden van start gegaan. Boeren 
die geen tijd of capaciteit hebben om hun elzensingels en houtwallen op hun land te beheren kun-
nen hun werk uitbesteden aan de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De vereniging heeft samen 
met LBF een unieke aanpak ontwikkeld om het beheer gezamenlijk uit te voeren onder regie en 
verantwoordelijkheid van de vereniging. 

9 maart; Start Eetbaar Fryslân
Op donderdag 9 maart heeft gedeputeerde Michel Schrier samen met de Friese topkok Jan Smink 
het startschot gegeven van het programma Eetbaar Fryslân. Zij bereidden een heerlijk lokaal ge-
recht en serveerden dit aan het winkelend publiek in de Jumbo van Grou. Het programma Eetbaar 
Fryslân, waar Landschapsbeheer Friesland ook initiatiefnemer in is, is opgestart om Friese pro-
ducenten en afnemers dichter bij elkaar te brengen. Het doel van het programma is dat het eten 
van aardappelen, groenten en fruit en op termijn ook andere producten uit Friesland op de lokale 
markt gebracht worden, gemakkelijk bereikbaar voor de consument en betaalbaar moet worden.

11 maart; NLdoet
Vrijwilligers hebben tijdens NLdoet op 11 maart hun handen uit de mouwen gestoken om het 
Landgoed Boschhoeve een opknapbeurt te geven. Zij hebben jonge boompjes verwijderd, broeiho-
pen gemaakt voor slangen en nestkastjes opgehangen. 

22 maart; Boomfeestdag
Het was prachtig weer tijdens de boomfeestdag. In Oldeberkoop werd de eerste hulststruik geplant 
door wethouder Van Esch van Ooststellingwerf op de Bekhofschans. Dit deed hij samen met de 
leerlingen van groep 7 van de Tjongerling. Deze plant-actie op de Bekhofschans was de eerste stap 
naar het herstel van de schans; ook een project van LBF.
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30 maart; Voedsellokaal
Op 30 maart organiseerde LBF het eerste voedsellokaal in Friesland. Op deze inspiratie-avond kon-
den geïnteresseerden geïnspireerd raken door ervaringsdeskundigen op het gebied van verbouwen 
en promoten van lokaal voedsel. 

31 maart; Eerste basisschool volgt lesprogramma van Friese kastelen
De eerste klas heeft op 31 maart het nieuwe lesprogramma Stins! gevolgd. Tijdens educatiepro-
gramma Stins! gaan basisschoolleerlingen actief met het thema buitenhuizen aan de slag, zowel in 
de klas als tijdens een bezoek aan de state of stins. De schierstins, het Keramiekmuseum Princesse-
hof en Dekema State doen met het programma mee. 

7 juni; Officiële aftrap van de werkzaamheden aan de Fok-Schans in Heerenveen
Het project ‘Herstel Terbandsterschans’ in Heerenveen is op 7 juni officieel afgetrapt. Op de plek 
waar de Fok overgaat in de Schans heeft ooit de Terbandsterschans gelegen. Deze schans was niet 
meer zichtbaar in het landschap. LBF werkt in dit project samen met Wijkbelang Heerenveen-
Noord en kunstenaar Albert Oost aan de realisatie van de Terbandsterschans, onderdeel van de 
Friese Waterlinie uit de 80-jarige oorlog. 

7 juli; Excursie Groene Loper
Ruim 30 mensen zijn vrijdag 7 juli mee geweest met een excursie langs diverse lopende Groene Lo-
per projecten. Het doel van deze projecten is om een goede verbinding te maken tussen de woon-
omgeving en de natuur. Door de excursie, georganiseerd door LBF en de Friese Milieu Federatie, 
hebben de deelnemers onder andere kennis gemaakt met Theunis Pietersma die natuur en cultuur-
historie toegankelijk wil maken voor burgers. 

16 september; Open dag Talmakooi
Op zaterdag 16 september heeft Landschapsbeheer Friesland in samenwerking met de eigenaar dhr. 
Talsma een open dag bij de Eendenkooi georganiseerd. Deze succesvolle dag werd georganiseerd 
nadat de eendenkooi is hersteld in het kader van het project Kongsi van de Eendenkooi. De dag 
werd bezocht door +/- 200 mensen.

6 oktober; Minisymposium Voedselinitiatieven 
Wat zijn de succesfactoren van een dorpstuin? Hoe krijgt u uw voedselcoöperatie van de grond? 
Dat is een greep uit de onderwerpen die tijdens het minisymposium Voedselinitiatieven, mede-
georganiseerd door LBF, behandeld werden. Na de opening door gedeputeerde Schrier begon de 
middag met een lezing door prof. dr. ir. P. Vellinga. Geïnteresseerden konden vervolgens twee mini-
cursussen volgen. De dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd met ingrediënten uit Friese 
dorpstuinen. 

20 oktober; Afronding dorpsproject Firdgum trekt veel mensen
Op vrijdagmiddag 20 oktober zat het Yeb Hettinga Museum vol. Ongeveer zeventig belangstellen-
den waren er aanwezig tijdens de officiële afronding van het terpenproject in Firdgum. Het dorp 
deed mee aan het project ‘Terpen- en wierdeland, een verhaal in ontwikkeling’. Landschapshistori-
cus Jeroen Wiersma behandelde de geschiedenis van het dorp met de toehoorders. Paulien Ploeger 
vertelde over het stekje die zij ontwierp voor het nieuwe ontmoetingsplein. 
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25 oktober; Petitie code rood voor natuur
Eind oktober kreeg de oproep om het Binnenhof te vergroenen veel bijval. Dit naar aanleiding van 
het nieuws van het grote geconstateerde verlies aan biodiversiteit in de afgelopen 27 jaar. In reactie 
hierop hebben de natuurorganisaties en diversie maatschappelijke instellingen samen met TV-tuin-
man Lodewijk Hoekstra de petitie ‘Code Rood voor Natuur’ gestart. De petitie stelt dat iedereen 
recht heeft op een gezonde leefomgeving en een rijke natuur. Ook LBF heeft de burgers opgeroepen 
om hun steun voor de petitie uit te spreken. 

31 oktober; Start Romte op Omrop Fryslân
31 oktober is de televisieserie Romte gestart op Omrop Fryslân. In deze coproductie van LBF, de 
Friese Milieu Federatie, provincie Fryslân en Omrop Fryslân werden diverse natuurinitiatieven 
gevolgd. Met de serie willen LBF en de Friese Milieu Federatie laten zien dat men zelf ook invloed 
kan uitoefenen op hun omgeving. 

28 oktober, Opening Lauta State Wier tijdens Nacht van de Nacht
Tijdens de Nacht van de Nacht is het Lauta State terrein geopend. In dit project, van Stichting Freo-
nen fan Terp & Tsjerke Wier en LBF, is de rijke historie van de state op het Lauta State terrein weer 
beleefbaar gemaakt. Het terrein is geopend met middeleeuws muziek, historische verhalen en een 
griezelige openingshandeling door burgemeester Theunis Piersma. 

4 november; Natuurwerkdag 2017
857 vrijwilligers zijn zaterdag 4 november aan de slag geweest in het Friese landschap tijdens de 
Natuurwerkdag. Dit jaar telde Friesland 26 locaties, waaronder leerschool Permacultuurtuin, Vlin-
dertuin Lemmer, het Mandefjild en Dekemastate. LBF organiseerde in samenwerking met diverse 
organisaties de Friese Natuurwerkdag alweer voor de zeventiende keer. 
De openingshandeling werd dit jaar gedaan door Wethouder Ellen Bruins Slot-Janmaat van 
Tytsjerksteradiel in dorpstuin Hurdegaryp. Zij kookte samen met een kok de maaltijd voor de 45 
vrijwilligers die in de dorpstuin aan het werk waren.
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Website, nieuwsbrief en sociale media 
Dit jaar is er een start gemaakt een update van de website. Daarnaast zijn de sociale media op re-
gelmatige basis ingezet om de projecten te belichten. Over het algemeen kunnen we zeggen dat het 
aantal bezoekers aan de website en sociale media is gestegen.  

De website
In 2017 is geconstateerd dat het programma waarop de website draait verouderd is. Daarop is 
besloten dat de website een update krijgt waarbij ook de design van de website wordt aangepast. 
Met dit nieuwe design krijgt LBF meer mogelijkheden om onder andere projecten en evenementen 
beter te kunnen belichten door bijvoorbeeld een agenda. 
In 2017 is de website 13.211 keer bezocht. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016. 

Facebook
Ook dit jaar is Facebook weer ingezet om projecten te belichten. In dit jaar is het aantal volgers ge-
stegen van 511 volgers naar 645 volgers. LBF heeft in 2017 drie keer geadverteerd op Facebook met 
de activiteiten ‘Cursus Man en ’t Hout’, ‘Open dag van de Talmakooi’ en ‘Natuurwerkdag 2017’. Het 
bericht over de Natuurwerkdag heeft het grootste aantal bereikte mensen. Het bericht heeft 22.137 
mensen bereikt. 

Twitter
Twitter is in 2017 volop gebruikt. Er zijn 108 tweets verstuurd. Bovendien is het aantal volgers van 
de twitterpagina van LBF (@LBFriesland) gestegen van 556 volgers naar 658 volgers. Daarnaast 
heeft de directeur een eigen twitteraccount (@ReginaTerSteege) met 210 volgers.

GroenLicht
GroenLicht is de analoge nieuwsbrief van Landschapsbeheer Friesland die ieder half jaar uitkomt. 
De nieuwsbrief had in 2016 een oplage van 2.000 (mei) en 2.400 (oktober). Het wordt naar onge-
veer 1.826 adressen verzonden. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Mailing
Vanaf 2017 maakt LBF gebruik van het mailingprogramma Mailchimp om uitnodigingen en andere 
bulk e-mail te versturen. Het plan is om dit in 2018 uit te breiden met een eventuele e-mailnieuws-
brief voor vrijwilligers. 
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Dhr M. Scheweer   
voorzitter
Bospad 10
8415 AN  Bontebok 

Dhr J. van der Veen    
vicevoorzitter
J.A. Fokkemastraat 6
9257 WL  Noordbergum

De heer J. Haitsma 
secretaris/penningmeester 
De Welle 34
8939 AT  Leeuwarden

De heer M. Ruys
Boerestreek 13
8408 JD  Lippenhuizen

De heer H. de Kroon
Felixwei 44
9051 KC  Stiens

Mevr G.van Eck
Jousterweg 158
8465 PP  Oudehaske

Bijlage 1a: Bestuurssamenstelling in 2017
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Bijlage 1b: Nevenfuncties 2017 bestuursleden en directeur

M. Scheweer (voorzitter):
• Voorzitter Stichting Kolleksjesintrum Fryslân (SKF)
• Voorzitter Stichting Diaconiehuis Oldeberkoop

J. van der Veen (vice-voorzitter):
• Voorzitter Fries Landbouw Museum
• Voorzitter Ypey Stichting
• Voorzitter Werkgroep Centrale As Noordbergum

J. Haitsma (secretaris/penningmeester):
• Geen nevenfuncties

M. Ruys (lid):
• Voorzitter Vereniging boseigenaren Beetsterzwaag
• Lid RvT Kooperaasje DoarpenLân
• Vice-voorzitter RvT Kwadrantgroep
• Vice-voorzitter RvT Martini Ziekenhuis
• Opdrachten in (semi-) publieke sector

H. De Kroon (lid):
• Raadslid Leeuwarderadeel
• RvT Koöperaasje DoarpenLân

G. van Eck (lid):
• Bestuurslid SKIK kinderopvang en peuterspeelzalen

R. ter Steege (directeur):
• Regent van Teyensfundatie, Beetsterzwaag
• Voorzitter Vocaal Ensemble Leeuwarden
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Het bestuur en de directie van LBF onderschrijft de volgende principes:
1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het 
 kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ 
 dan wel van de ‘uitvoering’.
2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 
 doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling
3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbende, met gerichte aandacht voor de    
 informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

in deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier LBF invulling geeft aan deze 
principes.

Ad 1  Toezicht houden

• Hoe intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken is georganiseerd, en hoe daaraan 
 uitvoering wordt gegeven;
• Hoe het functioneren van directie, bestuurders en eventueel toezichthouders wordt geëvalueerd.

Het Bestuur van Landschapsbeheer Friesland is een onbezoldigd bestuur en bestaat uit leden die vanuit 
persoonlijke affiniteit, dikwijls in relatie met hun maatschappelijke positie, een bijdrage willen leveren 
aan de doelstelling van de stichting. De stichting heeft als doel zich actief in te stellen voor behoud, be-
heer en ontwikkeling van natuur en landschap in Friesland.

Uit de leden is een voorzitter, penningmeester en secretaris benoemd. Stichting Landschapsbeheer Fries-
land heeft gekozen voor een bestuursmodel waarbij sprake is van toezichthoudend bestuur. 
Het bestuur heeft zijn directeur volmacht gegeven en gedelegeerd voor een groot aantal taken. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Dit betekent dat het bestuur 
de hoofdlijnen van het beleid bepaalt en het meerjaren(beleids)plan, de begroting, jaarrekening en het 
jaarverslag vaststelt. Het bestuur ziet erop toe dat de afgesproken inhoudelijke doelen worden gereali-
seerd binnen de vastgestelde financiële kaders. 
Het vastgestelde beleid wordt op hoofdlijnen voorbereid door de directeur gezamenlijk met het be-
stuur. In de rol van werkgever zorgt het bestuur ervoor, samen met de directeur van Landschapsbeheer 
Friesland, dat Landschapsbeheer Friesland op correcte wijze haar werk doet. In overeenstemming met 
het directiestatuut is de directeur belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. Zij is belast met de 
voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en met de inhoudelijke voorbereiding van de op de 
agenda voorkomende onderwerpen. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
bestuursbesluiten en geformuleerd beleid. Bovengenoemde werkwijze is vastgesteld in het Directiesta-
tuut zoals vastgelegd in de vergadering van het Bestuur van 23 september 2008 en herzien op 28 maart 
2012 . 
De directeur heeft eens per jaar een functioneringsgesprek met de remuneratiecommissie, bestaande uit  
de voorzitter en een bestuurslid van het bestuur.
Jaarlijks vindt een evaluatie van het functioneren van het bestuur plaats.

2 Optimale besteding van middelen

• Het benoemen van richtinggevende doelstellingen op relevante gebieden en niveaus;
• Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten en interne processen;
• Het in werking stellen van aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties.

Landschapsbeheer Friesland stelt, op basis van het meerjarenplan, jaarlijks een jaarplan en een activitei-
tenplan op. In dit plan zijn de projecten voor het komende jaar opgenomen. Binnen de projecten wordt 
voortdurend gezocht naar mogelijkheden met minder middelen meer resultaat te behalen (effectiviteit 

Bijlage 1c: VERANTWOORDINGSVERKLARING code goed bestuur 
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en efficiency).
Landschapsbeheer Friesland is een zgn. projectenorganisatie. Voor de basistaken zijn afspraken gemaakt 
met de provincie. Nagenoeg voor alle overige projecten wordt subsidie aangevraagd. De monitoring en 
evaluaties vinden voor alle projecten conform de subsidievoorwaarden plaats. Waar zich mogelijkheden 
voordoen om projectactiviteiten te combineren, worden deze kansen benut.

3 Omgang met belanghebbenden

• Wie de belanghebbenden van de organisatie zijn;
• De inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden te verstrekken informatie;
• De wijze waarop de informatie wordt verstrekt;
• De inrichting van de communicatie, zodat de informatie relevant, eenduidig en toegankelijk is voor 
 belanghebbenden;
• De manier waarop de instelling omgaat met de ideeën, opmerkingen wensen en klachten van 
 belanghebbenden.

Belanghebbenden (vrijwilligers, bedrijven en agrariërs), subsidieverleners en opdrachtgevers krijgen 
tussentijdse en eind-projectrapportages m.b.t. voortgang en resultaten (inhoudelijk en financieel). Waar 
zich kansen voordoen wordt de media actief ingezet bij de promotie van doelstellingen en/of specifieke 
projecten. Bij sommige projecten wordt middels bebording informatie gegeven over het project en de 
financiers. Tevens worden speciale projectgerichte informatiebijeenkomsten gehouden. Tijdens de pro-
jectperiode worden de ideeën, opmerkingen van belanghebbenden verzameld en voor zover toepasbaar 
meegenomen in de uitvoering van het lopende c.q. toekomstige project.
LBF heeft een klachtenprocedure, waarvan in 2017 geen gebruik is gemaakt.
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Bijlage 1d: Exploitatiebegroting 2018 Landschapsbeheer Friesland
Inkomsten  Exploitatie 2016  Begroting 2017  Begroting 2018

Produkttaken

Provinsje Fryslan

Structurele bijdrage tbv producttaken
Algemeen
Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters

€ 248.200 € 212.743
€ 35.457

€ 248.200

Projecten    

Arbeidsinzet
Uitvoeringskosten

€ 679.816
€ 197.075

€ 872.507
€ 201.487

€ 809.975
€ 383.954

Overige baten 

Samenwerkingsactiviteiten lBn € 50.125 € 50.000 € 54.000
Overige projectbijdragen 

Bijdrage LBG inzake afkoop inzet in 
Terpen en Wierden

Overige baten huisvesting en apparaatskosten

€ 6.592

€ -

€ 10.570

€ -

€ 10.290

€ 8.744

huisvestingsbijdrage ELAN
Overige baten huisvesting en apparaatskosten

€ 7.965
€ 30.883

€ 7.965
€ 23.810

€ 7.965

nPl tbv Groen licht en website € 10.000 € 12.500 € 12.500

Saldo     
                                                                       

€ 51.336 - -

Totaal: +pm € 1.281.992 € 1.427.040 € 1.535.628
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Uitgaven  Exploitatie 2016  Begroting 2017  Begroting 2018

Projectbureau en bedrijfsbureau

1a Salarissen en sociale lasten
Salarissen € 608.663 € 684.425 € 624.175
Sociale lasten € 184.997 € 188.901 € 172.272
Dotatie uitkering dienstjubilea € 5.000 € -

€ 793.660 € 878.326 € 796.447
1b Overige personeelskosten
- Forenzenvergoeding € 19.738 € 20.806 € 17.309
   Vergoedingen CAO Bos en Natuur € 515 € 620 € 520
- Arbodienst € 1.728 € 1.184 € 1.124
- Personeelsactiviteiten € 1.893 € 1.000 € 2.000
- Overig € 1.651 € 400 € 1.000
- Personeelsverzekeringen € 31.755 € 33.182 € 31.385

€ 57.280 € 57.193 € 53.339
2 Huisvesting
- Huur kantoor en werkplaats incl. energie en ozb € 71.151 € 69.483 € 64.888
   Schoonmaakkosten € 12.102 € 10.600 € 12.000
- Klein onderhoud € 2.193 € 500 € 500

€ 85.446 € 80.583 € 77.388
3 verzekeringen
- WA-bedrijfsverzekering € 178 € 700 € 700
- Aansprakelijkheid bestuur € 726 € 750 € 750
- Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering € 378 € 350 € 350
- Verzekeringen tbv kantoorinventaris € 611 € 1.000 € 1.250
   Verzekeringen tbv de werkplaats € 390 € 600 € 650

€ 2.283 € 3.400 € 3.700
4 apparaatskosten
- Burokosten € 39.125 € 40.800 € 43.500
- Kosten accountant € 22.074 € 22.000 € 25.000
- Vakkennisbeheer € 2.377 € 4.000 € 4.000
- Reis- en verblijfkosten personeel (staf) € 20.658 € 19.800 € 19.800
- Werkplaatsbeheer en machinepark € 15.346 € 15.450 € 14.600
- Overige organisatiekosten € 7.750 € 13.200 € 19.000

€ 107.330 € 115.250 € 125.900
5 Bestuurskosten € 1.114 € 3.300 € 3.300
- Reiskosten
- Vacatievergoedingen

6 Communicatie/PR/Marketing: Uitvoering communicatieplan
- Communicatiebudget € 8.046 € 15.000 € 15.000
- Nieuwsbrief GL en website € 10.000 € 12.500 € 12.500

€ 18.046 € 27.500 € 27.500

7 Investering samenwerkingsactiviteiten lBn € 50.000 € 50.000 € 54.000

8 Rentelast
   In verband met leningen liquiditeitspositie € 270 € 1.000 € 1.100

Uitvoeringskosten Projecten € 197.075 € 201.487 € 383.954

Uitvoeringskosten ondersteuning vrijwilligers € 8.011 € 9.000 € 9.000

Totaal € 1.535.628
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Bijlage 1e: Toelichting lastenverdeling 2017
activiteiten in
het kader v.d.

doelstelling (3)

Werving 
baten

 (2)

Beheer en
 administratie

 (3) Totaal 2017 Begroot 2017 Totaal 2016
Personeelskosten kantoor (4) € 246.335 € - € 19.787 € 266.122 € 189.045 € 253.937
Overige personeelskosten (4) € 50.312 € - € 4.041 € 54.354 € 57.193 € 57.281
Huisvesting € 79.618 € - € 6.395 € 86.013 € 80.583 € 97.825
Verzekeringen € 3.190 € - € 256 € 3.446 € 3.400 € 2.283
Apparaatskosten € 112.249 € - € 9.016 € 121.265 € 115.250 € 128.583
Bestuurskosten € 1.550 € - € 124 € 1.674 € 3.300 € 1.114
Communicatie € 18.299 € - € 1.470 € 19.769 € 27.500 € 18.046
Investering samenwerkingsverband 
LandschappenNL

€ 49.854 € - € 4.005 € 53.858 € 50.000 € 50.000

€ 561.407 € - € 45.095 € 606.502 € 526.272 € 609.069

af: organisatiekosten bovenstaande 
rubrieken ten laste van projecten

€ -132.586 € - € -10.650 € -143.236 € -183.227 € -143.471

€ 428.821 € - € 34.445 € 463.266 € 343.045 € 465.598

Basisactiviteiten vrijwilligerswerk € 8.029 € - € 645 € 8.673 € 9.000 € 8.011
Rentelast € 959 € - € 77 € 1.037 € 1.000 € 270
Projecten € 1.014.539 € - € 81.493 € 1.096.032 € 1.073.994 € 876.891

Totaal uitvoeringskosten € 1.452.347 € - € 116.661 € 1.569.008 € 1.427.039 € 1.350.771

Gem. aantal personeelsleden (1) in dienst van Landschapsbeheer Friesland 13,0 13,5 12,5

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Er worden geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.

(1) Uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen.
(2) Landschapsbeheer Friesland is geen fondsenwervende organisatie. 
 De kosten kunnen hier derhalve niet aan toegerekend worden.
(3) De vermelde bedragen uitvoeringskosten naar doelstelling zijn exclusief de kosten voor 
 beheer en administratie. Zie toelichting in Verschillenanalyse en bestemming resultaat. 
 De toerekening van de kosten beheer & administratie is gebaseerd op de loonkosten van 
 ondersteunend personeel +20% overhead.
(4) Specificatie van de personeelskosten in lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenlasten 
 en overige personeelskosten wordt gegeven op blz. 18 van deze jaarrekening.
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Het doel van het directiestatuut is het vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de directeur van Landschapsbeheer Friesland in relatie tot het bestuur. 

Taak / rollen
1 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie.
2 De directeur is belast met de voorbereiding van vergaderingen van het bestuur en met de 
 inhoudelijke voorbereiding van de op de agenda voorkomende onderwerpen.
3 De directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bestuursbesluiten en geformuleerd 
 beleid.
4 De directeur neemt deel aan bestuursvergaderingen om het bestuur te informeren en te 
 adviseren, behoudens in situaties die betrekking hebben op de persoonlijke situatie van de 
 directeur zelf.
5 Het Bestuur stelt beleidsbepalende documenten vast ( beleidsplan en jaarplannen, financieel 
 (jaarbegroting en jaarrekening), positionering Landschapsbeheer Friesland in de Provincie, 
 strategische samenwerking, externe communicatie, PR en Marketing, personeelsbeleid) en toetst 
 de uitvoering op hoofdlijnen, tenzij anders is aangegeven of wordt afgesproken.
6 Het Bestuur geeft de uitvoering van het vastgestelde beleid in handen van de directeur.
7 Het bestuur delegeert zaken uitsluitend aan de directeur en namens de werkorganisatie 
 rapporteert de directeur aan het bestuur, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
8 Overige verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn omschreven in het 
 functie- en competentieprofiel “Directeur Landschapsbeheer Friesland”. 
 De directeur is bevoegd om taken door te mandateren aan medewerkers van de werkorganisatie.

Benoeming, schorsing en ontslag van de directeur
1 Het Bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur. 
2 De renumeratiecommissie (benoemd door het bestuur) voert eenmaal per jaar een functione-
 ringsgesprek met de directeur.

Bezoldiging
De bezoldiging van de directeur is bepaald conform de CAO Bos en Natuur, Ondernemingsdeel 
De Landschappen. Schaal 11 is van toepassing op de directeursfunctie.

Nevenfuncties
De aanvaarding van nevenfuncties door de directeur behoeft goedkeuring door het bestuur. 

Personeel
1 Bij mandaat van het Bestuur geeft de directeur invulling aan het werkgeverschap van de 
 organisatie, passend binnen de CAO Bos en Natuur / Ondernemingsdeel Landschappen, 
 het vastgestelde personeelsbeleid en het vastgestelde formatieplan.
2 Bij mandaat van het Bestuur benoemt de directeur alle overige personeelsleden en verleent hen 
 ontslag op verzoek.
3 Het verlenen van gedwongen ontslag is voorbehouden aan het Bestuur, op aandragen van de 
 directeur.
4 Wijzigingen in organisatiestructuur, personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden, worden vastgesteld 
 door het Bestuur, op advies van de directeur.

Rapportages en jaarstukken
1 De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjarige beleidsvisie en het 
 jaarlijkse werkplan.
2 De meerjarige beleidsvisie en het jaarlijkse werkplan worden door de directeur ter vaststelling 
 aangeboden aan het Bestuur.

Bijlage 2: Directiestatuut Landschapsbeheer Friesland
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3 De directeur informeert het Bestuur over de voortgang van bestuursbesluiten, relevante 
 inhoudelijke ontwikkelingen en de financiële stand van zaken, opdat het Bestuur haar taak kan 
 vervullen.
4 De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, jaarverslag.
5 Jaarrekening, jaarverslag worden door de directeur voorgelegd aan Bestuur ter vaststelling.

Externe vertegenwoordiging
1 In beginsel vertegenwoordigt de directeur Landschapsbeheer Friesland in externe relevante 
 netwerken. 
2 Bij extern overleg op bestuurlijk niveau en met een politiek-strategisch karakter vindt 
 vertegenwoordiging plaats in nauw overleg tussen de directeur en de voorzitter van het Bestuur. 
 De directeur en de voorzitter rapporteren aan het Bestuur over de uitkomsten van extern overleg 
 op bestuurlijk niveau en met een politiek-strategisch karakter.
3 Het algemene woordvoerderschap berust bij de directeur; bij bestuurlijke aangelegenheden 
 berust het woordvoerderschap bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Tekeningsbevoegdheid
1 Uitgaande correspondentie die past binnen de vastgestelde beleidsvisie en/of het werkplan / 
 projectenplan wordt ondertekend door de directeur.
2 Overige correspondentie en die correspondentie waarbij het Bestuur uitdrukkelijk daartoe 
 besluit, wordt ondertekend door de voorzitter van het Bestuur.

Financiën
1 De directeur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen voor 
 zover deze vallen binnen de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde werkplan / projecten-
 plan.
2 Bij het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen die tot tien procent uitstijgen 
 boven de bedragen genoemd in de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde werkplan / 
 projectenplan, informeert de directeur achteraf de penningmeester.
3 Bij het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen die meer dan tien procent uit-
 stijgen boven de bedragen genoemd in de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde werkplan / 
 projectenplan, pleegt de directeur vooraf overleg met de penningmeester.
4 De directeur is bevoegd tot het doen van investeringen binnen het vastgestelde investerings-
 programma.

Juridische procedures
1 Het vertegenwoordigen van Landschapsbeheer Nederland in juridische procedures is primair 
 een verantwoordelijkheid van het Bestuur.
2 Het Bestuur kan de directeur mandateren tot het vertegenwoordigen van Landschapsbeheer 
 Friesland in juridische procedures.

Vaststelling en wijzigingen
1 Het directiestatuut is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van Landschapsbeheer   
 Friesland 25 maart 2008, en herzien op 28 maart 2012.
2 Wijzigingen in het directiestatuut vinden slechts plaats nadat hierover overleg is tussen 
 Bestuur en de directeur.
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Bijlage 3: Verantwoording bezoldiging bestuur en directie 

Ten aanzien van de salariering van het personeel van Landschapsbeheer Friesland wordt voldaan aan 
de Motie Provinciale Staten van Fryslân over Topinkomens.

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Landschapsbeheer Friesland. Het voor Landschapsbeheer Friesland toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Functiegegevens C.R.E. ter Steege

Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 20017
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking

Bezoldiging:
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

01/01 - 31/12
0,8
nee
ja

€ 68.938
€ 16.847
€ 85.785

€ 144.800

n.v.t.
€ 85.785

n.v.t.

01/01 - 31/12
0,8
€ 67.563
€ 14.308

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van 
de beloning wordt de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel Landschappen toegepast.

Het bestuur van Landschapsbeheer Friesland bestaat uit:
M. Scheweer (voorzitter)
J. van der Veen (vice-voorzitter)
J. Haitsma (secretaris/penningmeester)
H. de Kroon (algemeen bestuurslid)
M. Ruys (algemeen bestuurslid)
G. van Eck (algemeen bestuurslid)

De leden van bestuur vervullen de functie onbezoldigd.

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrek-
king die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 
2017geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te 
worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Bijlage 4: Overzicht personeel in dienst

aantal fte’s per 31.12.16 01.01.17 31.12.17 waarvan tijdelijk
per 31-12

directie en staffuncties 2,60 2,00 1,60

secretariaat / administratie 1,20 1,20 1,20

senior projectleiders 2,70 2,70 1,9

projectleiders / projectmedewerkers 5,30 5,10 6,27 1,00

facilitair / werkplaats 1,11 1,11 1,11

extern ingehuurd 0 0 0,10 0,10

totaal aantal fulltime arbeidsplaatsen 12,91 12,11 12,18 1,10

aantal medewerkers 18 18 18 2
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Bijlage 5: Tabellen

Tabel 1: Kwantitatieve gegevens uitvoering per elementsoort

Tabel 2a: Overzicht werkdagen zaterdag- en vakantievrijwilligers

Tabel 2b: Overzicht werkdagen vaste vrijwilligers op doordeweekse dagen

Tabel 2c: Overzicht werkdagen scholieren op doordeweekse dagen

Tabel 3: Totaal van gewerkte uren vrijwilligers en scholieren

Tabel 4 : Overzicht activiteiten en werkzaamheden vrijwilligers en scholen
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Coordinatie door lBF

Type projecten/
landschapselementen

Eenheid aantal
Gebieds-
ontwikkeling 
De Centrale as

landschapsfonds 
Oranjewoud-
Katlijk*

Wandelroutes vrijwilligers Totaal advisering
particulieren

hout- en dykswallen mtrs 0 1117 0 1117 9

elzensingels mtrs 0 721 0 2100 2821 14

houtsingels mtrs 20 0 64 0 800 884 4

natuurterreintjes ha 12 0 0 119 131 2

bosjes ha 0 0,0224 0 34 34,0224 2

Landschappelijke 
inpassing erven / 
erfbeplantingen

stuks 8 0 0 6 14 14

dorpsbeplantingen 
(DYG)

stuks 4 0 0 2 6

landschappelijke 
beplantingen

stuks 12 0 0 1 13

klimaatbosjes stuks 0 0 0

Lanen/ bomenrijen mtrs 200 0 0 200 3

hagen mtrs 465 0 0 465 3

solitaire bomen stuks 278 0 0 80 358 2

buitenplaatsen stuks 0 0 7 7 0

hoogstam-
boomgaarden

stuks 116 0 0 116 0

kerk en kerkhof-
beplantingen

stuks 1 0 0 1 0

eendenkooien stuks 14 0 0 7 21 0

pingoruines/dobben stuks 0 1 0 1 3

kleine wateren/
drinkpoelen

stuks 0 0 0 7

soortbeheer 
& bescherming

projecten 1 0 0 1 2 7

recreatief 
medegebruik

km 4,8 0 0 10 14,8 0

Totaal aantal adviezen: 70

Tabel 1: Kwantitatieve gegevens per element van directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer 
 Friesland en advisering particulieren.

*Landschapsfonds: alleen elementen die in het afgelopen seizoen uitgevoerd zijn.
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Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2010 105 1109

2011 98 1115

2012 152 1356

2013 126 1218

2014 143 1616

2015 149 1108

2016 127 1363

2017 182 1326

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
scholieren

2010 103 1722

2011 99 2180

2012 49 1366

2013 64 1979

2014 49 1255

2015 74 1858

2016 39 1609

2017 101 2361

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2010 136 37

2011 138 39

2012 142 37

2013 121 35

2014 167 37

2015 191 39

2016 201 50

2017 221 76

Gewerkte uren door vrijwilligers en scholieren
Jaar aantal

2010 23.755

2011 24.251

2012 23.854

2013 29.434

2014 27.789

2015 31.558

2016 23.853

2017 26.136

Tabel 2a: Overzicht werkdagen zaterdag- 
 en vakantievrijwilligers

Tabel 2b: Totaal aantal werkdagen door vaste 
 vrijwilligers op doordeweekse dagen

Tabel 3: Totaal van gewerkte uren vrijwilligers 
 en scholieren

Tabel 2c: Overzicht werkdagen scholieren 
 (basis- en voortgezet onderwijs )
 op doordeweekse dagen
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Doordeweekse werkdagen
groep werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal betrokkenen

Doordeweekse werkgroepen
Vrijwilligersgroep 
De Stellingwerven

Diverse natuurterrein-
tjes Stellingwerven

Divers werk w.o. onderhoud 
bos, heide, projecten adder, 
ringslang

26 5

Vrijwilligersgroep LBF/
SBB Heerenveen e.o.**

Diverse terreinen 
rond Heerenveen, 
Oranjewoud

Divers werk w.o. onderhoud 
heide en hakhoutbos

28 5

Wandelgroep 
Beetsterzwaag e.o.

Landgoederen rondom 
Beetsterzwaag

Onderhoud wandelroutes 12 6

Werkgroep Parkbossen 
Oldeberkoop

Onderhoud parkbos Divers, w.o. onderhoud 
paden, bruggetjes, bosbeheer 
etc.

40 8

Vrijwilligersgroep 
Smallingerland en 
Opsterland 
donderdag

Diverse natuur-
terreintjes Smallinger-
land en Opsterland

Divers werk w.o. onderhoud 
bos, heide, projecten adder, 
ringslang

22 6

Vrijwilligersgroep LBF/ 
IFG, Leeuwarden e.o.*

Buismans eendenkooi, 
Gytsjerk

Onderhoud kooibos vlechten 
rietschermen

23 7

Vrijwilligersgroep LBF/ 
IFG, Anjum e.o.*

Eendenkooien 
Anjumer Kolken

Onderhoud kooibos vlechten 
rietschermen

20 4

Voor de Wijk, door de 
Wijk

Heide Puntersbosje Onderhoud heide 15 5

7 Bossenproject Landgoederen rondom 
Beetsterzwaag

Divers, w.o. bos- en heide-
onderhoud, prunus etc.

32 5

Incidenteel
Vrijwilligers 
Natuurmonumenten

Schiermonnikoog Werkdagen 
Schiermonnikoog

2 20

Vrijwilligers 
Staatsbosbeheer

Sumarreheide Heideonderhoud 1 5

Totaal 221 76

Tabel 4: Overzicht activiteiten en werkzaamheden vrijwilligers en scholen

* Werkgroep Landschapsbeheer Friesland i.s.m. It Fryske Gea
** Werkgroep Landschapsbeheer Friesland i.s.m. Staatsbosbeheer
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Diverse werkgroepen
groep werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal betrokkenen

Weekendwerkgroepen
WNL Leeuwarden e.o. terreinen SBB, Schier, 

Leeuwarder bos
Verwijderen opslag kwetsbaar 
terrein, knotten wilgen

6 8

Kiwani’s Leeuwarden Puntersbosje Elsloo Bosonderhoud en heidebeheer 
i.s.m. IVN-werkdagen

2 11

Ver. Natuur en 
Milieu Ureterp

Merskenheide Onderhoud heide 6 6

Fûgelhelling Ureterp Terrein Fûgelhelling Doe-dag 2 15

NL Doet-dag Landgoed Boschhoeve Bos- en heideonderhoud 1 30

NL Doet-dag Landgoed Fogelsangstate Bosonderhoud 1 20

NL Doet-dag Leeuwarder bos, 
voedselbos

Aanplant fruit- en bes-
dragende bomen en struiken

1 20

Werkgroep ringslang 
Nijelamer

Omgeving Nijelamer Maken en omzetten 
broeihopen

1 20

Kensoor Dodobos Haskerdijken Bosonderhoud 1 25

vakantie- / landgoedkampen
SIW-kamp Omgeving Twijzel Onderhoud hooilandjes 10 25

Vobula landgoedkamp Lippenhuisterheide 
D’Ansembourg

Onderhoud heide 5 30

Bedrijvenwerkdagen
AEGON Alferveld Beetsterzwaag Onderhoud landgoed divers, 

bos en lanen
1 15

Vermillion Energy Katlijker Heide Onderhoud werkschuur IFG 1 12

Werkdag Philips Alde Feanen Divers snoeiwerk 1 10

Groencommissies
Groencommissies 
Dongeradeel

Tiental dorpen in de 
gemeente

Bosonderhoud, w.o. afzetten 
randen, dunnen, planten

2 10

Groencommissie 
Metslawier

Bossen rondom 
Metslawier

Bosonderhoud 3 20

Hommerts-Jutrijp Dorp en omgeving Aanplant bomen in en rond 
dorp

1 40

Tirns Dorp en omgeving Aanplant bomen in en rond 
dorp

1 10

Cursusdagen divers
Zeiscursus Oentsjerk maaien met de seis 1 15

Totaal 47 342

Diverse werkgroepen
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natuurwerkdag 2017
Locatie Mede-organisator Aantal deelnemers

Heempark Heeg Stichting Heempark Heeg 30

Houtwiel Broeksterwoude Staatsbosbeheer 110

Dorpstuin Hurdegaryp Dorpstuin 45

Leerschool permacultuurtuin Leerschool permacultuurtuin Leeuwarden 55

Fogelsangstate Landgoedeigenaar i.s.m. LBF 100

Vlindertuin Lemmer Mar en Klif 16

Vlakte van Polet Ameland SBB beheereenheid Ameland 13

Gouden Boaiem Gouden Boaiem, Natuurbeleving op een eiland 10

Molenbosch Oldeberkoop Plaatselijk Belang Oldeberkoop 11

De Cuynder Donkerbroek Ecologische tuinderij De Cuynder 18

Het Mandefjild It Fryske Gea 25

Park Workum Op ‘e Nij Blomkje 20

Dekemastate Dekemastate 80

Kunstenaarsdorp de Asgaard Friese Milieu Federatie i.s.m. lokale groep 15

Voedselbos Leeuwarden Stichting Voedselbossen Noord Nederland 25

Bos bij Blesdijke Particulier 12

Rasterhoffpark in Sneek IVN Sudwest Fryslân 85

biologisch melkveebedrijf biologisch melkveebedrijf Maatschap de Vries – de Boer 12

Boerenbedrijf fam. Reijenga Boerenbedrijf van familie Reijenga 31

Lendevallei Lindevallei 27

Dorpsbos Houtigehage Dorpsbelang Houtigehage, werkgroep dorpsbos 26

Eernewoude It Fryske Gea 14

Hemrikerpaed Vrijwilligers donderdaggroep 7

Boerderij Yntema Agrarisch bedrijf Yntema 50

Oude kooi Lang Staatsbosbeheer 20

Totaal 857

Natuurwerkdag 2017

De Hoogstambrigade
regio werkzaamheden aantal boomgaarden gem. aantal snoeiers per 

boomgaard

Noordwest Snoeien vruchtbomen bij particulieren 13 5

Midden Snoeien vruchtbomen bij particulieren 25 4

Noordoost Snoeien vruchtbomen bij particulieren 22 5

Zuidoost Snoeien vruchtbomen bij particulieren 17 7

Zuidwest Snoeien vruchtbomen bij particulieren 17 5

Zuid Snoeien vruchtbomen bij particulieren 20 5

Berlikum Startdag snoeiseizoen 1 50

Jirnsum Praktijkdag snoeicursus 1 16

Nij Beets Praktijkdag snoeicursus 1 30

Totaal 117 127

De Hoogstambrigade
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Schoolwerkdagen
organisatie werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal leerlingen

Biologiedagen
NME Mar en Klif 
Súdwest-Fryslân en 
Friese Meren

Vlietster Bos 
Witmarsum, 
Makkumerwaard

Dunnen dorpsbos, 
onderhoud rietveld

21 462

Douw Pôle Bosonderhoud, onder-
houd gagelveld, hooiwerkDe Twigen

SBB educatieproject De Kiekenberg 
Oudehorne 

Onderhoud heide 1 10

NME Naturij Smallingerland, 
De Sanding

Knotten wilgen 4 35

NME Naturij Opsterland Bossen Beetsterzwaag en 
Bakkeveen

Bosonderhoud 5 114

Heerenveen Landgoederen Oranje-
woud, Bos boer Yntema, 
Moerasgebied Nannewiid

Paden vrijstellen, laan-
beplanting opknappen, 
opslag verwijderen

5 100

Educatieproject landschap Zuidoost-Fryslân
Gemeente Heerenveen Terrein leden ELAN 

Heerenveen
Onderhoud singels, 
houtwallen

2 31

Gemeente Ooststelling-
werf

Terrein leden ELAN 
Ooststellingwerf
Terrein leden ELAN 
Weststellingwerf

Onderhoud singels, 
houtwallen

11 220

Gemeente Weststelling-
werf

Onderhoud singels, 
houtwallen

2 52

noardlike Fryske Wâlden-educatieproject ‘Takomst foar in unyk lânskip’
NME De Klyster Terrein leden NFW 

Achtkarspelen
Onderhoud elzensingels 19 509

NME De Naturij Terrein leden NFW 
Smallingerland

Onderhoud elzensingels 9 211

NME Pingo&Pet Terrein leden NFW 
Tytsjerksteradiel

Onderhoud elzensingels 17 450

Boomfeestdagen
LBF i.k.v Friese 
Waterlinie

Bekhofschans 
Oldeberkoop

Aanplant van o.a. hulst 1 35

Provinciale Boomfeest-
cie.

Accentlocatie 
Keimptille

Aanplant bomen met 2 
scholen

1 60

Maatschappelijke stages
OSG Sevenwolden Landgoed Voormeer 

Heerenveen
Onderhoud landgoed 1 50

Nordwin College Heide Moret, 
Beetsterzwaag

Onderhoud heide 1 5

Nordwin College Sneek Landgoed Epemastate, 
Ysbrechtum

Divers onderhoud 
landgoed

1 17

Totaal 101 2361

Schoolwerkdagen
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ANV - Agrarische Natuurvereniging
AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur
CA - Centrale As
DYG - Doarpen yn ‘t Grien
EHS - Ecologische Hoofd Structuur
EVZ - Ecologische Verbindingszones Zuidoost Friesland
FMF - Friese Milieu Federatie
FTE - Full Time Equivalent
GIS - Geografisch Informatie Systeem
GLB - Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
IAHL - Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
IFG - It Fryske Gea
IPO - Inter Provinciaal Overleg
IVN - Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
KDL - Koöperaasje DoarpenLân
KNNV - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
  Vereniging
LSBC - Landelijk Orgaan Leerlingwezen St. Praktijkonder-
  wijs en Leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuur-
  techniek en Groene sector
NHL - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NFW -  Noordelijke Friese Wouden
NJM - Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
LTO - Land- en Tuinbouw Organisatie
NM - Natuur Monumenten
NME - Natuur en Milieu Educatie
NPL -  Nationale Postcode Loterij
POP - Plattelands Ontwikkelings Programma
RAVON - Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek 
  Nederland 
RI&E - Risico-inventarisatie en evaluatie
SBB - Staatsbosbeheer
Vobula - Stichting Vrijwillig Onderhoud Buitenplaatsen 
  en Landschappen
VWA -  Vrijwilligers Academie

Bijlage 6: Lijst van afkortingen


