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1 Organisatie

1.1 Missie, doelstelling en taken
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.
LBF heeft geen bezit en geen leden, en is daardoor een neutrale partij tussen alle betrokkenen 
bij landschap en natuur. We zijn adviseur/ondersteuner, kennisinstituut, uitvoerder en bovenal: 
verbinder. LBF onderhoudt intensieve contacten met gemeenten en provincie en werkt op project-
niveau zeer intensief samen met agrariërs en andere bewoners en gebruikers van het platteland.

Onze missie luidt:

Landschapsbeheer Friesland wil een waardevol, divers en streekeigen cultuur-        
landschap behouden en ontwikkelen. We bereiken dit door het leveren van           
advies, projecten en monitoring m.b.t. ontwikkeling van het landschap.          
Dit doen we voor en met de mensen die er wonen, werken en recreëren.

Onze zorg voor landschap hebben we vertaald in de slogan: “Winst voor landschap”
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Concreet betekent het dat we ons met de volgende zaken bezig houden: 

Kenniscentrum: 
• Toegankelijk maken van kennis op het gebied van Landschapsbeheer
• Het geven van voorlichting, educatie en instructie gevraagd en ongevraagd
• Monitoring

Ondersteuning en Advisering:
• Samenbrengen van groeperingen die zich direct of indirect met beheer willen bezig houden 
• Hen faciliteren door begeleiding, advisering en bemiddeling
• Vrijwilligerswerk faciliteren (gereedschap, verzekering, werkpleklocaties) 
• Werven van subsidies of andere vormen van financiële ondersteuning, begeleiden subsidie-
 aanvragen
• Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van overheidsbeleid

Uitvoering:
• Coördineren van activiteiten op gebied van behoud, herstel, beheer en ontwikkeling van 
 landschapselementen
• Inventarisaties doen
• Planvorming stimuleren en opstellen van plannen
• Stimuleren en coördineren van vrijwilligerswerk
• Bevorderen actieve inzet van diverse uitvoeringsmogelijkheden via aanbesteding, inzet 
 grondeigenaren etc.

1.2 Bestuur en Directie

In 2015 zijn er een aantal wijzigingen opgetreden in de bestuurssamenstelling.
Er is afscheid genomen van 3 bestuursleden. In maart van Dhr. J. Boelen. Zijn bestuurstermijnen 
(incl. verlenging) waren verstreken. In juni van Mevr. Feenstra en in december van Mevr. Jager. 
Voor hen beide was een verlenging van de bestuurstermijn niet mogelijk i.v.m. aanvaarden van 
nieuwe werk, in beide gevallen onverenigbaar met een bestuursfunctie bij Landschapsbeheer. 
Er is 1 vacature die vooreerst niet ingevuld wordt. 

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 be-
stuursleden 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.
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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 conform CBF vereisten een verklaring omtrent hun nevenfuncties 
afgelegd. Zij hebben aangegeven geen relevante nevenfuncties te bekleden.

In bijlage 1a staat de bestuurssamenstelling in 2015.
In bijlage 1b staan nevenfuncties vermeld.

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit. De leden ontvangen een onkostenvergoeding.
Dit jaarverslag geeft weer hoe alle activiteiten en projecten inhoudelijk vorm zijn gegeven, daarmee 
voldoen we tevens aan de CBF eis. 
De verantwoordingsverklaring van het bestuur is weergegeven in bijlage 1c.

Het bestuur kwam in 2015 vier keer in vergadering bijeen en heeft gesproken over o.a. de volgende 
onderwerpen: 
- goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2014
- goedkeuring jaarprogramma en begroting 2015
- evaluatie bestuur, vacatures bestuur
- personeelszaken
- Toekomst Landschapsbeheer Friesland: voortgang organisatie
- samenwerking Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea
- Onderlinge afstemming Koöperaasje DoarpenLân- Landschapsbeheer Friesland
- LBN en de 12Landschappen: toekomstvisie

Een paar onderwerpen uitgelicht:

1. Evaluatie bestuur
Jaarlijks wordt het eigen functioneren geëvalueerd.
Het accent heeft in 2015 sterk gelegen op het daadwerkelijk invullen van de samenwerkingsafspra-
ken die gemaakt zijn met It Fryske Gea (maart 2013), uitmondend in de oprichting van Koöperaas-
je DoarpenLân (oktober 2015). De inzet van vertegenwoordigers van het bestuur in de stuurgroep, 
die daarvoor actief was en de terugkoppeling daarvan in het eigen bestuur is naar tevredenheid 
verlopen.

Per 2014 zijn een 2-tal commissies van start gegaan. 
• een auditcommissie is ingesteld met als taak een pre-advies te geven aan het bestuur over de 
 begroting en de jaarrekening. 
 De auditcommissie bestaat uit 2 personen. De personele invulling zal zijn R. Boersma 
 (penningmeester) en M. Ruys.
 Tevens is een extern adviseur gevraagd deel te nemen aan deze Commissie, dhr. G. Hoven. 
• een remuneratiecommissie is ingesteld met als taak 
 de werkgeverstaken m.b.t. de directeur uit te voeren, 
 waaronder het jaarlijkse functioneringsgesprek en de 
 arbeidsvoorwaarden. Ook behoort tot taak van de 
 commissie het opstellen van profielen voor het 
 bestuur en het maken van voorstellen voor de 
 werving van nieuwe bestuursleden. Dit ter behande-
 ling in het bestuur. 
 Deze commissie bestond in 2015 uit de voorzitter 
 M. Jager en H.de Kroon.
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Uit evaluatie is gebleken dat het werken met deze 2 commissies door ieder, zowel voor het bestuur 
als ook voor de betrokken personeelsleden (Directeur en Administrateur), als positief wordt 
ervaren. 

2. Aanpassingen als gevolg van bezuinigingen per 2014
Het jaar 2015 was het tweede jaar waarin een grote bezuiniging opgevangen moest worden. Deze is 
opgelegd door de Provincie als gevolg van Kabinetsbeleid, waardoor de ILG subsidie voor land-
schap vervalt. Dit betekent dat jaarlijks € 392.000,- minder aan basissubsidie ontvangen wordt.
De provincie is in 2014 en 2015 bereid een aanvulling te verstrekken van € 180.000,- met als doel 
een verandering naar een toekomstbestendige organisatie te ondersteunen.
Een bezuiniging van deze omvang heeft grote gevolgen voor de organisatie.
Daar waar in eerdere jaren ruim 6000 uur geoffreerd kon worden aan te leveren taken voor de 
provincie blijft de teller vanaf 2014 steken op ruim 2000 uur. Dus slechts 1/3 deel van de oorspron-
kelijke inzet blijft overeind.
In de afgelopen jaren is als gevolg van deze bezuinigingen de 
organisatie flink gekrompen.
Tussen 2010 en 2014 is er sprake van een afname van een kleine 
30 fte naar rond de 13 fte.
Vanaf 2015 is de personele omvang weer stabiel.

Net als in 2014 was ook in 2015 de projectenportefeuille ruimer dan 
oorspronkelijk begroot. Dit leverde weer de nodige compensatie op 
voor de reeds opgelegde bezuiniging.

3.  Investeren in research: projectontwikkeling
Het bestuur heeft besloten om een bedrag van € 40.000,-- te bestemmen ten behoeve van nieuwe 
ontwikkelruimte: investeren in vernieuwing (nieuwe dossiers) en innovatiekracht in projectont-
wikkeling is essentieel om toekomstbestendig te zijn. Een reden om het fonds research hiermee uit 
te breiden. Het is de intentie om te investeren in nieuwe werkvelden, enerzijds met meerwaarde 
voor Landschapsbeheer zelf, maar zeker ook voor de nieuwe samenwerking binnen Koöperaasje 
DoarpenLân.

4. Koöperaasje DoarpenLân, het resultaat van de wens tot samenwerking van 
 Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea
In maart 2013 hebben beide partijen een intentieovereenkomst getekend, waarin uitgesproken is 
dat gezocht wordt naar de meest geschikte vorm van samenwerking waarbij eventueel samengaan 
niet wordt uitgesloten. In oktober 2015 was de oprichting van de nieuwe Koöperaasje DoarpenLân 
een feit.

Het proces is aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit 3 bestuursleden van elke organisatie. 
Voor Landschapsbeheer zijn dat: mevr. M. Jager en de heren H. de Kroon en M. Ruys. De stuur-
groep heeft in 2015 zes keer vergaderd.

In de afgelopen 2,5 jaar zijn diverse onderdelen uitgewerkt.
De eerste verkenningen leidden in 2014 tot de conclusie dat de oprichting van een gezamenlijke 
coöperatieve vereniging de voorkeur heeft. Een model dat de beide partijen (ver)bindt maar 
vooral ook andere organisaties betrekt bij de integrale ontwikkeling van het Friese Landschap. 
In de coöperatie versterken partijen elkaar en kan slagvaardiger en efficiënter gewerkt worden.



8

Jaaroverzicht 2015

Vervolgens is de haalbaarheid van een coöperatie onderzocht (oktober 2014 – april 2015). Hiervoor 
is de KNHM in de arm genomen.  
In april 2015 heeft over het resultaat van deze verkenning een externe consultatie plaatsgevonden. 
Stakeholders van vele organisaties die actief zijn in het ontwikkelen van landschapsinitiatieven en 
het uitvoeren van projecten in het buitengebied van Fryslân waren hiervoor uitgenodigd. Centraal 
stond de vraag of een dergelijk initiatief in hun ogen een goede ontwikkeling zou zijn, en of er ver-
volgens belangstelling bestaat aan te sluiten.
Een aantal organisaties gaf aan geïnteresseerd te zijn, anderen waren positief gestemd maar namen 
een meer afwachtende houding aan. 
Het resultaat gaf de beide initiatiefnemers vertrouwen om met het initiatief verder te gaan, hetgeen 
resulteerde in een feitelijke oprichting van Koöperaasje DoarpenLân op 5 oktober 2015.

Gedurende het proces is met regelmaat zowel ambtelijk als bestuurlijk gesproken met de Provinsje 
Fryslân. Deze was bereid om in de voorbereidingskosten om tot oprichting te komen (transitie-
kosten) bij te dragen, onder voorwaarde dat er ook werkelijk een resultaat zou zijn waarin we met 
elkaar vertrouwen hebben.
Groen licht voor deze bijdrage kregen de initiatiefnemers definitief toen de startdatum van de 
oprichting gepresenteerd kon worden.

Sinds de aftrap zijn naast It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland inmiddels ook 3 andere 
partners toegetreden: Steunpunt Monumentenzorg, de Friese milieu Federatie en Doarpswurk.   

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 2014 valt deze in schaal 11.10 hetgeen over-
eenkomt met € 6.280,- bruto per maand (full-time). De directeur heeft een 
aanstelling van 80%, hetgeen dus een salaris van 
€ 5.100,- bruto per maand betekent. In de jaarrekening is dit conform CBF 
vereisten weergegeven.

1.3 Personeel

Personeelsomvang 
Op 1 januari 2015 waren er 16 medewerkers in dienst, goed voor 11,88 fulltime arbeidsplaatsen 
(fte’s). Op 31 december 2015 waren er 18 medewerkers in dienst, goed voor 13,08 fte’s. Van deze 
medewerkers hadden 3 medewerkers een tijdelijk dienstverband. Er vond op dat moment geen 
externe inhuur meer plaats.
De uitbreiding van 1,2 fte’s ten opzichte van 1 januari, werd deels veroorzaakt door het aanstellen 
van een Medewerker Communicatie en Voorlichting (0,5 fte, waarvan 0,3 tijdelijk). Deze werk-
zaamheden werden tot medio 2015 extern uitbesteed. Daarnaast is de uitbreiding het gevolg van 
het aanstellen van een extra projectleider (0,4 fte) en uitbreiding van uren van een andere project-
leider (0,3 fte).
Zie ook bijlage 3: Overzicht personeel in dienst, waarin een overzicht wordt gegeven van het aantal 
fte’s per functiegroep in 2014 en 2015.
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Ziekteverzuim
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen 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.
Verzuim langer dan 1 jaar is niet opgenomen, omdat dit niet heeft plaatsgevonden.

% ziekteverzuim 2011 2012 2013 2014 2015
kort verzuim tot 1 week 1,02 1,69 2,52 1,08 5,52
middellang verzuim 2-6 weken 1,14 2,58 1,89 0,64 0,19
lang verzuim 7-52 weken 4,68 2,31 0,50 2,05 0,18
totaal ziekteverzuim 6,84 6,58 4,91 3,77 5,89

Het totale verzuim is gestegen ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Dit zit hem volledig in de 
toename van het korte verzuim (93,75% van het totaal). In z’n algemeenheid kan dit een indicatie 
zijn dat het werk een medewerker meer energie kost dan het oplevert. Dit is een aandachtspunt en 
hier wordt beleid op gemaakt.
Het middellange en lange verzuim is gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Hierbij zij weer 
aangetekend dat in een kleine organisatie, één langdurig verzuimgeval meer (of minder) al zorgt 
voor een sterke stijging (of daling) van het percentage.

ARBO
In 2014 heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie plaatsgevonden. In 2015 is het hieruit voort-
vloeiende Plan van Aanpak opgesteld en vervolgens uitgevoerd.

Personeelsvergaderingen 
In 2015 zijn de personeelsvergaderingen op andere wijze ingevuld dan gebruikelijk. 
Voor zowel bestuur, directie als personeel was het vraagstuk van de te ontwikkelen nieuwe 
Koöperaasje DoarpenLân en de onderlinge relatie van deze nieuwe organisatie ten opzichte van 
Landschapsbeheer een belangrijk issue. Centrale vragen daarbij waren: wat zijn de personele con-
sequenties, en welke inhoudelijke effecten zal het hebben op de werkinhoud van de organisatie en 
in het bijzonder van het personeel. Daarover zijn een aantal bijeenkomsten geweest waarbij bestuur 
en het voltallige personeel aanwezig was. Twee maal (26 januari en 16 februari) in de vorm van een 
workshop, begeleid door een externe procesbegeleider. Doel was om medewerkers mee te nemen 
in het proces van de vormgeving van de samenwerking. Daarnaast werd er ook om hun inbreng 
gevraagd: ze werden uitgenodigd om hun visie en kennis in te brengen.
Tijdens de zomerperiode is nogmaals in een personeelsvergadering gesproken over de resultaten 
tot dan toe en de verdere te nemen stappen. Hierbij was ook net als eerder in het jaar het bestuur 
aanwezig. 
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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. 

Wat betreft samenwerking wordt ook hier met de12 Landschappen (de koepelorganisatie van de 
natuurbeschermingsorganisaties per provincie, in Fryslân dus It Fryske Gea) nagegaan of een 
samengaan tot de mogelijkheden behoort.
Per juli 2014 is hier concreet uitwerking aan gegeven. Onder de naam LandschappenNL zijn de 
werkorganisaties van zowel de 12Landschappen als van LBN in elkaar gevoegd.
In 2015 krijgt dit steeds meer zijn beslag. Inmiddels wordt gewerkt met een gezamenlijk werkplan 
en begroting.
Vooralsnog blijven nog wel de beide koepelorganisaties met eigen bestuur bestaan.

De directeur van LBF (R. ter Steege) heeft zitting in het direc-
teurenberaad van LBN. Dit beraad geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan het bestuur en is praktisch betrokken bij de voorberei-
ding en uitvoering van beleid. 
Noord Nederland wordt in het bestuur van LBN vertegenwoor-
digd door Dhr. W. Koeneman, bestuurslid van onze Drentse 
zusterorganisatie.

Naast de reguliere activiteiten van het samenwerkingsverband 
wordt de agenda ook bij onze koepelorganisatie sterk bepaald 
door dezelfde discussies als die in onze eigen provincie plaats-
vinden.
Het nadenken over nieuwe verdienmodellen voor natuur en landschap in tijden van financiële 
krapte is een zeer actueel thema. 
Verder vraagt het Agrarisch natuur en Landschapsbeheer, ANLB2016, veel inzet. Onderlinge 
afstemming, een gezamenlijk aanbod ontwikkelen, inbreng leveren over dit onderwerp in diverse 
relevante netwerken etc. is aan de orde van de dag, zowel op provinciaal als landelijk niveau.
Een actueel thema is verder de huidige participatiemaatschappij. De positionering van LBN organi-
saties daarin is een belangrijk discussiethema. Het Wing rapport, “van Vrijwilliger naar Burger….”, 
de eindnotitie verkenning positionering van LBN (okt 2013) ligt aan de basis van verdere uitwer-
king. 

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.

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 CBF keurmerk

Ook in 2015 was Landschapsbeheer Friesland in het bezit van dit keurmerk. Wij hebben ons keur-
merk als kansspelbegunstigde organisatie. Dit hangt samen met de bijdrage die we van de Nationale 
Postcode Loterij ontvangen. Het zelf werven van fondsen speelt bij onze stichting niet. 
Voor de fiscus zijn wij ANBI (algemeen nut beogende instelling) erkend.

In bijlage 2 is de doelstelling van het CBF-keur opgenomen. Hierin is tevens de volgens de richt-
lijnen van het CBF geformuleerde verantwoordingsverklaring weergegeven. 
De directeur en de bestuursleden hebben allen een verklaring ondertekend waarin zij aangeven 
het principe van het CBF te onderschrijven, dat de functie van toezicht houden gescheiden is van 
uitvoering van beleid. Bovendien geeft men aan dat er steeds wordt gestreefd naar een effectieve 
en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Tevens wordt gestreefd naar een optimale 
communicatie en informatie verstrekking naar belanghebbenden.

Onze bestuursleden hebben bij het CBF aangegeven geen relevante nevenfuncties te 
bekleden. 
Tot slot is ook vermeld dat het volledige jaarverslag bij onze organisatie kan worden 
aangevraagd.

1.6 Financiën

Landschapsbeheer Friesland kan haar activiteiten uitvoeren dankzij de financiële steun van velen. 
Landschapsbeheer Friesland verantwoordt het financiële beleid in de jaarrekening 2015. In dit 
bestuursverslag is een verkorte weergave van de jaarrekening opgenomen. 
De jaarrekening 2015 is opgesteld conform de eisen van het CBF-keur en is 23 juni 2016 door 
Van der Veen en Kromhout Registeraccountants van een goedkeurende controleverklaring voor-
zien. De jaarrekening 2015 is 15 juni 2016 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 2015 ontving Landschapsbeheer Friesland van de Provincie een bedrag van € 240.720. 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 2015 2014
Vaste activa

Materiele vaste activa € 1.259 € 4.445
Vlottende activa

Voorraden € 7.170 € 4.992
Debiteuren en overige vorderingen € 134.754 € 511.707

Liquide middelen € 480.237 € 145.964
Totaal activa € 623.420 € 667.108

Passiva 2015 2014
Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen
Continuïteitsreserve € 92.703 € 42.873
Bestemmingsfondsen € 107.452 € 29.510

Vastgelegd vermogen
Fonds activa bedrijfsvoering € 1.259 € 4.445
Totaal eigen vermogen € 201.414 € 76.828
Schulden op korte termijn € 422.006 € 590.279
Totaal passiva € 623.420 € 667.108

Baten Exploitatie 2015 Exploitatie 2014
Baten uit eigen fondsenwerving € - € -
Baten uit acties van derden € 187.500 € 187.500
Subsidies en bijdragen van overheden € 998.239 € 1.350.560
Overige baten € 511.988 € 518.397
Totaal beschikbaar voor de doelstelling € 1.697.726 € 2.056.455

Besteed aan doelstelling Exploitatie 2015 Exploitatie 2014
Projecten € 1.097.953 € 1.462.617
Producttaken € 155.492 € 195.560
Frictiekosten € 180.000 € 180.000

€ 1.433.445 € 1.838.177
Beheer & administratie € 139.696 € 141.172
Totaal besteed aan de doelstelling € 1.573.142 € 1.979.348
Saldo € 124.585 € 77.107

€ 1.697.726 € 2.056.455

Saldo toegevoegd (onttrokken) aan Exploitatie 2015 Exploitatie 2014
Eigen vermogen (vastgelegd vermogen)

Mutatie bestemmingsfondsen organisatie € 75.942 € 17.893
Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)

Mutatie continuiteitsreserve € 49.830 € 65.035
Mutatie fonds activa bedrijfsvoering € -3.186 € -5.821

€ 124.585 € 77.108
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Verkorte weergave van de balans en van de staat van baten en lasten over 2015 (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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CONTROLEVERKLARING VAN EEN ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

De in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2015, bestaande uit de samengevatte balans 
per 31 december 2015 en de samengevatte staat van baten en lasten over 2015 zijn ontleend aan de 
gecontroleerde jaarrekening 2015 van Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag. Wij 
hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 23 
juni 2016. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 23 juni 
2016.

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 kan derhalve niet in de plaats treden van 
het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Landschapsbeheer Friesland.
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur
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.
 
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte 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”.
 
Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten con-
sistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Landschapsbeheer Friesland voor het jaar 
geëindigd op 31 december 2015 en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de 
toelichting op de jaarrekening.
 
Drachten, 23 juni 2016
 
VAN DER VEEN & KROMHOUT

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 2015   €  93.962 
en bestaat uit:   
fonds activa bedrijfsvoering    €    1.259  
algemeen   
continuiteitsreserve € 143.397   
verplichting personeelskosten €   50.694-
 -------------  
 €   92.703  €   92.703
   -------------
    €  93.962 

Ontwikkelingen in de wereld om ons heen hebben ons de laatste jaren genoopt tot diverse acties 
leidend tot risicobeperking, teneinde ons voortbestaan te waarborgen. Deze acties werpen vruchten 
af, er zit inmiddels weer een opgaande lijn in de continuiteitsreserve.

Bestemming resultaat 2015: Het saldo van € 47.272 is ten gunste gebracht van de continuïteits-
reserve van de stichting. 
De reserve kan indien nodig besteed worden aan een sociaal plan in het kader van organisatie-
ontwikkeling.

Aansluiting bestemming resultaat:
2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 47.272, dit is ten gunste gebracht van de continui-
teitsreserve. 
In de jaarrekening 2015 (blz. 7) is dit als volgt verwerkt in de mutatie vrij besteedbaar vermogen: 
 
De mutatie van € 49.830 bestaat uit: 
 
mutatie verplichting personeelskosten 
(afbouw schuld aan personeel inzake verlofuren) €  19.372 

onttrekking uit continuiteitsreserve tbv fonds
personeel voor kosten ontslag-transitievergoeding €   20.000-
 
toevoeging aan continuiteitsreserve als gevolg van 
afschrijving activa €    3.186
 
toevoeging voordelig resultaat aan cont.reserve €  47.272 
  -------------
 €  49.830



15

Jaaroverzicht 2015

De stichting voert geen risicovolle beleggingen uit. De reserves worden beheerd op een spaarreke-
ning. 

Het percentage van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van het totaal van 
de baten voor het jaar 2015 is 91,8% (2014: 93,1%). Ten opzichte van het totaal aan lasten is dit voor 
2015 91,1% (2014: 92,9%).

Vaststelling jaarbegroting 2016
Op 24 september 2015 heeft het bestuur van de stichting de jaarbegroting voor 2015 vastgesteld. 
Daarmee zijn de financiële en beleidsmatige richtlijnen voor het boekjaar 2015 voor de organisatie 
bepaald. Deze begroting staat in bijlage 1e. 

Vooruitzicht 2016 en verder
Vanaf 2014 ziet de organisatie zich, als eerder aangegeven in 1.2, geconfronteerd met financiële 
krimp.
Daarop zijn een aantal organisatorische aanpassingen gedaan om in 2015 financieel de begroting 
quitte te laten draaien. Voor de langere termijn verwachten we onze ambities in de samenwerking 
met Koöperaasje DoarpenLân vorm te geven. De inzet van LBF is om integrale projecten uit te 
voeren met de partners via deze nieuwe organisatie, waarvan zij zelf medeoprichter is. Personeel 
van LBF zal daarvoor beschikbaar zijn, en op deze wijze nieuw perspectief geboden worden.
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2 Activiteiten en werkwijze

2.1 Activiteiten 

Vanaf 2014 heeft Landschapsbeheer Friesland haar werk ingedeeld in een aantal thema’s.
Deze thema’s zijn geïntroduceerd in ons Meerjarenprogramma 2013-2016:
• De Actieve Burger
• Ruimtelijke Kwaliteit: Identiteit van de eigen omgeving
• Duurzaamheid
• 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 (2.2 en 2.3) 
           2.   het projectenoverzicht (2.4)

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 

Koepelbosch 
Op 29 mei 2015 is door commissaris van de Koning, de heer John Jorritsma de openingshandeling 
verricht van het vernieuwde Koepelbosch en Hertenkamp Een grote stoet mensen trok deze dag 
door het bos om te zien hoe een doek werd onthuld met daarop een afbeelding van het kunstwerk 
dat op het eiland in de vijver zal moeten verschijnen; een koepel van cortenstaal naar ontwerp van 
de Leeuwarder kunstenaar Bep Mulder. De koepel bestaat uit een zuilengalerij van mensenfiguren 
die samen de koepel dragen. Dit verbeeldt de Mienskip van Oldeberkoop. Dat deze Mienskip in 
Oldeberkoop tot veel in staat is blijkt wel uit het feit dat het project “Koepelbosch en Hertenkamp” 
een groot succes was. Wat jaren geleden begon met een ideetje van de commissie Hertenkamp om 
het hertenkamp te revitaliseren is uitgegroeid tot hét voorbeeldproject voor burgerparticipatie in 
het groen.
Toen de plaatselijke commissie het gesprek aanging met Staatsbosbeheer vanwege het aangrenzende 
Koepelbosch begon het balletje te rollen. De beheerder van Staatsbosbeheer zag mogelijkheden om 
een project op te zetten, waar het Koepelbosch (eigendom van SBB) integraal onderdeel van zou 
kunnen uitmaken. Hij adviseerde de commissie om hier contact over te zoeken met Landschaps-
beheer Friesland. Toen dat contact eenmaal gelegd was kwam er schot in de zaak. Landschaps-
beheer Friesland heeft ondersteuning geboden bij het maken van het projectplan en heeft bij de 
uitvoering van het project de procesleiding op zich genomen. 
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Toen eenmaal de Provinciale subsidie ver-
leend was en de fondsenwerving op gang was 
gekomen, is energie gestoken in een verfijning 
van het ontwerp. Men kwam terecht bij Nico 
Kloppenborg, tuinhistoricus en tevens tuin- 
en landschapsarchitect. Na gedegen historisch 
onderzoek heeft hij niet kunnen achterha-
len of L.P. Roodbaard ooit het Koepelbosch 
ontworpen heeft. Wel heeft zijn analyse geleid 
tot nieuwe inzichten. Het ontwerp van Klop-
penborg is in het voorjaar van 2013 in het 
dorp gepresenteerd. Onder de aanwezigen 
was veel enthousiasme voor dit ontwerp, wat 
ook de basis heeft gelegd voor een actieve 
groep mensen die aan de slag is gegaan met 
de verdere uitvoering.
De commissie van het dorp is samen met Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland en de 
KNHM aan de slag gegaan om te komen tot een bestek/werkomschrijving voor het hertenkamp. 
Vervolgens is de uitvoering van start gegaan. Een vaste groep vrijwilligers heeft vanaf eind 2013 
t/m 2014 hard gewerkt om samen met het loonbedrijf de werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Zo 
zijn er bij alle toegangspaden prachtige, luxe houten toegangshekken geplaatst die door vrijwilligers 
zijn gemaakt. Het eiland is bereikbaar gemaakt middels een brug. De staanders en brughoofden 
zijn door Staatsbosbeheer geleverd (hergebruik), deze zijn door het loonbedrijf geplaatst en tot slot 
hebben de vrijwilligers de brug (naar voorbeeld van Staniastate) geheel in de stijl van Roodbaard 
opgebouwd. Het resultaat mag er zijn. De ‘Roodbaardbrug’ is de parel geworden van het Koepelbos.

Romte foar Blije
Blije is een van de dorpen langs de Waddenkust waar volop mogelijkheden liggen voor landschap-
pelijke en vooral ook toeristische ontwikkeling; een dorp dat ‘wakker gekust’ kan worden, maar 
daar wel wat ondersteuning bij kan gebruiken. Blije raakte in gesprek met Landschapsbeheer Fries-
land en AXON-adviseurs nadat de dorpsbewoners net veel energie gestoken hadden in een nieuwe 
Dorpsvisie. Landschapsbeheer Friesland liep al langer met het idee ‘Shared Grien Space’ rond, een 
concept waarbij dorpen op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken als het gaat om 
het verbeteren en beheren van de groene leefomgeving. 
Samen met de dorpsbewoners is getracht om door te dringen tot het ‘DNA’ van het dorp. Er was 
een flinke opkomst op de avond die hierover georganiseerd werd en de uitkomst was helder. Het 
dorp Blije ligt op een steenworp afstand van Werelderfgoed Waddenzee en de verbondenheid met 
de Waddenzee wordt sterk gevoeld. Op zich is dat ook logisch, want de hele ontstaansgeschiedenis 
van het dorp is verbonden met het Wad. Hoogstwaarschijnlijk is de naam Blija zelfs afgeleid van het 
Blytha, wat ‘dorp in het slijk’ betekent, een verwijzing naar de tijd dat de Waddenzee nog vrij spel 
had in het dorpsgebied. De rijke zeeklei heeft vervolgens gezorgd voor de agrarische ontwikkeling.
Op basis van voorgaande heeft Landschapsbeheer Friesland samen met de bewoners gezocht naar 
een helder concept voor het dorp waar de ruimtelijke structuur aan zou kunnen worden ‘opgehan-
gen’. Kaartjes over de ontstaansgeschiedenis van het dorp toonden aan dat de eerste bebouwing van 
Blija langs een Waddenslenk is ontstaan, een slenk die na de aanleg van de eerste Waddendijken nog 
heel lang dienst heeft gedaan als vaarverbinding, namelijk de Blijer Vaart. Halverwege de vorige 
eeuw is deze vaart grotendeels gedempt, waarmee de ontstaansgeschiedenis van het dorp onherken-
baar is geworden. De slenk heeft in de plannen voor ‘Romte foar Blije’ als inspiratie gediend voor 
het maken van ruimtelijke plannen. 
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Landschapsbeheer Friesland heeft meerdere 
plantdagen georganiseerd, waarbij zowel 
jong als oud de handen uit de mouwen heeft 
gestoken. Door groenaanplant zijn delen 
van de dorpsgeschiedenis van het dorp weer 
geaccentueerd, zoals de vroegere stinzen, de 
verdwenen spoorbaan, het dorpsplein waar 
vroeger de haven was en die nu verdiept 
is aangelegd, zodat kinderen er ’s winters 
kunnen schaatsen. Inmiddels heeft het dorp 
volop plannen die geïnspireerd zijn door het 
verleden. Zo worden de plannen voor een 
buitendijkse terp steeds concreter, oftewel 
Blije is goed bezig!

Ruimtelijke kwaliteit: Identiteit van de eigen omgeving

Zwerven door Fryslân, plan van aanpak integrale Toeristische Basisinfrastructuur Fryslân:
De afgelopen jaren zijn, in navolging van het wandelnetwerk Waddenwandelen, in de verschillende 
delen van de provincie wandelnetwerken aangelegd. Hiermee zijn grote delen van de provincie voor 
wandelaars ontsloten via een eenvoudig maar uniform knooppuntensysteem. Voor de fietsers is de 
provincie eveneens door een dergelijk knooppuntensysteem ontsloten. Naast wandelen en fietsen 
ligt er in de provincie een netwerk van vaarten en meren voor de waterrecreant. Ook met de auto 
of camper is de provincie goed ontsloten. De Marrekrite beheert zowel het wandel- als het fietsnet-
werk en de voorzieningen voor de vaarrecreatie. 
In opdracht van de provincie heeft Landschapsbeheer Friesland in samenwerking met De Marre-
krite en Merk Fryslân een ambitiedocument Basisinfrastructuur Fryslân opgesteld. Doel van dit 
document is om in beeld te brengen waar hiaten zitten in de netwerken voor wandelaars, fietsers, 
vaarrecreanten en toerders. Uitgangspunt voor het vaststellen van de ambities is een basisniveau 
voor de infrastructuur te realiseren waarmee in 2018 de provincie gereed is om de gasten voor de 
KH2018 te ontvangen. Hiermee zijn alle delen de provincie ook in de toekomst goed toegankelijk 
voor wandelaars, fietsers, vaarrecreanten en toerders. Kortom voor alle modaliteiten. Én men kan 
overstappen van de ene modaliteit naar de andere. Het document heeft dan ook de titel Zwerven 
door Fryslân, plan van aanpak integrale Toeristische Basisinfrastructuur Fryslân meegekregen. 
Hiermee wordt recht gedaan aan de diversiteit die de provincie te bieden heeft van eiland tot beek-
dal van open kleilandschap tot de gesloten wouden.
Belangrijk onderdeel van het document is het in kaart 
brengen van de stappen die genomen moeten worden om 
de wandelnetwerken, die afzonderlijk van elkaar gerea-
liseerd zijn, te verbinden. Maar ook de koppeling van de 
verschillende modaliteiten via de Toeristische Overstap-
Punten (TOP’s). Waar kan men de auto neerzetten en 
het wandel- of fietspadennetwerk op? Waar kan met de 
camper neerzetten en het wandel- of fietspadennetwerk 
op? Hoeveel en waar zouden paalcampings en camper-
plekken gerealiseerd moeten worden, enz. 
Ook het in beeld brengen van het onderhoud en het 
noodzakelijke bijwerken van de digitale infrastructuur 
zijn in het plan opgenomen. Tenslotte zijn de stappen 
die genomen moeten worden in de marketing van dit 
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concept uitgewerkt. Alle onderdelen zijn op kosten gezet zodat de overall investering maar ook de 
exploitatiekosten duidelijk zijn.
Voor de ontwikkeling van de Basisinfrastructuur Fryslân is overleg geweest met alle gemeenten, 
de terrein beherende organisaties, It Wetterskip en de provincie.
Er ligt nu een ambitiedocument. Dit is de basis voor een uitvoeringsdocument. Het –nieuwe- 
college bepaalt in 2016 wat er precies in het uitvoeringsdocument meegenomen wordt.

Friese Waterlinie
Landschapsbeheer Friesland werkt al sinds een aantal jaren aan de ontwikkeling van de Friese 
Waterlinie. De eerste jaren heeft het accent van de activiteiten vooral gelegen op het kenbaar maken 
van het fenomeen Friese Waterlinie en het ontwikkelen van enthousiasme in de streek en de 
ontwikkeling van een visie daarop. Vervolgens heeft Landschapsbeheer Friesland gewerkt aan het 
zichtbaar maken van de Waterlinie. Inmiddels zijn hier verschillende stappen in gemaakt. 
De schans Frieschepalen is gedeeltelijk gereconstrueerd en er is een zitschans (bankje) geplaatst dat 
is ontworpen door Sven Lamme (www.svenlamme.nl). Deze locatie is inmiddels ook gebruikt door 
het BUOG voor de theatervoorstelling Grensland. 
Voor de Bekhofschans is met betrokkenen en bewoners een herstelplan gemaakt. Delen hiervan 
worden in de Landinrichting De Lende uitgevoerd. 
Met de gemeente Heerenveen en bewoners wordt gewerkt aan een verwijzing naar de Terbandster-
schans in Heerenveen.
It Wetterskip heeft een aantal meanders in de Tjonger 
hersteld. 
En het project Geocaching is opgestart. In dit project 
wordt op alle plaatsen waar een schans ligt of gelegen 
heeft een cache verstopt. Dit is een ‘schanskistje’ waarin 
men het verhaal van de Friese Waterlinie en het speci-
fieke verhaal van de plek vindt. Op deze manier worden 
(digitale) schatzoekers uitgenodigd om de hele Waterlinie 
langs te gaan. 
Landschapsbeheer Friesland heeft er ook voor gezorgd 
dat de Friese Waterlinie is opgenomen in het nieuwe Wa-
terliniemuseum te Bunnik (www.waterliniemuseum.nl). 
Dit museum is ondergebracht in Fort Vechten bij Bunnik 
aan de A12.  Het Fort bij Vechten is een van de grootste 
en fraaiste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De strategische ligging op het snijpunt van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en de ongerepte schoonheid ervan maken het fort geschikt als hét icoon van de Waterlinies. Hier 
wordt het unieke verhaal verteld over de verdediging van Nederland met de hulp van water.
Hiermee is de Friese Waterlinie op de kaart van Nederland gezet én heeft de linie een plaats gekre-
gen in het geheel van waterlinies dat Nederland rijk is.
De Friese Waterlinie is door Landschapsbeheer Friesland aangesloten bij Liniebreed Ondernemen. 
Stichting Liniebreed Ondernemen streeft naar duurzame, maatschappelijke en economische benut-
ting van de Waterlinies in Nederland. Doel is om zo de forten en linies te behouden voor toekom-
stige generaties. Meer informatie is te vinden op www.liniebreedondernemen.nl. Deze stichting kan 
de ondernemers ondersteunen die iets met de Friese Waterlinie willen ondernemen. Dit kan het 
ontwikkelen van een folder zijn, vermeldingen op een website, exploiteren van het gegeven Friese 
Waterlinie, enz. Via de Stichting De Friese Wouden, waar de recreatieondernemers bij aangesloten 
zijn, worden ze over de mogelijkheden geïnformeerd.
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Inmiddels is er een wandelgids Tussen Landweer & Friese Waterlinie door Fokko Bosker gemaakt, 
waarin de Friese Waterlinie voor wandelaars ontsloten wordt. Specifiek gaat het om een tweedaagse 
wandeling tussen Makkinga en Oldeberkoop: ‘Et laand van Lend en Kuunder’.
Elk jaar wordt een wandeltweedaagse georganiseerd door doelgericht wandelen (www.doelgericht-
wandelen.nl). Deze wandeltocht werd in 2015 inmiddels voor het vijfde jaar op rij georganiseerd. 
Er is een langzame groei in het aantal deelnemers uit alle hoeken van Nederland te constateren.

Herstel en versterken Oudega
In opdracht van de gemeente Smallingerland 
is het project Oudega uitgevoerd. Dit project 
bestond uit drie onderdelen: de landschappelijke 
inpassing van erven, het herstel van elzensingels 
en het verbeteren van het dorpsgroen volgens het 
concept van Doarpen yn ’t Grien.
Dorpsbelang Aldegea wil de kwaliteit van de 
leefomgeving graag op een hoog peil houden. De 
beplanting in het dorp is daar een belangrijk on-
derdeel van. In het dorp ontstonden steeds meer 
plekken waar de karakteristieke beplanting aan 
slijtage onderhevig was of verdween. Daar wilde 
dorpsbelang wat aan doen. De gemeente steunde 
dit initiatief en daarmee was het project geboren. 
Omdat dorpsbelang ook vond dat het elzensingel-
landschap rondom het dorp langzaam aan kwaliteit verloor en er winst te halen was door de land-
schappelijke inpassing van een aantal erven zijn deze onderdelen ook in het project opgenomen.
Tijdens een enthousiaste startavond is een groencommissie samengesteld met de opdracht om 
namens het dorp een groenplan op te stellen. Dit plan bevatte verschillende onderdelen, zoals het 
plantsoen tegenover de S.t Agathatsjerk, de afscheiding tussen het kerkhof en het Albert Faberpark-
je, het aanbrengen van laanbeplanting, de entree van het dorp enz. 
In het particuliere deel van het project konden bewoners meedoen aan een plantdag waarbij tegen 
gereduceerd tarief streekeigen plantmateriaal voor de eigen tuin geplant kon worden. 
Een sociaal gebeuren waarbij de bewoners het plantgoed op een centraal punt op konden halen. 
Hier werd ook een plantinstructie gegeven waarna men zelf het plantgoed in eigen tuin kon plan-
ten.
Voor vijf erven is een inrichtingsplan voor de landschappelijke inpassing gemaakt en uitgevoerd. 
En er is ruim 10 kilometer elzensingel in het buitengebied hersteld. Voor een deel afgezet en andere 
delen doorgeplant.
Tenslotte is er in samenwerking met Staatsbosbeheer een wandelpad gerealiseerd. 

Landschapsherstel in gebiedsontwikkeling De Centrale As 
De Centrale As wordt als vierbaans autoweg aangelegd voor een betere ontsluiting van Noordoost 
Fryslân. Een groot deel van de nieuwe weg voert door het kleinschalige coulisselandschap van 
de Noardlike Fryske Walden, een kleiner deel door open gebied. De inpassing van de weg in het 
bestaande landschap is een flinke opgave. Een deel van die opgave is planologisch vastgelegd en 
wordt gerealiseerd op het tracé en in de directe omgeving van de weg, alles binnen het provinciale 
inpassingsplan. De aansluiting van het landschapsplan van de weg met de omgeving dient te wor-
den gerealiseerd in de gebiedsontwikkeling van 7000 hectare rondom de weg. De Gebieds Ontwik-
kelings Commissie (GOC) heeft die taak op zich genomen met als opgave een ‘plus op landschap’ te 
realiseren.
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De aanleg van De Centrale As (DCA) is aanleiding voor 
een impuls voor de hele regio. Onder andere door de 
ontwikkeling van natuur, herstel van de voor het gebied 
zo kenmerkende elzensingels, het verbeteren van de 
landbouwstructuur en door de aanleg van onder andere 
nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden.

Binnen gebiedsontwikkeling DCA wordt door de GOC 
via meerdere sporen gewerkt aan landschapsherstel en 
landschapsinrichting voor het realiseren van een ‘plus op 
landschap’:
 1. binnen het proces van vrijwillige kavelruilen en 
  het maken van afspraken met de betrokken 
  grondgebruikers;
  • de afspraken landschap maken onderdeel uit van een allesomvattende deal 
   (ruiling, uitvoering werken en landschap) 
 2. afspraken bij aan- en verkoop van gronden of complete bedrijven;
  • afspraken landschap maken onderdeel uit van een allesomvattende deal
 3. ‘vrije werving’ onder grondgebruikers buiten kavelruil en aan- en verkoop gronden en in het 
  bezit van landschapselementen;
  • alle grondgebruikers binnen de GO, niet vallend onder 1 en 2, worden daarvoor 
   persoonlijk aangeschreven en bezocht.

Landschapsbeheer Friesland adviseert de provincie bij de realisatie van de landschapsopgave, maakt 
deel uit van het kavelruilteam en voert als onderdeel van dit team de gesprekken voor inrichting, 
onderhoud en herstel met de grondgebruikers. Daarnaast verzorgt zij in afstemming met het project-
bureau DCA de vrije werving, de bestek voorbereiding en het toezicht op de uitvoering. 

Uitgangspunten
De basis voor de werkwijze om de plus te realiseren in de gebiedsontwikkeling is door de GOC 
neergelegd in het visiedocument ’Het Landschap Centraal’ ook wel de Landschapsimpuls genoemd. 
Bij de totstandkoming van dit document is onderzocht hoe de kernkwaliteiten van het elzensin-
gel en dykswâlenpatroon zich verhouden tot het landbouwkundig gebruik. Economisch rendabel 
kunnen ‘Boeren’ in een kleinschalig coulisselandschap met behoud van de kernkwaliteiten van dat 
landschap is daarbij uitgangspunt. De plus op landschap betekent vooral behoud van de bestaande 
structuur, die structuur versterken waar nodig en inzetten op de kwaliteit van de individuele land-
schapselementen. Waar mogelijk wordt het landschap versterkt door nieuwe aanleg. Nieuwe aanleg 
wordt ook toegepast bij compensatie als gevolg van rooien elders op het bedrijf. Een essentiële keu-
ze is geweest dat vooraf geen vast stramien is neergelegd van te behouden of aan te leggen singels, 
maar gekozen is voor een te volgen landschapsstrategie: Met inachtneming van de spelregels per 
deelgebied is in iedere situatie maatwerk noodzakelijk ( en altijd in afstemming met de gemeente-
lijke regels in het bestemmingsplan) en dienen de afspraken tussen provincie en de deelnemers aan 
de ruilingen, neergelegd in de bedrijfslandschapsplannen, aan te sluiten bij het landschapsontwerp 
binnen het Provinciale Inpassing Plan.

Realisatie
Tot op dit moment is het volgende gerealiseerd qua afspraken:
 1. er zijn tot nu voor circa 50 bedrijven bedrijfslandschapsplannen gemaakt als onderdeel van 
  kavelruil; 
 2. met drie volwaardige melkveebedrijven zijn afspraken gemaakt bij aan- en verkoop. 
  Daarnaast nog een tweetal afspraken met particuliere grondgebruikers;
 3. er zijn met 120 particulieren afspraken gemaakt voor herstel landschap.
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En qua uitvoering:
 • 75 km singel hersteld;
 • 3,5 km nieuwe singel aangelegd;
  • en er is op dit moment een bestek in uitvoering voor circa 45 km singelonderhoud, 
   uitvoering in seizoen ’15 - ’16.

Namens Landschapsbeheer Friesland nam Jan 
Boelen Hurdegaryp een aantal jaren geleden 
zitting in de Gebiedsontwikkelingscommissie 
(GOC).

Er was destijds nogal wat discussie bij de 
natuur en landschapsorganisaties over de 
Centrale As. Landschapsbeheer Friesland 
heeft daarbij steeds het volgende standpunt 
ingenomen: ”Wij beschouwen de democrati-
sche besluitvorming als een gegeven en gaan 
vanuit die situatie ons inzetten, samen met 
andere partijen, voor een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van het landschap”. 

Vanuit dit uitgangspunt werkt Jan Boelen van harte mee aan de gebiedsontwikkeling. Zo’n enorme 
ingreep in het landschap – en dat is de aanleg van deze weg zonder meer – moet worden gecom-
penseerd door een extra investering in de kwaliteit van het landschap, dus een dikke plus krijgen. 
Daarvoor is herstel nodig (bijvoorbeeld het wegwerken van achterstallig onderhoud), versterking 
(van de huidige structuur van het landschap) én compensatie van elementen die door de aanleg van 
de weg verloren gaan.

Een belangrijk punt vindt Jan Boelen ook dat bij dit soort projecten het landschap uiteindelijk vaak 
het resultaat van het beleid is. Hij vindt daarentegen dat het landschap de inzet moet zijn van het 
beleid. Bewust bezig zijn met het landschap bij ieder inrichtingsonderdeel is dan een must; welke 
kwaliteit van het landschap willen we uiteindelijk realiseren?
 

Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap 2015
Sinds 2010 participeert Landschapsbeheer Friesland in een landelijk project, het Meetnet Agrarisch 
Cultuurlandschap (MAC). Elk jaar inventariseert Landschapsbeheer Friesland 1000 ha cultuurland-
schap verspreid over een aantal landschapstypen. In totaal ligt er in Friesland 5000 ha aan cultuur-
landschap dat volgens deze methode geïnventariseerd wordt. Alle groene opgaande beplanting 
wordt vastgelegd, ook de erven worden meegenomen. In sommige landschapstypen (met name 
zeeklei gebieden) komt die opgaande beplanting vrijwel uitsluitend voor op erven. Het zijn kleine 
ecologische stapstenen. Het doel van het MAC is het vastleggen van landschapselementen en het 
volgen van hun verandering in ruimte en tijd. 
In 2015 is voor het eerst gebruik gemaakt van ArcGIS online. Gegevens werden in het veld verza-
meld op een iPad en direct in de “cloud” opgeslagen. Zo waren de gegevens direct beschikbaar voor 
de mensen die verder gingen met de analyse. 
In 2010 werd begonnen met de eerste 1000 ha. In 2014 werd de laatste 1000 ha geïnventariseerd. 
En in 2015 was de cirkel rond, die eerste 1000 ha kwam dus voor de tweede keer aan bod. Pas sinds 
2015 is er dus sprake van monitoring. Verschillen zijn nu pas op te merken. Aan de analyse wordt 
hard gewerkt. 
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Duurzaamheid

Lekker landschap
Vanaf het begin was duidelijk dat het project Lekker Landschap in de smaak zou vallen bij de Nati-
onale Postcodeloterij. Ineens lijkt overal in Nederland de tijd rijp om mensen op een andere wijze 
naar hun voedsel te laten kijken. Het wordt belangrijk gevonden dat mensen snappen waar ons 
voedsel echt vandaan komt en wat er aan vooraf gaat voordat het op het bord belandt. Voedsel heeft 
alles te maken met natuurlijke processen om ons heen. Water, licht, bodem, de seizoenen etc. Deze 
voedseltrend is kracht bijgezet door de economische crisis, omdat mensen zich af gingen vragen 
of de huidige systemen allemaal wel houdbaar zijn. Stel dat er nog eens een voedselcrisis uit zal 
breken, kunnen we dan nog voor onszelf zorgen? Is Nederland niet verstrikt geraakt in een wereld-
wijd voedselweb dat enorm kwetsbaar is? Hoe duurzaam is dit wereldwijde voedselweb eigenlijk? Is 
het normaal dat wij in Nederland ‘biologische kiwi’s’ uit Nieuw-Zeeland eten? Mensen stellen zich 
steeds meer dit soort vragen en proberen als ‘tegenbeweging’ zich te verdiepen in de basis. Men 
wordt zich bewust dat we met zijn allen wel heel ver van de natuur zijn komen te staan. Wie heeft er 
nog kennis van eetbare zaken, zoals bessen, zaden en wilde planten? 

Zo ontstond al snel het idee om in alle Provincies zogenaamde ‘foodwalks’ te realiseren, wandelin-
gen met als thema ‘voedsel’. Hierbij zouden koppelingen met plaatselijke horeca gemaakt kunnen 
worden die eetbare zaken uit de omringende natuur op de menulijst zetten of verwerken in gerech-
ten. 

Zo gezegd, zo gedaan. Het project is door de Nationale Postcodeloterij omarmd en in iedere pro-
vincie zijn door de Landschapsbeheerorganisaties diverse activiteiten op poten gezet om Lekker 
Landschap inhoud te geven. Zo zijn er ook in Fryslân enkele foodwalks gerealiseerd in de Noard-
like Fryske Wâlden, welke gepresenteerd zijn tijdens ‘Brommels’, een jaarlijks evenement waarbij de 
braam centraal staat. De braam is kenmerkend voor deze streek met het houtwallen en elzensingels. 
In hetzelfde gebied zijn, o.a. in Rottevalle met de plaatselijke basisschool eetbare gewassen aange-
plant langs wandelroutes. Op deze wijze zijn ook de jonge bewoners in aanraking gekomen met 
Lekker Landschap.

Toen in 2015 Leeuwarden werd uitgeroepen als Hoofd-
stad van de smaak, ontstond het idee om in het kader 
van dit feestjaar zogenaamde picknicks te organiseren, 
namelijk op Moederdag (memmedeipicknick) en Vader-
dag (heitedeipicknick). Op deze evenementen hebben de 
tientallen deelnemers volop gefietst en gewandeld door 
het landschap, maar bovenal hebben ze heerlijk ge-
smuld van plaatselijke lekkernijen en deelgenomen aan 
bijvoorbeeld een wildplukexcursie. Dit is de provinciale 
pers allemaal niet ontgaan. Tot slot zijn er, gekoppeld 
aan educatieve dagen voor basisscholen in de gemeente 
Heerenveen, picknicks georganiseerd voor zo’n honderd 
basisschoolkinderen. Zij werden na hard werken getrak-
teerd op pannenkoeken met bramenjam, vlierbessensaus etc. en receptenboekjes om mee naar huis 
te nemen. Lekker Landschap leeft!
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Biodiversiteit

Implementatie ANLb 2016
Het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) is 1 januari 2016 van start 
gegaan. Het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) biedt vanaf dan, binnen pijler 2, de mo-
gelijkheid om via een collectieve benadering het ANLb financieel te ondersteunen met als doel de 
effectiviteit en kwaliteit van het ANLb te verbeteren. 

Het hogere doel is om voor de soorten van het agrarisch cultuurlandschap de dalende trends af te 
remmen en om te zetten naar een stabilisatie of zelfs een positieve trend. 

Collectieven van groepen boeren en andere agrarische 
grondgebruikers spelen in het nieuwe ANLb een belang-
rijke rol. Als gecertificeerde organisaties kunnen zij een 
gebiedsaanvraag indienen bij de provincies waarin ze 
werkzaam zijn. In de aanvraag worden inspanningsver-
plichtingen aangeboden op basis van randvoorwaarden die 
door de provincies vooraf zijn aangegeven in de zoge-
naamde natuurbeheerplannen.
Het collectief maakt een zogenaamde ‘voordeurafspraak’ 
met de provincie voor een of meer leefgebieden, en zorgt 
aan de ‘achterdeur’ voor afspraken met hun eigen leden 
voor beheer om de voordeurafspraken waar te kunnen 
maken.

Het inbedden van de gebiedsaanvraag in bestaande processen en samen met maatschappelijke 
organisaties is daarbij een belangrijke opgave voor de zeven collectieven in Fryslân. Die opgave is 
op verschillende manieren opgepakt. 

Welke inspanningen zijn in 2015 verricht?

In de Noardlike Fryske Walden werd door het nieuw gevormde collectief voortgeborduurd op de 
resultaten van de pilot GLB. De vereniging verzamelde in de pilot in voorgaande jaren belangrijke 
kennis voor het nieuwe ANLb. Richting het nieuwe stelsel in ontwikkeling diende wel steeds geanti-
cipeerd te worden op het voortschrijdend inzicht en aanpassingen t.a.v. de oorspronkelijk bedoelde 
opzet.
Samen met en in opdracht van het collectief NFW voerden we in 2015 de onderstaande werkzaam-
heden uit:
 • Landschapsbeheer Friesland nam samen met andere maatschappelijke organisaties actief deel 
  aan het gebiedsproces in de Noardlike Fryske Wâlden
 • Het collectief werd geadviseerd op de inhoud van de beheerpakketten en de systematiek van 
  beoordeling van beheerobjecten.
 • Er werd in opdracht van het nieuwe collectief een digitaal systeem gemaakt voor de veld-
  controle droge dooradering in ARCGIS online.
 • Er werden 15 beheerregisseurs d.m.v. een cursus opgeleid voor het leefgebied droge door-
  adering. De regisseurs beoordelen de beheerobjecten in het veld en verwerken de data ter 
  plekke digitaal via ARCGIS online.
 • De leden van de schouwcommissie werden via een workshop opgeleid in de nieuwe werk-
  wijze voor droge dooradering. Bovendien werden de leden van de commissie opgeleid in het 
  hanteren van tablets en de verwerking van de gegevens in ARCGIS online
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In Zuidoost Fryslân is eveneens een traject ingezet voor een gebiedsaanvraag door collectief ELAN. 
Zij zagen zich voor de grote uitdaging geplaatst om voor het leefgebied droge dooradering een 
strategie en werkwijze op te tuigen in een gebied dat zo goed als geen traditie kent met beheerover-
eenkomsten landschap. Tot vorig jaar focusten de onderliggende ANV’s zich vooral op het weide-
vogelbeheer in de open gebieden in dit deel van de provincie. Er werd een proces in gang gezet om 
eerst intern de discussie te voeren of en hoe met de opgave droge dooradering aan de slag te gaan, 
daarna een plan van aanpak te maken, een ecologische verkenning te laten uitvoeren en pas daarna 
het gebied in te gaan. Er werden gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en een 
afsluitende gebied dekkende bijeenkomst om de deelnamebereidheid te peilen. Van daaruit is de 
werving gestart. Richting juni 2015 werden de contouren van de aanvraag steeds duidelijker en met 
een flinke eindsprint is het ELAN gelukt om een goed onderbouwde aanvraag in te dienen die later 
ook in zijn geheel door de provincie is gehonoreerd.

De werkzaamheden in het proces op een rij:
 • in eerste instantie heeft Landschapsbeheer Friesland samen met de besturen van ANV’s en 
  ELAN een reeks verkennende besprekingen gevoerd over de opgave die voor lag en hoe de 
  aanpak er uit zou kunnen zien;
 • daarna is een werkgroep landschap opgericht die de verdere uitwerking heeft opgepakt. 
  LBF maakt deel uit van de werkgroep;
 • de voorlichtingsavonden zijn inhoudelijk mee door ons voorbereid en we waren aanwezig 
  voor landschap technische vragen;
 • daarnaast is ondersteuning verricht bij: 
  * de samenstelling van de beheerpakketten;
  * de berekeningen voor de beheervergoedingen;
  * digitale bewerking en verwerking van gegevens in GIS;
  * het ecologisch onderzoek naar kansrijke gebieden droge en natte dooradering;
  * het zoeken naar potentiele deelnemers; 
 • Er zijn vier beheerregisseurs droge dooradering opgeleid inclusief digitaal werken met 
  ARCGISonline;

Voor collectief de Waddenvogels (Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) is een verkenning 
gemaakt voor het indienen van een zienswijze op het natuurbeheerplan 2016. Het resultaat is dat op 
Terschelling voor het elzensingellandschap in de binnenduinrand een aanwijzing/begrenzing heeft 
plaatsgevonden voor het leefgebied droge dooradering. Er liggen nu mooie koppelkansen voor her-
stel en beheer tussen ANLb en een lopend herstelproject elzensingels van LBF. Dat wordt in 2016 
verder uitgewerkt. 

Soortenbescherming: Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters 2015
Het zijn drukke jaren voor het meldpunt. Landschapsbeheer Friesland runt dit meldpunt nu vanaf 
2007. 2015 was daarmee het 7e jaar dat we vleermuis- en steenmartermeldingen afhandelden in 
heel Friesland. Van Lemmer tot Moddergat en van Harlingen tot Appelscha. De meldingen waren 
(net als voorgaande jaren) gelijk verdeeld, circa 75 vleermuismeldingen, 75 steenmartermeldingen. 
Overlast is van alle tijden. En natuur trekt zich niks aan van rangen en standen. We komen als 
meldpunt dus niet alleen geografisch overal.... 
Door de opgebouwde expertise wordt de kennis van het meldpunt steeds vaker gebruikt bij andere 
projecten, zowel intern als extern. Dat is een belangrijke en interessante “bijwerking”. Landschaps-
beheer Friesland deed een “doarpen yn’t grien” project in Offingawier. Er was wat budget over en 
zo kon een vruchtbare samenwerking ontstaan met de Provincie Fryslân die een groot deel van de 
Grutte Potten (vlakbij Offingawier) aan het ontwikkelen was tot natuur.  Een gecombineerde vleer-
muisbunker met oeverzwaluwwand was het resultaat. 
De opgedane kennis in Offingawier (de vleermuisbunker) werd vervolgens direct gebruikt voor het 
ontwikkelen van een zelfde vleermuisbunker in het Easterskar (It Fryske Gea). 
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Ook komt de kennis van het meldpunt goed van pas bij een ander bijzon-
der project. Een project tussen Landschapsbeheer Friesland, het NIOO 
(Nederlands Instituut voor Ecologie) en de NAM (Nederlandse Aardolie 
Maatschappij). Landschapsbeheer Friesland gaat voor het NIOO, en deels 
gefinancierd door de NAM een wetenschappelijk experiment uitvoeren. 
Een experiment dat onderdeel is van een groot onderzoek dat geïnitieerd 
is door het NIOO. Het onderzoek kijkt naar de effecten van kunstlicht op 
natuur (www.lichtopnatuur.org). In de Noordelijk Friese Wouden komen 
op verschillende locaties palen met vleermuiskasten. De helft van de palen 
wordt verlicht, de andere helft wordt niet verlicht. Bij dit project komt de 
kennis van ons meldpunt van pas. Zo combineren we theoretische kennis 
en kennis die we in de praktijk hebben opgedaan. De kennis die we blijven 
opdoen komen natuurlijk ook weer ten goede aan de meldingen die we 
wekelijks afhandelen. Een mooie wisselwerking. 

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 zelforganiserend 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 
herkenbaarheid gewaarborgd is. Dit draagt voor veel mensen bij aan een prettiger woon- en werk-
klimaat. Kortom, de omgeving krijgt voor bewoners een duidelijke meerwaarde als bij de afstem-
ming van functies de ontstaansgeschiedenis de drager vormt. 



27

Jaaroverzicht 2015

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 Wierdenlandschap, 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.

• 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 belange-
loze 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, waar-
bij de doelgroep zich steeds meer verbreedt. Het is niet 
alleen meer de vaste achterban, bestaande uit natuur-
liefhebbers, 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 mantel-
zorg in het dorp.

Kwantiteit vrijwilligersuren
Ook in 2015 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 2015 besteedden scholieren en vrijwilligers, onder coördinatie van Landschapsbeheer 
Friesland, 31.558 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 2015. 
De prestaties, zoals aangegeven in het activiteitenprogramma 2015, 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 2015 is samengesteld in september-oktober 2014. Dit betekent dat zich 
in de loop van het najaar 2014 en gedurende 2015 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)

2.5 Projectenoverzicht 2015

verdeling naar thema’s 
in landschapsbeleid

Tijdsbesteding in % Uren

Begroot Besteed Begroot Besteed
Basistaken Thema’s

Adviezen Burger 4% 2% 75 59,75

Vrijwilligersinzet 24% 36% 500 936,25

Adviezen (semi) overheden,
organisaties

6% 7% 125 188,5

Meldpunt V&M 17% 12% 350 313,75

Subtotaal 50% 58% 1050 1498,25

Product-
ontwikkeltaken

Thema’s

De Actieve Burger 14% 9% 300 241,25

Ruimtelijke Kwaliteit: 
Identiteit van de eigen omgeving

14% 11% 300 296,75

Duurzaamheid 12% 10% 250 260,5

Biodiversiteit 10% 12% 200 301

Subtotaal 50% 42% 1050 1099,5

Totaal 100% 100% 2100 2597,75

B Landschapsbeheer Particulieren en (semi-) overheden
1 Boschhoeve 
2 Gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk
3 Gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk (admin.)
4 Erf in het Groen ZO
5 Erfbeplantingen incidenteel
6 Takomst fan it Boerehiem uitv.
7 VALD singels rond dorpen
8 Centrale As Planvorming
9 Centrale As Realisatie
10 Aldegea hiem, singellân & DYG
11 Energie uit hout implementatie
12 GLB Drachtster Compagnie
13 Erfplannen vanaf 2015
14 Landschapscoördinatie GLB NFW
15 Landschapscoördinatie GLB ELAN
16 Collectief It Lege Midden
17 Ondersteuning Schouwcommissie NFW
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C Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer
1 Faunapassage De Drait
2 Wandelnetwerk Frije Wiken
3 Wandelnetwerk NB OW OU
4 Regie Friese waterlinie
5 Wandelnetwerk Zuidwest
6 Schans Frieschepalen
7 Terpen & Wierden Wijnaldum Firdgum
8 Terpen & Wierden (LBG)
9 Kongsi van de Kooi-eend
10 Elzensingels Terschelling
11 Groene kerkhoven in het Friese landschap
12 Wandeltotaalplan
13 Fr. Waterlinie geocaching schanskistjes
14 PvA Koepelproject Waddenkust

D Soortenbeheer
1 Ringslang Oldelamerpolder/Zandhuizerveld fase 2
2 Njirre yn beweging fase 2
3 Biotoopverb. Ringslang 2013-2015
4 Heikikker & Ringslang Oranjewoud
5 Onderzoek ijsvogels Sud Ie
6 Biodiversiteit Noord-west

E Vrijwilligerswerk
1 Koepelbos Oldeberkoop
2 Romte foar Blije
3 DYG Offingawier Ysbrechtum
4 Landschap rond dorpen Heerenveen
5 Groen en Doen fase 2
6 Lautastate Wier
7 Dorpslandbouw
8 Shared Green Space ZWF
9 Sankastielen, Staten en Stinzen
10 Scholenproject  vanaf 2015
11 Maatschappelijke stage vanaf 2015
12 Hoogstambrigade vanaf 2015
13 Natuurwerkdag vanaf 2015
14 Lauta State Wier fase 2
15 Groene Knopen fase 3
16 Prunusbestrijding Gaasterland
17 Boomfeestdag 2015
18 Proces Noorderhoek Sneek
19 Educatie NFW vervolg
20 Prunusbestrijding Zuid-oost
21 Boomfeestcommissie
22 DYG 4 dorpen ZWF
23 Groene knopen rode draden fase 4
24 Jaar van de Groene Vrijwilliger
25 Groene loper Noord-oost
26 Groene loper Balk

F Kenniscentrum
1 MKLE (MAC)
2 Autochtoon plantmateriaal
3 Meldpunt Vm&Sm kosten
4 Blauwe Flits
5 Onbereikbaar Fryslân
6 Moai Fryslân
7 Lekker Landschap
8 Nieuwsbrief Groen Licht & Website va 2015
9 Leestekens in het Landschap fase B
10 Meldpunt Vm & Sm incidentele opdrachten
11 NAM Vleermuizen
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3.  Communicatie 

Communicatie 2015
Het jaar 2015 is voor de communicatie van Landschapsbeheer Friesland een overgangsjaar geweest. 
Communicatie-adviseur Kees Terwisscha van Scheltinga is begonnen met een andere functie en 
hij heeft het stokje overgedragen aan communicatiemedewerker Cynthya Russchen. Desondanks 
dat Landschapsbeheer Friesland een paar maanden zonder communicatiemedewerker is geweest, 
is het voor de PR & communicatie een redelijk succesvol jaar geweest. Enkele hoogtepunten waren 
Lekker Landschap, de onthulling van Koöperaasje DoarpenLân en de Natuurwerkdag. Met deze 
en diverse andere activiteiten wist Landschapsbeheer Friesland de publiciteit te halen. Ook werden 
de Sociale Media als Facebook en Twitter doelgericht ingezet. In dit hoofdstuk zal ook aandacht 
besteedt worden aan de resultaten van de website, Facebook en Twitter. 
Terugkijkend op het verslagjaar vielen de volgende zaken op door hun communicatieve karakter.

23 januari; Afsluiting project ‘Herstel en versterken landschap, fase 6
In 2012 werd in opdracht van de gemeente Weststellingwerf gestart met het landschapsproject 
‘Herstel en versterken landschap fase 6 Weststellingwerf ’. Het projectgebied bestond uit de zes 
dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Spanga en Slijkenburg. Enthousiaste 
groencommissies hebben onder leiding van Landschapsbeheer Friesland groenplannen gemaakt 
voor de dorpen, dit in overleg met de gemeente. In totaal zijn er maar liefst 3800 m1 hagen, 291 
solitaire bomen, 4000 stuks bosplantsoen en 260 hoogstamfruitbomen op erven aangeplant. Op 
vrijdagmiddag 23 januari vanaf 15.30 uur was de feestelijke afsluiting van het project.

29 januari; Ruim 2 miljoen voor Landschapsbeheer Nederland
Landschapsbeheer Nederland heeft in 2015 €2.250.000,- ontvangen van de Nationale Postcode 
Loterij. Dit stelt landschapsbeheer Friesland in staat vele projecten uit te voeren waarmee we de 
achteruitgang van het landschap kunnen keren en waarmee we nieuwe projecten kunnen aanjagen, 
ondersteunen dan wel opzetten. 

5 februari; Werkdag in Bos Elfbergen
Op donderdag 5 februari vond de werkdag plaats in bos Elfbergen van Staatsbosbeheer. De dag 
was bedoeld om mensen te interesseren voor vrijwilligerswerk in de bossen van Gaasterland, in het 
bijzonder voor de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers.

11 maart; Elfstedenpad; Aftrap voor wandelnetwerk heel Fryslân
Bij wandelknooppunt 14 in Dokkum is op 11 maart de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van 
Het Elfstedenwandelpad. Bram Hulsman, programmamanager bij de Provincie Fryslân, en voor-
zitter van de Koninklijke Wandelbond regio Fryslân Tjisse Brookman, kregen daar een stempel 
op hun 11-stedenkaart. De wandelroute langs de elf steden kreeg duidelijke bewegwijzering. 
Deze route maakt onderdeel uit van een wandelnetwerk voor heel Fryslân.
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12 maart; Startbijeenkomst Terpen- en Wierdenland
Op 12 maart ging in Museum Wierdenland (Ezinge) het project ‘Terpen- en Wierdenland, een 
verhaal in ontwikkeling’ officieel van start. De projectpartners Terpencentrum en Kenniscentrum 
Landschap, beide verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Museum Wierdenland, Land-
schapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen en de zes pilotdorpen; Wijnaldum, Firdgum 
en Hallum in Friesland en Warffum, Ulrum en Godlinze in Groningen presenteerden hier hun 
plannen. 
Doel van de bijeenkomst was om op een vlotte en aantrekkelijke wijze te 
laten zien waarmee de projectpartners bezig zijn en tot wat dat kan leiden. 
Betrokken dorpsbewoners, wetenschappers, landschapsorganisaties en lokale 
over-heden vertelden hoe ze samen werken aan een nieuw perspectief voor 
het unieke terpen- en wierdenland langs werelderfgoed Waddenzee.

18 maart; Lekker Landschap actief op de nationale boomfeestdag
Op woensdag 18 maart zijn er tijdens de jaarlijkse nationale boomfeestdag 
in het kader van het project Lekker Landschap 130 bomen en stuiken geplant. 
Dit gebeurde in het educatieve bos bij Rottevalle door leerlingen van de 
bovenbouw van de twee basisscholen in het dorp. Het initiatief van deze 
plantdag lag bij het IVN De Wâlden en bij Landschapsbeheer Friesland. 
Samen zijn deze organisaties betrokken bij de uitvoering van het landelijk 
project Lekker Landschap. Dit project wil mensen laten zien dat natuur en 
landschap veel te bieden heeft. De nadruk bij deze plantdag lag dan ook op de 
aanplant van bes- en nootdragende bomen en struiken, zodat er volgend jaar 
al geoogst kan worden.

27 maart; Minisymposium Dorpslandbouw
Op 27 maart vond er een zeer inspirerende en smakelijke bijeenkomst plaats. Dorpsvrijwilligers en 
andere geïnteresseerden konden zich laten inspireren over dorpslandbouw. 

10 mei; Memmedei-picknick Lekker Landschap
Tijdens Moederdag genoten tientallen moeders van een welverdiende Memmedei-Picknick. Ze 
stapten ’s ochtends in Leeuwarden op de fiets en plukten tijden de tocht lekkere dingen in de berm, 
het bos en het weiland. Aangekomen bij Martenastate in Cornjum konden de moeders genieten van 
een mand vol regionale lekkernijen. De Memmedei-picknick is een initiatief van Hoofdstad van de 
Smaak, in samenwerking met Lekker Landschap. 

22 mei; Oplevering project Romte foar Blije
De afgelopen 2 jaar is er door de bewoners van Blije hard gewerkt aan het verfraaien van het eigen 
dorp. Met ondersteuning van Landschapsbeheer Friesland en AXON-adviseurs zijn er met de 
bewoners plannen gemaakt voor de openbare ruimte van Blije. De gemeente Ferwerderadiel heeft 
volop gefaciliteerd en woningbouwcorporatie Wonen Noordwest heeft o.a. door financiële 
sponsoring de uitvoering van de plannen mogelijk gemaakt. In totaal zijn er 183 laanbomen, 
43 fruitbomen, 653 strekkende meter haag en 3000 bloembollen geplant.

29 mei; Oplevering Koepelbos
Op initiatief van en samen met dorpsbewoners heeft Landschapsbeheer Friesland samen met 
Staatsbosbeheer het Koepelbos hersteld. Commissaris van de Koning John Jorritsma verrichtte de 
officiële opening van het nieuw ingerichte Koepelbos bij Oldeberkoop. Dit prachtige parkbos is 
erg in trek voor een dorpsommetje. Een werkgroep uit het dorp was nauw betrokken bij de plan-
vorming en uitvoering van het project en zorgde ook voor een groot deel van de financiering.
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21 juni; Heitiedei Picknick
Op Vaderdag zondag 21 juni was het tijd voor de Heitiedei-Picknick bij Earnewâld. Vaders en hun 
gezin kregen een stoere picknick. Zij hebben heerlijke cocktails met Schotse Whisky en kruiden uit 
de Alde Feanen en Beer & Burg gerookt varkensvlees geproefd. Voor de kinderen waren er lekkere 
broodjes. Daarnaast gaf wildplukker John een excursie en maakten de vaders kennis met de ver-
schillende wilde planten die in de gerechten verwerkt kunnen worden.

23 juli; Foodwalk door het landschap bij Buitenpost
In het kader van het landelijk project Lekker Landschap heeft Wâldpyk samen met Landschaps-
beheer Friesland een foodwalk ontwikkeld. De route van ongeveer zeven kilometer start bij De 
Kruidhof in Buitenpost en leidt door de verschillende landschappen tussen Buitenpost en Kollum. 
Onderweg kunnen wandelaars bij een aantal leuke bedrijfjes terecht voor onder meer planten en 
streekproducten.

10 september; Lancering Foodwalk Kollum-Buitenpost
Op donderdagmiddag 10 september 2015 hebben Landschapsbeheer Friesland en Streekkeurmerk 
Wâldpyk de Foodwalk Buitenpost-Kollum gelanceerd. Samen met een zestal deelnemende bedrijven 
presenteerde Landschapsbeheer Friesland de Foodwalk op feestelijke wijze bij het Bloemenparadyske 
in Kollum, één van de deelnemende bedrijven. 

5 oktober; Lindewijk te Wolvega: eerste natuurwijk van Fryslân
De Lindewijk van Wolvega is donderdag door de gezamenlijke Friese natuur- en milieuorganisaties 
uitgeroepen tot ‘eerste natuurwijk van Friesland’. Onder de noemer ‘De Groene Loper’ hebben de 
groene organisaties de ambitie om alle Friese woonkernen te verbinden met de natuur. De Linde-
wijk van Wolvega beleefde de primeur. Dat gebeurde o.a. door het uitrollen van De Groene Loper 
over het natuurbruggetje dat de Lindewijk verbindt met de natuur van It Fryske Gea. 

5 oktober; Introductie Koöperaasje DoarpenLân
Begin september was het al in het nieuws dat Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea inten-
siever gingen samenwerken. Op 5 oktober werd Koöperaasje DoarpenLân echt geïntroduceerd 
bij andere organisaties, de pers, geïnteresseerden en het algemene publiek in de Koperen Tuin te 
Leeuwarden. Roel de Jong werd geïntroduceerd als directeur van de nieuwe coöperatie. Ook het 
logo en de naam werden onthuld. 

7 november; Natuurwerkdag
685 vrijwilligers zijn zaterdag 7 november aan de slag geweest in het 
Friese landschap tijdens de Natuurwerkdag. Friesland telde dit jaar 20 
locaties, waaronder Landgoed Fogelsangh-state bij Veenklooster en 
de Vlindertuin in Lemmer. Landschapsbeheer Friesland organiseerde 
de Natuurwerkdag in samenwerking met andere organisaties in Fries-
land alweer voor de vijftiende keer. Gedeputeerde Johannes Kramer 
trapte de natuurwerkdag af op Landgoed Lauswolt te Beetsterzwaag 
door een van de drie zieke essen om te zagen. Daarna gingen ruim 
70 vrijwilligers aan de slag om van een voormalige parkeerplaats op 
Landgoed Olterterp - Lauswolt een prachtig stukje heidenatuur te 
maken door kleine boompjes te verwijderen.

26 november; Dhr. Meine Scheweer nieuwe voorzitter Landschapsbeheer Friesland
Dhr. Meine Scheweer treedt per 16 december aan als voorzitter van Landschapsbeheer Friesland. 
Hij neemt de functie over van mevr. Marian Jager die de voorzittersrol ruim tweeëneenhalf jaar 
heeft vervuld.
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De website
Eind 2015 is er een start gemaakt met het actualiseren van de website. Veel teksten op de website 
waren verouderd en veel ‘nieuwe’ projecten staan nog niet op de website. Ook stonden er veel oude 
webpagina’s op die geen functie meer hadden. Er is begonnen met het schrijven van nieuwe teksten 
en het ‘opruimen’ van de website. Daarnaast is er een plan gemaakt voor een nieuwe menu-
structuur.
Ook is er een nieuwe website ontwikkeld voor Koöperaasje DoarpenLân. Deze website heeft een 
rustige en zakelijke uitstraling met gebruik van beeld. Het is te bereiken via de link: www.koope-
raasjedoarpenlan.nl. 

Facebook
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Sociale Media, zoals Facebook, om projecten meer 
bekendheid te geven aan het algemene, Friese publiek. Op 1 januari 2015 had de Facebook-pagina 
van Landschapsbeheer 214 likes (personen die de pagina volgen) en op 31 december 2015 was 
dit gestegen naar 297 likes. Het gemiddelde aantal bereikte personen per dag is van 16 personen 
toegenomen naar 28 personen. Op 28-10-2015 heeft Landschapsbeheer Friesland een bericht over 
de Natuurwerkdag geadverteerd op Facebook. Dit bericht heeft 28.300 personen bereikt die binnen 
een straal van 50 km van Leeuwarden wonen.   

Twitter
Ook is er gebruik gemaakt van Twitter om nieuws naar buiten te brengen. Op 31 december 2015 
had de Twitter pagina van Landschapsbeheer Friesland (@LBFriesland) 402 volgers. Dit is 135 meer 
als 1 januari 2015. In 2015 zijn er in totaal 97 tweets verstuurd door Landschapsbeheer Friesland. 
Zonder de overige projecten en persmomenten tekort te willen doen, waren dit toch wel de 
communicatie-hoogtepunten van 2015. Dit zijn de momenten waarop een groot publiek of selec-
tieve doelgroepen van bestuurders, politici en beslissers door uitnodigingen, bijeenkomsten, actieve 
participatie in bestuurlijke processen en via de media werden bereikt. 
De conclusie kan getrokken worden dat 2015, ondanks dat het een overgangsjaar was voor de 
communicatie, een druk en dynamisch jaar was voor de communicatie van en voor Landschaps-
beheer Friesland.
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Tot 16 december 2015: 
Mevr M. Jager
voorzitter
De Logten 19
8431 KR  Oosterwolde

Vanaf 16 december 2015:
Dhr M. Scheweer   
voorzitter
Bospad 10
8415 AN  Bontebok 

t/m maart 2015:
De heer J. Boelen 
vice-voorzitter 
Reidlânswei 26
9254 JH  Hurdegaryp

Vanaf juni 2015:
Dhr J. van der Veen    
vicevoorzitter
J.A. Fokkemastraat 6
9257 WL  Noordbergum

De heer R Boersma 
secretaris/penningmeester 
Van Osingaweg 84
8744 EX Schettens

De heer M. Ruys
Boerestreek 13
8408 JD  Lippenhuizen

De heer H. de Kroon
Felixwei 44
9051 KC  Stiens

t/m juni 2015
Mevr. H. Feenstra      
Zuiderveldstraat 5
8501 JZ  Joure

Bijlage 1a: Bestuurssamenstelling in 2015
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Bijlage 1b: Nevenfuncties bestuursleden en directeur

M. Scheweer (voorzitter):
• Voorzitter Stichting Kolleksjesintrum Fryslân (SKF)
• Adviseur Diaconie PKN-gemeente Olde- en Nijeberkoop

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

R. Boersma (secretaris/penningmeester):
• Voorzitter Vereniging van Kerkrentmeesterlijkbeheer Friesland (VKB)

M. Ruys (lid):
• Voorzitter Vereniging boseigenaren Beetsterzwaag
• Lid RvT Kooperaasje DoarpenLân

H. De Kroon (lid):
• Raadslid Leeuwarderadeel
• Voorzitter Integrale Gebiedscommissie Ferwerderadeel

R. ter Steege (directeur):
• Regent van Teyensfundatie, Beetsterzwaag
• Voorzitter Vocaal Ensemble Leeuwarden
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Doelstelling CBF keur
Het CBF houdt toezicht op goede doelen in Nederland. Op verzoek van de fondsenwervende instelling of 
kansspelbegunstigde beoordeelt het CBF het bestuur en beleid van de instelling, hoe ze geld binnenkrijgt, hoe 
ze het besteedt en hoe ze daar verslag over uitbrengt. Als het goede doel aan de criteria van het CBF voldoet 
krijgt ze een stempel van goedkeuring: het CBF-Keur (voor grote goede doelen) of het CBF-Certificaat (voor 
kleine goede doelen). Klachten over goede doelen worden, zover het CBF daartoe over de middelen beschikt, 
in behandeling genomen.
Het CBF streeft naar het in stand houden en versterken van het vertrouwen van het publiek in goededoelen-
organisaties. Dat is belangrijk omdat die een cruciale rol vervullen in de maatschappij. 
Goededoelenorganisaties financieren ontelbare zaken die niet altijd direct in geld zijn uit te drukken, maar 
die onmisbaar zijn voor het gezond functioneren van onze samenleving.

Het CBF vraagt alle gecertificeerde organisaties om een verantwoordingsverklaring af te leggen. Deze 
treft u hierbij aan:

vERanTWOORDInGSvERKlaRInG

Algemeen
De directeur en de bestuursleden van Stichting Landschapsbeheer Friesland hebben allen een verklaring 
ondertekend waarin zij aangeven dat zij het principe van het CBF onderschrijven dat de functie van 
toezicht houden gescheiden is (en dient te zijn) van de uitvoering van het beleid. Met deze verklaring 
hebben zij ook onderschreven dat LBF steeds streeft naar de meest effectieve en doelmatige wijze waarop 
de beschikbare middelen worden besteed. Tevens staat in deze verklaring dat er gestreefd wordt naar 
optimale informatieverschaffing aan en communicatie met belanghebbenden. En tenslotte hebben alle 
bovengenoemde personen hun relevante nevenfuncties vermeld en aangegeven dat zij onderling geen 
van allen familie- en/of vergelijkbare relaties onderhouden en ook geen bestuur- of toezichtfunctie ver-
vullen of in dienst zijn bij een organisatie die statutair of financieel aan LBF verbonden is.

1 Toezicht houden
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’.

• Hoe intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken is georganiseerd, en hoe daaraan 
 uitvoering wordt gegeven;
• Hoe er gewerkt wordt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezicht-
 houdend orgaan;
• 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 
Friesland 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 hoofd-
lijnen 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 gerealiseerd binnen de 
vastgestelde financiële kaders. Het vastgestelde beleid wordt op hoofdlijnen voorbereid door de directeur 

Bijlage 1c: Doelstelling CBF keur
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gezamenlijk met het bestuur. 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 orga-
nisatie. 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 verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van bestuursbesluiten en geformuleerd beleid. Bovengenoemde werkwijze is 
vastgesteld in het Directiestatuut zoals vastgelegd in de vergadering van het Bestuur van 
23 september 2008.

2 Optimale besteding van middelen
De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig 
gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling

• 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 
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
De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbende, met gerichte aandacht voor de informatie-
verschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten

• 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 2015 geen gebruik is gemaakt.
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Bijlage 1d: Exploitatiebegroting 2015 Landschapsbeheer Friesland
Inkomsten  Exploitatie 2013  Begroting 2014  Begroting 2015
Produkttaken
Provinsje Fryslan
Structurele bijdrage tbv producttaken € 632.974 € 236.000 € 240.720
Tijdelijke middelen: 
Bijdrage tbv verander- en frictiekosten € - € 164.023 € 160.340

Projecten € 1.280.082 € 1.764.323 € 3.024.668
Overige projectbijdragen
Samenwerkingsactiviteiten LBN € 65.386 € 55.000 € 55.000
Overige projectbijdragen € 23.386 € 11.000 € 4.000
Compensatie afschaffing btw-plicht € - € - € 20.000

Saldo                                                                            € 17.206 - -
Totaal: +pm € 2.019.034 € 2.230.346 € 3.504.728
Uitgaven  Exploitatie 2013  Begroting 2014  Begroting 2015 
Projectbureau en bedrijfsbureau

1a Salarissen inclusief sociale lasten € 997.145 € 750.862 € 819.205
     Dotatie continuiteitsreserve € - € -
1b Overige personeelskosten
- Forenzenvergoeding € 22.072 € 18.000 € 18.000
   Vergoedingen CAO Bos en Natuur € 530 € 576 € 600
- Arbodienst € 2.795 € 2.322 € 2.881
- Personeelsactiviteiten € 935 € - € 968
- Overig € 6.074 € 300 € 363
- Personeelsverzekeringen € 36.894 € 21.674 € 32.476

€ 69.300 € 42.872 € 55.287
2 Huisvesting
- Huur kantoor en werkplaats incl. energie € 75.272 € 39.000 € 50.989
   Schoonmaakkosten € 6.666 € 9.000 € 8.470
- Klein onderhoud € 1.519 € 8.000 € 242

€ 83.457 € 56.000 € 59.701
3 Verzekeringen
- WA-bedrijf/SV-bestuurders € 2.965 € 1.732 € 2.500
- Aansprakelijkheid bestuur € 1.032 € 650
- Aanvullende Cascoverzekering € 550 € 884 € 550
- Verzekeringen tbv kantoorinventaris € 1.320 € 1.184 € 1.320
   Verzekeringen tbv de werkplaats € 996 € 1.656 € 1.000

€ 5.831 € 6.488 € 6.020
4 Apparaatskosten
- Burokosten € 68.895 € 28.970 € 35.090
- Kosten accountant € 21.713 € 15.000 € 18.150
- Vakkennisbeheer € 5.455 € 4.500 € 5.445
- Reis- en verblijfkosten personeel (staf) € 27.962 € 16.400 € 21.635
- Werkplaatsbeheer en machinepark € 8.267 € 12.548 € 17.899
- Overige organisatiekosten € 19.727 € 5.670 € 9.743

€ 152.019 € 83.088 € 107.962
5 Bestuurskosten € 3.581 € 3.300 € 3.300
- Reiskosten
- Vacatievergoedingen
6 Communicatie/PR/Marketing
- Uitvoering communicatieplan € 23.974 € 15.000 € 18.150
7 Investering samenwerkingsactiviteiten LBN € 77.028 € 55.000 € 55.000
8 Rentelast
   In verband met leningen liquiditeitspositie € -2.550 € 1.000 € 1.000

Uitvoeringskosten Projecten € 601.180 € 1.020.435 € 2.209.140
Uitvoeringskosten ondersteuning vrijwilligers € 8.069 € 8.300 € 9.623
Frictiekosten en transitiekosten
Frictiekosten  - € 164.023 € 160.340
Totaal € 3.504.728
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Bijlage 1e: Toelichting lastenverdeling 2015
activiteiten in
het kader v.d.

doelstelling (3)

Werving 
baten

 (2)

Beheer en
 administratie

 (3) Totaal 2015 Begroot 2015 Totaal 2014
Personeelskosten kantoor (4) € 36.696 € - € 3.576 € 40.272 € 174.938 € 88.527
Overige personeelskosten (4) € 54.861 € - € 5.347 € 60.208 € 55.288 € 59.260
Huisvesting € 67.788 € - € 6.606 € 74.395 € 72.901 € 45.406
Verzekeringen € 4.451 € - € 434 € 4.885 € 6.020 € 6.748
Apparaatskosten € 65.895 € - € 6.422 € 72.317 € 107.962 € 108.405
Bestuurskosten € 1.172 € - € 114 € 1.287 € 3.300 € 2.551
Communicatie € 20.647 € - € 2.012 € 22.659 € 28.150 € 9.498
Bureau- en organisatiekosten € 45.674 € - € 4.451 € 50.125 € 55.000 € 55.000

€ 297.186 € - € 28.962 € 326.148 € 503.559 € 375.395
af: organisatiekosten bovenstaande 
rubrieken ten laste van projecten

€ -146.571 € - € -14.284 € -160.855 € -171.261 € -171.605

€ 150.615 € - € 14.678 € 165.293 € 332.298 € 203.790
Basisactiviteiten vrijwilligerswerk € 6.236 € - € 608 € 6.844 € 9.623 € 9.129
Rentelast € 499 € - € 49 € 548 € 1.000 € -710
Frictiekosten € 164.016 € 15.984 € 180.000 € 160.340 € 180.000
Projecten € 1.112.079 € - € 108.378 € 1.220.457 € 3.014.668 € 1.587.139
Totaal uitvoeringskosten € 1.433.445 € - € 139.696 € 1.573.142 € 3.517.929 € 1.979.348

Gem. aantal personeelsleden (1) in dienst van Landschapsbeheer Friesland 13,0 13,0 14,0

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. 19 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: Overzicht personeel in dienst 2015

aantal fte’s per 31.12.14 01.01.15 31.12.15 waarvan tijdelijk
directie en staffuncties 2,10 2,10 2,60 0,20

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

senior projectleiders 3 3 3

projectleiders / projectmedewerkers 5,12 4,37 5,07 0,30

facilitair / werkplaats 1,21 1,21 1,21

totaal 12,63 11,88 13,08 0,50

extern ingehuurd 0,8 0,8 0

totaal aantal fulltime arbeidsplaatsen 13,43 12,68 13,08

aantal medewerkers 16 16 18 0



46

Jaaroverzicht 2015

Bijlage 4: 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 2473 1435 3908 15

elzensingels mtrs 10164 41560 325 52049 10

houtsingels mtrs 1545 782 2327 10

natuurterreintjes ha  146 146 1

bosjes ha 0,035 0,3479 120 st. 0,3829 4

Landschappelijke 
inpassing erven / 
erfbeplantingen

stuks 7 7 13

dorpsbeplantingen 
(DYG)

stuks 2 12 14

landschappelijke 
beplantingen

stuks 0

klimaatbosjes stuks 0

Lanen/ bomenrijen mtrs 704 1 st. 1500 2204 4

hagen mtrs 394 556 950 4

solitaire bomen stuks 76 30 106 4

buitenplaatsen stuks 2 2

hoogstam-
boomgaarden

stuks 3 61 64

kerk en kerkhof-
beplantingen

stuks 1 1 1

eendenkooien stuks 8 8

pingoruines/dobben stuks 0 5

kleine wateren/
drinkpoelen

stuks 2 2 5

soortbeheer 
& bescherming

projecten 2 2 16

recreatief 
medegebruik

km 970 970 6

Totaal aantal adviezen: 98

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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Doordeweekse werkdagen
groep werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal betrokkenen

Vrijwilligersgroep 
De Stellingwerven

Diverse natuurterrein-
tjes  Stellingwerven

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

36 5

Vrijwilligersgroep LBF/
SBB Heerenveen e.o.**

Diverse terreinen in 
Heerenveen

Divers werk w.o. onderhoud 
heide en hakhoutbos

36 5

Vrijwilligersgroep  
alleen 1e halfjaar

Beetsterzwaag, Lippen-
huizen e.o.

Onderhoud heide, ijsvogel-
wanden, plantwerk, brug-
herstel

14 4

Vrijwilligersgroep 
Smallingerland en 
Opsterland 
donderdag

Diverse natuur-
terreintjes Smallinger-
land en Opsterland

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

39 6

Vrijwilligersgroep LBF/ 
IFG, Leeuwarden e.o.*

Buismans eendenkooi, 
Gytsjerk

Onderhoud kooibos vlechten 
rietschermen

20 8

Vrijwilligersgroep LBF/ 
IFG, Anjum e.o.*

Eendenkooien 
Anjumer Kolken

Onderhoud kooibos vlechten 
rietschermen

15 4

Vrijwilligers prunus 
Gaasterland

Bossen Gaasterland Prunusbestrijding 20 4

Voor de Wijk, door de 
Wijk

Heide Puntersbosje Onderhoud heide 20 3

Totaal 191 39

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2009 103 1054

2010 105 1109

2011 98 1115

2012 152 1356

2013 126 1218

2014 143 1616

2015 149 1108

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
scholieren

2009 92 2026

2010 103 1722

2011 99 2180

2012 49 1366

2013 64 1979

2014 49 1255

2015 74 1858

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2009 145 42

2010 136 37

2011 138 39

2012 142 37

2013 121 35

2014 167 37

2015 191 39

Gewerkte uren door vrijwilligers en scholieren
Jaar aantal

2009 23.577

2010 23.755

2011 24.251

2012 23.854

2013 29.434

2014 27.789

2015 31.558

Tabel 4: Overzicht activiteiten en werkzaamheden vrijwilligers en scholen

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

* 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

4 6

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

1 15

Ver. Natuur en 
Milieu Ureterp

Merskenheide Onderhoud heide 5 6

Jeugdvogelwachtdag 
Donkerbroek, SBB

Heideterrein Donker-
broek

Onderhoud heide 1 15

It Fryske Gea, divers Martenastate, Katlijker-
heide

Opschoondag 2 30

Fûgelhelling Ureterp Terrein Fûgelhelling Divers onderhoud 3 8

Nordwin i.s.m. It Fryske 
Gea

Heide Bakkeveen Opslag heide verwijderen 3 30

SBB divers Oranjewoud, Rottige 
Meente

Snoeien, broeihopen 3 20

Kerkenpad Beetsterzwaag Landgoederen Beetster-
zwaag

Aanleg / onderhoud kerken-
pad

20 10

Mountainbikegroep Landgoederen 
Beetsterzwaag

Route aanleg 4 30

Kensoor Dodobos Hakerdijken Bosonderhoud 2 10

vakantie- / landgoedkampen

SIW-kamp Omgeving Twijzel Onderhoud hooilandjes 10 25

Vobula landgoedkamp Epemastate Ysbrechtum Onderhoud landgoed divers, 
bos en lanen

5 31

Bedrijvenwerkdagen
AEGON Alpherveld Biotoop ringslang 1 15

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

Oudega Smallingerland Dorp Oudega Aanplant bomen in en rond 
dorp

1 10

Totaal 70 291

Diverse werkgroepen
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natuurwerkdag 2015
locatie werkzaamheden aantal betrokkenen

Heempark Heeg Knotten wilgen, Divers onderhoud 23

Houtwiel Broeksterwoude Opslag verwijderen uit moeras 66

Doarpsbos Hantumhuzen Bosonderhoud 21

Oude Kooi Vlieland Verwijderen opslag Cranberryvlakte 48

Terschelling Kooibosje Hee Onderhoud elzensingels 46

Heideterrein Reitsma Tjongervallei Opslag verwijderen van heide 85

Dorpstuin Hurdegaryp Onderhoudswerk divers 14

Permacultuurtuin Goutum Onderhoudswerk divers 42

Fogelsanghstate Veenklooster Bosonderhoud 51

Laagveenmoeras De Deelen Aldeboarn Opslag verwijderen uit moeras 45

De Naturij Drachten Onderhoudswerk divers 15

Dorpsbos houtigehage Bosonderhoud, snoeien 15

Vlindertuin Lemmer Onderhoudswerk divers 22

Vlakte van Polet Ameland Opslag verwijderen uit duinen 12

Leeuwarder bos Leeuwarden Knotten wilgen 25

Landgoed Lauswolt-Olterterp Paden vrijstellen, heideonderhoud 99

Bosstrook Oudega Smallingerland Paden vrijstellen 15

Gouden Boaium Heeg Onderhoudswerk divers 16

Molenbosch Oldeberkoop Woekerende hulst verwijderen 24

Totaal 684

De Hoogstambrigade
regio werkzaamheden aantal werkdagen gem. aantal snoeiers

Noordwest Snoeien vruchtbomen bij particulieren 8 5

Midden Snoeien vruchtbomen bij particulieren 14 3

Noordoost Snoeien vruchtbomen bij particulieren 22 5

Zuidoost Snoeien vruchtbomen bij particulieren 22 4

Zuidwest Snoeien vruchtbomen bij particulieren 12 5

Zuid Snoeien vruchtbomen bij particulieren 24 4

Oudemirdum Startdag snoeiseizoen 1 40

Berlikum Praktijkdag snoeicursus 1 26

Oldeberkoop Praktijkdag snoeicursus 1 23

Blije Praktijkdag snoeicursus 1 18

Totaal 106 133

Natuurwerkdag 2015

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

12 300

Douw Pôle, De Twigen Bosonderhoud, onder-
houd gagelveld, hooiwerk

Heerenveen i.k.v. Lekker 
Landschap

Landgoederen Oranje-
woud, Bos boer Yntema, 
Moerasgebied Nannewiid

Paden vrijstellen, laan-
beplanting opknappen, 
opslag verwijderen

9 199

NME Naturij Smallinger-
land en Opsterland

Bos en Heide Opsterland, 
de Sanding

Bosonderhoud, verwijde-
ren opslag en heide

6 150

noordelijke Friese Wouden Educatieproject

NME Achtkarspelen Terrein leden NFW 
Achtkarspelen

Onderhoud elzensingels 7 164

NME De Naturij Terrein leden NFW 
Smallingerland

Onderhoud elzensingels 7 149

NME Tytsjerksteradiel Terrein leden NFW 
Tytsjerksteradiel

Onderhoud elzensingels 11 255

NME De Klyster (Dantu-
madeel, Kollumerland)

Terrein leden NFW Kol-
lumland, Dantumadiel

Onderhoud elzensingels 16 371

Boomfeestdagen

LBF i.k.v. Lekker Land-
schap

Omgeving Rottevalle Planten eetbare gewassen 2 40

Provinciale Boomfeest-
cie.

Accentlocatie Fontein-
land Dokkum

Aanplant bomen met 4 
scholen

1 131

Maatschappelijke stages

ROC Drachten De Sanding Snoeien vruchtbomen 1 9

OSG Zevenwolden Katlijker Heide Onderhoud heide 1 70

Op Natuurwerkdag Divers Divers 1 20

Totaal 74 1858

Schoolwerkdagen
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ANV - Agrarische Natuurvereniging
AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur
AOC - Agrarisch Onderwijs Centrum 
BFVW - Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten
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
FYLG - Frysk Investearingsbutzjet Lânlik Gebiet
GGZ - Geestelijke Gezondheidszorg 
GIS - Geografisch Informatie Systeem
GLB - Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
IAHL - Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
IFG - It Fryske Gea
IPO - Inter Provinciaal Overleg
IVN - Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
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
PAGO - Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek
PIOFA - Personele Informatie Organisatie Financiën en 
  Administratie
POP - Plattelands Ontwikkelings Programma
RAVON - Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek 
  Nederland 
RI&E - Risico-inventarisatie en evaluatie
ROC - Regionaal Onderwijs Centrum
SBB - Staatsbosbeheer
VALD - Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer 
  Dantumadeel
VANLA - Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 
  Achtkarspelen
VEL - Vereniging Eastermar’s Lânsdouwe
Vobula - Stichting Vrijwillig Onderhoud Buitenplaatsen 
  en Landschappen
VOFF - Stichting Veldonderzoek Flora & Fauna 
WARF - Werk- en studiegroep Amfibieën en Reptielen 
  Friesland
WBE - Wildbeheerseenheid
WKF - Werkgroep Kerkuilen Friesland

Bijlage 5: Lijst van afkortingen


