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1. Inleiding 

1.1  Aanleiding 
De biodiversiteit – de verscheidenheid aan planten en dieren - neemt al jaren af in Nederland. Zo ook in 

Fryslân. In 2013 bracht Alterra het rapport Biodiversiteitsgraadmeters Fryslân uit. Hieruit wordt duidelijk 

dat de totale biodiversiteit met twee derde is afgenomen in Fryslân sinds 1900. Met de soorten waarmee 

het in 1990 slecht ging – de rode lijstsoorten – is het sinds 1997 nog slechter gegaan. Deze soorten zijn 

sinds die tijd met maar liefst 50 procent in omvang afgenomen (De Knegt et al., 2013; figuur 1). Dat is 

schrikken en we kunnen bij de pakken gaan neerzitten maar we kunnen ook alles op alles zetten om het tij 

te keren. En dat inzet loont, blijkt wel uit het recent verschenen rapport van het Wereld Natuur Fonds. 

Hieruit blijkt dat natuurvriendelijke maatregelen die door mensenhanden gedaan zijn hun vruchten 

beginnen af te werpen. Toch is er nog een lange weg te gaan om op het niveau van 1990 te komen.  

 

Figuur 1: Populatieomvang Rode Lijst soorten Fryslân en landelijk  (bron De Knegt et al., 2013) 

 

Ondanks de dalende trend – en recent een voorzichtig herstel - weten we immers meer dan ooit te voren 

wat we kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. Er zijn genoeg goede voorbeelden te vinden die 

laten zien dat inzet voor biodiversiteit ervoor zorgt dat soorten terugkomen of in aantal toenemen. 

Daarnaast is het ook erg leuk om met biodiversiteit aan de slag te gaan. Zowel jong en oud heeft er wel iets 

mee en heel veel mensen genieten ervan om zich in te zetten voor het verbeteren van de biodiversiteit.  

Kortom een realistisch handelingsperspectief is aanwezig. Voor iedereen. Het is nu van belang om deze 

handelingen ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan uitvoeren om de dalende biodiversiteit op de weg 

terug omhoog te helpen. En dat door met zijn allen de schouders eronder te zetten, te inspireren en te 

motiveren. Door projecten en initiatieven met elkaar te koppelen ontstaat er een duidelijke meerwaarde. 

Zo kunnen initiatieven elkaar inspireren en ondersteunen, en kunnen gezamenlijke doelen worden gesteld. 

Daarbij kunnen bij vergelijkbare initiatieven ook schaalvoordelen optreden.   

Vanuit dit perspectief hebben de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) het 

project Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân uitgevoerd waarmee de stand van de biodiversiteit in deze 

regio, de activiteiten en de wensen en ideeën van de mienskip m.b.t. het verhogen van de biodiversiteit in 
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kaart zijn gebracht. Bovendien zijn partijen bij elkaar gebracht en is een begin gemaakt met het opzetten 

van concrete biodiversiteitsplannen vanuit de mienskip. 

1.2  Ambitie en Doel  
Met ‘Natuerlik Ferskaat in Noordoost Fryslân’  willen we de kansen met betrekking tot het verbeteren van 

de biodiversiteit in kaart brengen. Daarbij willen we de wensen en ideeën vanuit de streek inventariseren, 

het lokale netwerk uitbreiden en verstevigen en concrete kansen in beeld te brengen die breed worden 

gedragen van onderop. Het uiteindelijke doel is om aan de slag te gaan met concrete laagdrempelige 

projecten waar ‘energie in zit’. Bijvoorbeeld door het aanleggen van bijenweides, plaatsen van 

nestgelegenheden en het aantrekkelijk maken van het openbaar groen voor dieren en planten. 

Mogelijkheden te over.  Door de analyse vooraf en door veel aandacht aan het proces te schenken, is het 

mogelijk om te laten zien dat de acties bijdragen aan het hoger liggende doel in de streek, namelijk het 

verbeteren van de biodiversiteit die in dit gebied de meeste kansen heeft.  

 

 

 

 

1.3  Samenwerkingspartners  
De Friese Milieufederatie (FMF) 

De Friese Milieu Federatie is een koepelorganisatie van natuur- en milieuorganisaties die opkomt voor de 

belangen van natuur en milieu in Fryslân. Wij hebben oog voor wat ons omringt en komen op voor de 

belangen van Fryslân, we komen op voor waarden die zelf geen stem hebben. De Friese Milieu Federatie 

maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond 

milieu en een robuust landschap centraal staan. Wij lopen voorop om kansrijke en duurzame 

vernieuwingen te stimuleren en dagen anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking. We zoeken 

hierbij naar een goede balans tussen People, Planet, Profit, waarbij er een evenwicht is tussen ecologische, 

sociale en economische doelen. Wij doen dit met onze wortels in de Friese samenleving met oog voor het 

(inter)nationale perspectief. 

Landschapsbeheer Friesland (LBF) 

Naast cultuurhistorie en landschapsbeleving, werken wij aan de soortenrijkdom van planten en dieren. Die 

verscheidenheid in flora en fauna noemen we biodiversiteit. Een thema dat in heel Nederland veel 

aandacht behoeft, omdat het merendeel van het Nederlandse landschap cultuurlandschap betreft dat door 

mensen gevormd is en nog altijd door mensen gebruikt wordt.   

LBF probeert, daar waar mogelijk, leefgebieden van planten en dieren te verbeteren. Niet van één of enkele 

soorten, maar van vele. Dit doen we in overleg met bewoners, boeren, overheden en organisaties. En met 

inzet van vrijwilligers. Vaak zijn dit vrijwilligers die ook betrokken zijn bij het inventariseren van de soorten. 

Leeswijzer 

Deze rapportage beschrijft het proces en de resultaten van het project Natuerlik Ferskaat Noordoost 

Doel Natuerlik Ferskaat yn de streek 

Samen met burgers , (natuur-)organisaties, scholen, ondernemers, 

overheden een proces op gang brengen waarin samengewerkt wordt om 

de biodiversiteit in de streek te laten toenemen. 
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Fryslân. In hoofdstuk 2 komt de werkwijze aan de orde. Om aan te geven hoe bijzonder het gebied 

Noordoost Friesland is, geeft hoofdstuk 3 een gebiedsbeschrijving weer. Hoofdstuk 4 gaat verder in op de 

diverse natuurwaarden en bestaande natuurprojecten. Er is een enquête verspreid om de ideeën en 

wensen vanuit de streek te inventariseren. De uitkomsten hiervan worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd. 

Hoofdstuk 6 en 7 omschrijven het proces en de opzet van de thema-avonden en de slotbijeenkomst.  In 

hoofdstuk 8 worden de kansen voor biodiversiteit in Noordoost Fryslân gepresenteerd aan de hand van de 

uitkomsten van de enquête, thema-avonden en slotbijeenkomst. Als laatste omschrijft hoofdstuk 9 de 

conclusies en het vervolg gericht op de verdere ontwikkeling van het project ‘Natuerlik Ferskaat yn 

Noordoost Fryslân’. 
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2. Werkwijze 

Voor deze verkenning hebben we gebruik gemaakt van de leerervaringen uit het project Natuerlik Ferskaat  

yn Noordwest Fryslân uitgevoerd in 2015 en 2016.  

De verkenning van wensen en initiatieven zetten we breed uit om al trechterend tot concrete acties en 

ideeën te komen (zie figuur 2).   

 

Figuur 2: Werkwijze Natuerlik Ferskaat 

 

2.1  Inventarisatie bestaande natuurwaarden en natuurprojecten in de streek 
Via een breed natuurnetwerk van de FMF en LBF is de huidige stand van de biodiversiteit in de streek in 

kaart gebracht. Welke soorten zijn kenmerkend voor de streek, met welke soorten gaat het goed en met 

welke soorten gaat het niet goed? Daarnaast is in beeld gebracht wat er al gebeurt op het gebied van 

natuur en biodiversiteit in de streek en waar kansen liggen ter aanvulling/verbetering.  

2.2 Enquête  

Door middel van een online enquête (zie bijlage 1) zijn in de hele maand september 2017 wensen en 

ideeën over biodiversiteit geïnventariseerd onder inwoners van de streek.  De enquête is uitgezet via 

dorpskrantjes, lokale websites, NME centra, Noardlike Fryske Wâlden, dorpsbelangen, gemeenten en de 

facebook community ‘Ik hou van Fryslân’ etc. Respondenten konden tevens aangeven of ze wel of niet 

betrokken wilden worden bij het vervolgtraject.  Het online programma Survey Monkey is gebruikt voor het 

uitvoeren van de enquête en analyseren van de resultaten. 

 

De resultaten van deze enquête worden gecombineerd met opbrengsten van de inventarisatie van 

natuurwaarden en natuurprojecten. Hieruit worden de verschillende thema’s bepaald voor de thema-

avonden.  

2.3 Thema-avonden 

De thema’s van de bijeenkomsten zijn: (boeren)erven & perceelsranden, biodiversiteit in en met het dorp 

en openbaar groen, en berminrichting & -beheer. Voor deze bijeenkomsten is een breed gezelschap 

uitgenodigd van betrokken inwoners, mensen die de enquête hebben ingevuld, agrariërs, 

gebiedscollectieven, groencommissies, dorpsbelangen en vogelwachten. Het doel van de bijeenkomsten is 

om ideeën van bewoners over hoe de biodiversiteit verbeterd kan worden, in kaart te brengen. Deze 

ideeën vormen input voor een mogelijk vervolgtraject, waarbij naar mogelijkheden gezocht wordt om de 

ideeën uitgevoerd te krijgen, bijvoorbeeld middels biodiversiteitsprojecten in het gebied.  



  Rapportage Natuerlik Ferskaat yn Noordoost Fryslân 2018 
 
  

                                                                                                                                                                                               6 

2.4 Slotbijeenkomst 
Het doel van de slotbijeenkomst is om alle ideeën terug te koppelen aan de bewoners. De bewoners 

hebben tijdens de slotbijeenkomst de gelegenheid om aanvullingen te doen. De avond wordt eveneens 

gebruikt om met de aanwezigen de ideeën verder te concretiseren aan de hand van een aantal vragen. We 

krijgen inzicht in welke partijen/bewoners intensief betrokken willen blijven bij het project. Gezamenlijk 

gaan we  werken aan de verdere uitrol.    

2.5 MGA en AIDA methoden 
Voor het gehele proces is gebruik gemaakt van twee methoden te weten de mutual gains approach (MGA) 

en het AIDA-model. Het eerste model wordt gebruikt bij onderhandelingen en is een methode om 

oplossingen te bedenken die aan diverse belangen tegemoet komen. En dat past weer bij het streven om 

activiteiten te ontwikkelen/acties te ondernemen die op een breed draagvlak kunnen rekenen. De tweede 

methode  komt uit de marketing en is een aanpak die goed past bij het streven om biodiversiteit 

aantrekkelijk te maken voor een brede doelgroep. In bijlagen 2 en 3 is meer informatie te vinden over beide 

modellen.  
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3. Gebiedsbeschrijving Noordoost Fryslân 
 

Er zijn weinig regio´s in Nederland met zo’n grote verscheidenheid aan landschappen als Noordoost Fryslân 

(figuur 3). Het Friese landschap is gevormd door de invloed van de elementen temperatuur, water en wind. 

De invloeden van de twee laatste ijstijden (het Saalien en het Weichselien) zijn dan ook tot op de dag van 

vandaag terug te zien in het landschap van Noordoost Friesland. In het oostelijke gedeelte bestaat de 

bovenste bodemlaag uit dekzandgronden, potklei en keileemlagen, welke een grote invloed hebben op de 

lokale waterhuishouding en de vegetatie. Deze regio kennen wij nu als de Noordelijke Friese wouden, het 

karakteristieke coulisselandschap van houtwallen en elzensingels en de bijbehorende dobbes en pingo’s. 

De Noordelijke Friese wouden grenzen in het westen aan het veenweidegebied, wat deel uitmaakt van het 

Lage Midden van Friesland. In het noorden bevindt zich het open zeeklei landschap, het terpengebied van 

Oostergo en het Lauwerszeegebied, gevormd door de invloed van het water. 

 

 

Figuur 3: Overzicht van de Landschappen van Friesland. In Noordoost Friesland kunnen 4 landschapstypen worden onderscheiden, 

het Terpengebied van Oostergo, het Lauwerszeegebied, de Noordelijke Wouden en het Lage Midden. 
http://www.geographixs.com/het-friese-landschap.html 

 

Noordoost Fryslân bestaat uit de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel, 

Dantumadeel en Achtkarspelen. De gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadiel en 

Kollumerland zijn op 1 januari 2017 ambtelijk gefuseerd. Per 1 januari 2019 zullen de gemeenten 

Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ook bestuurlijk fuseren tot de nieuwe gemeente Noardeast-

Fryslân. De regio heeft een totaal aantal inwoners van 124.356. 

Net als andere noordelijke plattelandsgebieden heeft Noordoost Fryslân ook te maken met krimp. 

Werkgelegenheid trekt steeds meer naar de steden en zo ook de mensen. Hierdoor blijft de sociaal 

economische ontwikkeling achter op het gemiddelde van de rest van Friesland. Dit terwijl de streek zoveel 
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te bieden heeft in bijvoorbeeld de toeristisch recreatieve sector, liggend aan het Werelderfgoed de 

Waddenzee, het Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en het in 

Tytsjerksteradiel gelegen deel van de Groote Wielen. Het is in de streek nog relatief rustig en donker en dat 

blijft het ook. 

In de Noardlike Fryske Wâlden is de afgelopen 

tientallen jaren met succes gewerkt aan het 

vormgeven van het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer. De afgelopen jaren zijn de 

agrarische natuurverenigingen in het gebied 

opgegaan in het agrarisch collectief De Noardlike 

Fryske Wâlden. De insteek van het beheer is 

tegenwoordig ‘biodiversiteit’. Een professioneel 

bureau ondersteunt met diverse partners (w.o. 

LBF) de honderden aangesloten agrariërs in het 

gebied. Nergens in Nederland wordt het beheer 

van de droge dooradering (houtwallen en 

elzensingels) op zo’n grote schaal en zo 

professioneel aangepakt als hier. Middels een 

educatieproject, waar al tien jaar alle basisscholen   

in het gebied aan meedoen, wordt draagvlak 

gecreëerd, met name ook voor de toekomstige 

generatie. Duizenden leerlingen hebben hier 

inmiddels aan deelgenomen. Het collectief NFW                  

is een onmisbare partner bij het betrekken van de 

bevolking in het gebied. Het andere collectief in 

Noordoost-Fryslân, De Waadrâne, heeft een veel 

kortere geschiedenis en richt zich hoofdzakelijk op 

de weide- en akkervogels. Ook voor de Waadrâne geldt dat draagvlak onder de bevolking van groot belang 

is. De waardering voor de inzet van boeren om de biodiversiteit te stimuleren is ook hier essentieel. 

De verwachting is dat de inzet van bewoners bij het bevorderen van biodiversiteit zal leiden tot meer 

cohesie tussen boeren en burgers. Kortom, afstemming  met de mienskip is noodzakelijk als je wilt dat de 

inzet voor biodiversiteit gedragen wordt. Door kansen te inventariseren, initiatieven te bundelen, concrete 

activiteiten te ondernemen en anderen te enthousiasmeren wordt op een gestructureerde en 

constructieve wijze gewerkt aan het verbeteren van de biodiversiteit. 
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4. Natuurwaarden en natuurprojecten in de streek 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de stand van de natuur in Noordoost Friesland. Welke 

soorten zijn karakteristiek voor de regio? Welke soorten doen het goed? Met welke soorten gaat het 

slecht? Welke soorten verdienen extra steun in Noordoost Friesland en zouden de focus kunnen zijn voor 

biodiversiteitsprojecten voortkomend uit deze inventarisatie voor Natuerlik Ferskaat? Daarnaast zal 

worden ingegaan op de huidige initiatieven en projecten rondom biodiversiteit in Noordoost Friesland. 

 

4.1  De stand van de natuur in Noordoost Fryslân 

4.1.1  Vogels 

Weidevogels 

Landelijk neemt het aantal weidevogels al decennia lang af, ook 

in Friesland. Zo is de grutto tussen 1996 en 2016 afgenomen met 

59%, tureluur 30%, kievit 43% , scholekster 76% en de 

veldleeuwerik met 43% (Postma, 2017). Noordoost Friesland is 

hierbij geen uitzondering, al zijn er een aantal gebieden in de 

regio waarin de aantallen stabiel blijven of zelfs toenemen. Zo 

weten de weidevogels in een aantal regio’s met fanatieke en 

gemotiveerde ‘weidevogel’ boeren nog redelijk stand te houden, 

onder andere in de omgeving van Raerd, Kollum en Buitenpost 

(Vogelwachten, persoonlijke communicatie). Lokaal spelen de  

vogelwachten en agrarische natuurverenigingen hierbij een 

belangrijke rol. Overkoepelend wordt het weidevogelbeheer in 

de regio gecoördineerd en geregisseerd door de collectieven de 

Noardlike Fryske Wâlden en de Waadrâne. Ook de 

natuurorganisaties Staatsbosbeheer en It Fryske Gea richten in 

een aantal gebieden het beheer grotendeels op de weidevogels. 

Gebieden die nog zeer hoge dichtheden aan weidevogels bevat 

zijn de Mieden, die voor een groot gedeelte in beheer zijn van Staatsbosbeheer. De Mieden rond Rohel, 

Twijzel en Surhuizum behoren zelfs tot de betere weidevogelgebieden van Friesland (SBB, 2016). In de 

Surhuizumermieden is na gerichte inrichtingsmaatregelen het aantal broedende grutto’s sinds 2008 met 

een factor vijf toegenomen, van 14 naar 73 broedpaar (SBB, 2016). Daarnaast zijn de Mieden het 

belangrijkste broedgebied voor de watersnip in Friesland, en zijn hiermee ook landelijk gezien van groot 

belang voor de soort (Brinkkemper et al., 2006). Naast de watersnip broeden hier ook kwetsbare soorten 

als de zomertaling, slobeend, kemphaan en het paapje (Brinkkemper et al., 2006). 

  

Grutto 
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Akkervogels 

In tegenstelling tot de Noardlike Fryske Wâlden, waar het 

oorspronkelijke landschap grotendeels behouden is 

gebleven, is het agrarische landschap is in de loop van de 

tijd in veel regio’s sterk veranderd. Over het algemeen kan 

gesteld worden dat het landschap uniformer is geworden 

doordat natuurlijke perceelgrenzen zijn verwijderd en de 

gewasroulatie is veranderd (Robinson & Sutherland, 1999). 

Door efficiëntere oogstmachines, het gebruik van 

herbiciden en het onderploegen van graanstoppels in het 

najaar is het voedselaanbod voor akkervogels, met name in                                                                                                      

de winterperiode, sterk achteruit gegaan (Barr et al. 1993; Campbell et al. 1997). De kuststrook in 

Noordoost Friesland bevat een relatief groot areaal akkerbouw. In de regio komen nog enkele paartjes 

patrijzen voor. Ook de grauwe kiekendief heeft zich hier onlangs weer gevestigd als broedvogel (Sovon, 

2017). Echter, ook in deze regio is de tendens dat de aantallen afnemen. Soorten als de patrijs, 

veldleeuwerik, kneu, ringmus, velduil en grauwe gors bevinden zich dan ook op de rode lijst van 

Nederlandse broedvogels (Hustings et al., 2004). Het collectief de Waadrâne is actief in de regio en 

probeert zich in te zetten voor de bescherming van akkervogels door middel van agrarisch natuurbeheer. 

De veldleeuwerik is hierbij de voornaamste doelsoort. Ook voor veel andere soorten akkervogels liggen er 

kansen. De geelgors en de grauwe gors komen niet tot nauwelijks voor in het gebied, maar lijken in de 

naastliggende provincie Groningen te profiteren van gerichte beheers- en inrichtingsmaatregelen. Zo werd 

er in de winter van 2016 regelmatig een groepje grauwe gorzen waargenomen op de wintervoedselveldjes. 

Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze soorten zich, bij het treffen van gerichte beheersmaatregelen, in 

de toekomst ook zullen laten zien in het noordelijk zeekleigebied.  

Bos- en struweelvogels 

In de houtwallen en elzensingels van de Noordelijke 

Friese Wouden komen een aantal voor de regio 

karakteristieke vogels voor. De laatste twintig jaar 

zijn de aantallen struweel- en bosvogels in de 

elzensingels met 30 tot 80 procent afgenomen; de 

aantallen bosvogels in de dykswâlen zijn 

daarentegen in 35 jaar verdubbeld (Oosterveld, 

2013; NFW, 2017). De afname van de struweelvogels 

in de elzensingels is mogelijk het gevolg  van 

veranderingen in het beheer. Boegbeeld van de 

Noardlike Fryske Wâlden is de gekraagde roodstaart, 

een soort die veel voorkomt in de oudere houtwallen. De dichtheid van de gekraagde roodstaart is hier 

zelfs anderhalf tot vijf keer hoger dan in andere favoriete landschapstypen in Nederland (Oosterveld, 2013). 

De spotvogel, een soort die landelijk hard achteruitgaat en zich op de rode lijst bevindt, is in de Noordelijke 

Friese Wouden nog in hoge broeddichtheden aanwezig en is hier in de afgelopen twintig jaar zelfs 

toegenomen (Oosterveld, 2013; NFW, 2017). Daarnaast zijn er nog een aantal ´kritische´ broedvogels 

aanwezig zoals de nachtegaal, boomvalk, geelgors, ransuil, matkop,  groene specht, wielewaal, appelvink 

en grauwe vliegenvanger (SOVON, 2017; Oosterveld, 2013). Door middel van beheer en specifieke 

maatregelen kunnen mogelijk ook deze soorten geholpen worden. Hoopgevend is dat er zich in 2012 voor 

het eerst een paartje grauwe klauwieren heeft gevestigd in de noordelijke Friese Wouden (Oosterveld, 

Patrijs 

Boomvalk 
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2013; NFW, 2017). Mogelijk kan de soort zich de komende jaren in het coulisselandschap handhaven. Ook 

in het Lauwersmeergebied bevinden zich jaarlijks enkele paartjes grauwe klauwieren (SOVON, 2017). 

 
Naast het coulisselandschap bevinden zich in het noordelijk zeekleigebied een aantal eendenkooien die 

beheerd worden door it Fryske Gea en enkele particulieren. Deze eendenkooien zijn niet alleen van groot 

cultuurhistorisch belang, maar herbergen vaak een rijke diversiteit aan flora en fauna in het verder 

voornamelijk open weidelandschap. Deze eendenkooien bieden broedgelegenheid aan veel soorten 

watervogels (diverse eenden- en futensoorten, w.o. de dodaars) en zangvogels, maar ook roofvogels zoals 

de ransuil, buizerd, sperwer en de havik nestelen er regelmatig (IFG, LBF, persoonlijke communicatie). 

 

4.1.2  Zoogdieren 

Vleermuizen 

Het coulisselandschap van de Noordelijke Friese Wouden is een geschikt leefgebied voor veel vleermuizen. 

Uit een in 2014 uitgevoerde inventarisatie bleek dat op 80% van de waarnemingspunten één tot vier 

soorten vleermuizen voorkwamen. Algemeen waren de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger, maar 

ook de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de watervleermuis werden waargenomen. De in 

Nederland weinig voorkomende tweekleurige vleermuis werd zelfs twee keer waargenomen gedurende de 

inventarisatie (Oosterveld, 2013). 

 

Ook in het open zeekleigebied komen verschillende soorten vleermuizen voor. In het kader van een 

inventarisatieonderzoek zijn een groot aantal kerken in Friesland onderzocht op het voorkomen van 

vleermuizen (Blokland & Prescher, 2015). In het zeekleigebied van noord Friesland werden de 

watervleermuis en de laatvlieger veel waargenomen op kerkzolders. De meervleermuis werd hier niet 

waargenomen maar komt wel in het gebied voor. In Dokkum is minstens één broedkolonie aanwezig van 

deze soort (mededeling Douwe Klijnstra). Van de meervleermuis zit 10% van de wereldpopulatie in 

Nederland, waarvan een substantieel deel in Friesland. Friesland is hiermee een belangrijke provincie voor 

de meervleermuis (Blokland & Prescher, 2015).  

 

4.1.3  Insecten 

Elzensingels en Dykswâlen 

Door de sterke variatie in microklimaat op en om houtwallen en elzensingels herbergt er zich een rijke 

diversiteit aan ongewervelden. Gedurende een uitgebreide inventarisatie naar insecten in de Noardlike 

Fryske Wâlden zijn er in totaal 437 soorten nachtvlinders aangetroffen, 62 soorten kevers, 14 soorten 

hooiwagens, 36 soorten tweevleugeligen, 98 soorten vliesvleugeligen en 14 soorten wantsen (Oosterveld, 

2013). Bij de nachtvlinders werden een aantal bijzondere soorten aangetroffen. De witte eenstaart is een 

soort die landelijk gezien sterk achteruit is gegaan, en bevindt zich tegenwoordig alleen nog in de 

duinstreek, het rivierengebied en in de regio van de Noardlike Fryske Wâlden. Ook de Satijnvlinder, de 

Diana-uil en de Sleedoorndwergspanner behoren landelijk gezien tot de bijzondere soorten. De hoge 

variatie aan bomen, struiken en kruiden draagt bij aan de hoge diversiteit aan nachtvlinders. Verder zijn er 

twee bijzondere mierensoorten ontdekt gedurende de inventarisatie: de behaarde bosmier en de gewone 

drentelmier. De gewone drentelmier is nog nooit eerder zo noordelijk in Nederland waargenomen 

(Oosterveld, 2013). 
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Open zeekleigebied 

Hoe de stand van de insecten in de 

Noardlike Wâlden is in relatie tot in 

andere gebieden is niet bekend. Ook 

voor het open zeekleigebied van 

Friesland zijn geen uitgebreide 

langjarige inventarisaties beschikbaar. 

In zijn algemeenheid kan wel gezegd 

worden dat het in Nederland en 

Friesland niet goed gaat met insecten. 

Uit onderzoek in Duitsland is gebleken 

dat de biomassa aan insecten in 

natuurgebieden sinds 1989 met 75% is 

afgenomen (Hallman et al., 2017). Het is aannemelijk dat in veel gebieden in Nederland ook een afname 

heeft plaatsgevonden. Naar vlinders en bijen is al veel onderzoek gedaan. Van deze soortgroepen is bekend 

dat de aantallen drastisch achteruit zijn gegaan. Een karakteristieke vlindersoort voor het agrarisch gebied 

in Friesland is de argusvlinder. Sinds 1992 is deze soort landelijk met 90% afgenomen (Vlinderstichting, 

2017a). Deze soort verdient daarom specifieke aandacht. Ook de zilverenmaan, een vlindersoort van 

bloemrijke schrale hooilanden, is sterk afgenomen en inmiddels een zeldzame soort geworden is. In 

Noordoost Friesland komt deze soort op een aantal plekken nog in redelijke dichtheden voor 

(Vlinderstichting, 2017b), waaronder in het natuurgebied de Houtwiel bij Veenwouden en het Ottema-

Wiersema reservaat bij TrynWâlden. 

 

4.1.4  Flora 

Elzensingels en Dykswâlen 

De elzensingels en Dykswâlen in de Noardlike Fryske Wâlden bevatten een aantal bijzondere planten die 

veelal gerelateerd zijn aan schraalgraslanden, zoals zandblauwtje, muizenoor, struikhei en klein tasjeskruid. 

Soorten gerelateerd aan houtwallen zijn kruipganzerik, dicht havikskruid, dubbelloof en gewone eikvaren 

(Oosterveld, 2003). Hiervan is dubbelloof landelijk een zeldzame soort die op de rode lijst van bedreigde 

planten vermeld staat.  

 

 

Zilveren maan 
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Het meest bijzondere van de elzensingels en dykswâlen in de Noardlike Frykse Wâlden is misschien nog wel 

de hoge diversiteit aan bramen- en rozensoorten. Naast de veelvoorkomende hondsroos zijn er nog drie 

soorten rozen waargenomen, waaronder ook de zeldzamere schijnviltroos en de harige heggenroos 

(Oosterveld, 2013). Met name de schijnviltroos komt relatief veel voor in het gebied. De Noardlike Fryske 

Wâlden is hiermee nationaal een belangrijke standplaats voor deze soort. In totaal zijn 21 verschillende 

bramensoorten beschreven in het coulisselandschap van Noordoost Friesland. Hiermee behoort de regio 

tot de rijkere bramengebieden van Nederland (Oosterveld., 2013).  De schijnframboos is de meest 

algemene bramensoort in het gebied, vaak vergezeld door de heuvelbraam. Aangezien het 

verspreidingsgebied van de schijnframboos beperkt is tot Noord Nederland is de Noardlike Fryske Wâlden 

van groot internationaal belang voor deze soort (Weeda, 2004).  Hetzelfde geldt voor zwerfbraam, en in 

mindere mate voor de heuvelbraam. De bramensoorten Rubus frieslandicus en R. horridifolius komen op 

wereldschaal zelfs alleen in de Noardlike Fryske Wâlden voor, en zijn hiermee uniek voor het gebied 

(Oosterveld, 2013).  

Pingo’s en Dobben 

Pingo’s, bolvormige ijsheuvels, zijn 

ontstaan in de laatste ijstijd door het 

uitzetten van bevriezend grondwater. 

Door het smelten van de ijslenzen aan 

het einde van de ijstijd bleven ronde 

poelen over, de zogenaamde 

pingoruïnes. Deze pingoruïnes zijn 

kenmerkend voor Noordoost Friesland 

en hebben een grote 

cultuurhistorische en ecologische 

waarde. Door verlandingsprocessen 

zijn in de loop van de tijd een aantal 

pingo’s dichtgegroeid. Door de 

opeenhoping van organisch materiaal vormde zich veen. In ver gevorderde verlandingsstadia resulteert dit 

uiteindelijk in de vorming van moerasbosjes, de zogenaamde elzen- en berkenbroekbossen. Deze 

vegetatietypen bevatten, mits de omgeving extensief wordt beheerd, een grote diversiteit aan flora en 

fauna, waaronder naast bijzondere planten veel libellen en amfibieën.  

Open graslanden – de Mieden 

De Mieden bevat door de grote variatie in de geografische bodemlagen en daaraan gekoppelde 

grondwater- en kwelwaterstromen een grote verscheidenheid aan flora met een zeer hoge botanische 

waarde. Een deel van diepe grondwater is afkomstig van het Drents plateau, en wordt op de laagste delen 

als mineraalrijk kwelwater naar de oppervlakte gedrukt (Brinkkemper et al., 2006). De vegetatie op deze 

plekken wordt gekenmerkt door soorten als dotterbloem, holpijp en grote boterbloem. Op plekken waar 

lokaal kwelwater, met minder mineralen, aan de oppervlakte komt kun je soorten als snavelzegge, holpijp, 

en waterviolier aantreffen (Brinkkemper et al., 2006). Door verlagen van het grondwaterpeil vanuit 

landbouwkundig oogpunt zijn veel van deze kwel indicerende soorten tegenwoordig bijna alleen nog in de 

slootkanten te vinden. In delen waar het kwelwater nog wel tot de oppervlakte reikt kun je soorten vinden 

als echte koekoeksbloem, gewone dotterbloem en moeraslathyrus. Daarnaast komt in de Zwagermieden,  

als één van de weinige plekken in Nederland, nog welriekende agrimonie voor. In de Twijzelermieden 

bevinden zicht nog enkele fraaie schraallandcomplexen bestaande uit dotterbloemhooilanden en 

blauwgraslanden (Brinkkemper et al., 2006). Zeldzame soorten als spaanse ruiter, blauwe Knoop, vlozegge 
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en draadzegge en bepaalde orchideeënsoorten komen nog veelvuldig voor in deze botanisch zeer 

soortenrijke graslanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tegenstelling tot de hoge botanische diversiteit in de Mieden is buiten de natuurgebieden de diversiteit 

aan planten achteruit gegaan. Veel van de oorspronkelijke graslanden, de kamgraslanden en de 

glanshaverhooilanden, zijn verdwenen (Geerts et al., 2014). Het herstellen van kruidenrijke graslanden en 

verschralen van overhoekjes en perceelranden kunnen bijdragen aan de botanische diversiteit, en daarmee 

de algehele biodiversiteit in een gebied. 

 

4.2  De betekenis van water voor de biodiversiteit in Noordoost Fryslân 
Het water is zowel een kraamkamer, opgroei- als een leefhabitat voor vele soorten. Sommige soorten 

blijven hun hele leven in het water en andere verblijven een bepaalde fase van hun leven op land, zoals 

libellen, muggen, amfibieën etc. Sloten en slootkanten kunnen vegetaties herbergen met een grote rijkdom 

aan soorten. In sommige gevallen kan deze ecologische waarde zich zelfs meten met die in de duinen. En 

dat terwijl de landbouwgrond eromheen vaak intensief wordt gebruikt (Melman et al., 1993). Water is een 

belangrijk onderdeel van het hele ecosysteem. Zo kan macrofauna bijvoorbeeld insectenlarven die uit het 

water komen, als voedsel dienen voor vogels en kunnen waterplanten een voedselbron, schuil- en 

rustplaats vormen voor zowel in het water als op het land levende organismen.  

4.2.1  Huidige kwaliteit 

Veel wateren in Friesland zijn nog te voedselrijk en herbergen daardoor weinig soorten. Dit geldt ook voor 

Noordoost Fryslân. Wel is er sprake van een toename in waterplanten wat kan betekenen dat het water 

helderder aan het worden is. Als dit doorzet in de toekomst kan dit ook zorgen voor een minder voedselrijk 

systeem. Deze zogenaamde schrale systemen vormen een geschikte leefomgeving voor meer soorten flora 

en fauna. Veel watergangen in Friesland zijn voor de hoeveelheid water die doorheen moet te krap, 

waardoor er bij het beheer weinig waterplanten kunnen blijven staan en er weinig geschikt habitat 

overblijft. Dit zorgt ervoor dat het watersysteem in een soort vicieuze cirkel terecht komt gebaseerd op 

weinig planten, weinig doorzicht en weinig (macro)fauna. In figuur 4 is de aanwezigheid van macrofauna in 

Friese wateren weergegeven per onderzochte hoofdgroep.  
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Figuur 4: Gemiddeld aantal exemplaren macrofauna gevonden per monster per hoofdgroep 

in Friese oppervlaktewateren tussen 1990 en 2015.  

 

Uit onderzoek blijkt dat in watergangen met aangelegde natuurvriendelijke oevers een hogere diversiteit 

aan macrofauna en vissoorten is gevonden dan in watergangen zonder natuurvriendelijke oevers. Een  

natuurlijker gradiënt tussen land en water bevordert dus de biodiversiteit. Overigens is het voor het 

verhogen van de biodiversiteit niet noodzakelijk om over de gehele lengte van een watergang een 

natuurvriendelijke oever aan te leggen. Daarnaast biedt ook beheer mogelijkheden tot het versterken van 

de biodiversiteit. Als in een watergang een deel van de vegetatie kan worden gespaard tijdens het 

uitvoeren van beheerswerkzaamheden en er ondiepe/luwe delen aanwezig zijn, is er genoeg potentie 

aanwezig voor de ontwikkeling van een soortenrijk systeem mits de voedselrijkdom en het doorzicht van 

het water niet beperkende factoren zijn.  

 

De Friese boezem wordt veelal nog gedomineerd door de bodemwoelers zoals brasem. Toch zijn er ook 

locaties waar het water helderder wordt en zichtjagers als snoek, roofblei en baars toenemen (zie ook 

figuur 5 uit Koole, 2016). Een helderder systeem met waterplanten zal uiteindelijk leiden tot een visbestand 

met minder biomassa maar meer soorten.  

 

 
Figuur 5: Resultaten visstandsbemonstering Friese boezem 2015 in kg biomassa per hectare. 
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4.2.2  Wetterskip Fryslân 

De watergangen buiten de boezem hebben een ambitieniveau toebedeeld gekregen door Wetterskip 

Fryslân. Hoog betekent een hoog ecologisch ambitieniveau. Hier moet een bepaalde hoeveelheid aan 

vegetatie blijven staan voor insecten en vissen. Bovendien moet deze hoeveelheid toereikend zijn voor de 

vegetatie om zich weer verder te ontwikkelen. Bij een hoog ambitieniveau mag alleen in het najaar 

onderhoud worden uitgevoerd. Ook wordt dit zoveel mogelijk gedifferentieerd gedaan door wisselend de 

ene of de andere zijde, of het midden van de watergang aan te pakken (figuur 6). Een laag ambitieniveau 

betekent meestal dat de doorstroomfunctie van de watergang geen ruimte laat om vegetatie te laten 

staan. De hele watergang wordt dan geschoond. Het basis ambitieniveau ligt tussen hoog en laag in. In deze 

watergangen blijft ook vegetatie staan en wordt het beheer gedifferentieerd uitgevoerd.  

 

      
 
Figuur 6: Ambitieniveau van watergangen in Noordoost Friesland.  Figuur 7: Aangelegde natuurvriendelijke oevers en 

verbrede watergangen in Noordoost Friesland. 

 

Figuur 7 geeft een overzicht van de locaties in Noordoost Fryslân waar Wetterskip Fryslân 

natuurvriendelijke oevers heeft aangelegd en te smalle watergangen heeft verbreed.  

 

Hoge concentraties nutriënten en schadelijke stoffen vormen vaak belemmerende factoren voor het 

ontwikkelen van een divers ecosysteem. Om de voedselrijkdom en de hoeveelheid schadelijke stoffen in 

het water te verminderen heeft Wetterskip Fryslân samen met LTO noord projecten opgestart in het kader 

van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hiermee hopen ze o.a. de erfafspoeling van nutriënten en 

gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.  

 

4.3  Huidige activiteiten en initiatieven in Noordoost Friesland 
In Noordoost Friesland zijn al veel partijen die zich al decennia inzetten voor de biodiversiteit in de regio. 

De agrarische natuurvereniging Eastermar’s Lansdouwe (VAL) en de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (VANLA) behoren tot de eerste agrarische natuurverenigingen van Nederland en zetten 

zich al sinds 1992 in voor het behoud van het unieke coulisselandschap en de biodiversiteit in het 

noordoosten van Friesland. Tegenwoordig zijn de ANV’s verenigd in het agrarisch collectief de Noardlike 

Fryske Wâlden (NFW). Ook het collectief de Waadrâne is actief in Noordoost Friesland zowel op het gebied 

van weidevogels als akkervogels. In bijlage 4 is ook te zien dat een aantal gemeentes in Noordoost Fryslân 
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projecten faciliteren op het gebied van biodiversiteit in de regio. Naast de inzet van collectieven en terrein 

beherende organisaties zoals It Fryske Gea en Staatsbosbeheer zijn er veel initiatieven vanuit 

dorpsbelangen en vogelwachten gericht op het verhogen van de biodiversiteit zoals het beschermen van 

weidevogels, het plaatsen van nestkastjes en het aanleggen van boomgaarden en bloemrijke bermen. 

Daarnaast wordt er in de regio volop aandacht besteed aan natuureducatie door de IVN de Wâlden en 

Noordoost Friesland en de NME centra de Klyster en Pingo en Pet die in de regio actief zijn. 

Veel van de lopende 

initiatieven rondom 

biodiversiteit  in de regio 

richten zich op vogels, bijen en 

vlinders zo blijkt uit de 

inventarisatie (zie bijlage 4). Dit 

zijn in de meeste gevallen 

lokale initiatieven aangestuurd 

vanuit dorpsbelangen en 

vogelwachten, en variëren van 

het plaatsen van nestkasten en 

zwaluwtillen tot het aanleggen 

van boomgaarden en het 

inzaaien van bloemenweides. 

De collectieven en ANV’s zijn 

actief op regioniveau en hebben hiermee (in potentie) een groter bereik. Vanuit de ANV Kollumergrien zijn 

er afgelopen voorjaar besdragende struiken aangeplant voor vogels in de winterperiode. Deze struiken 

bieden daarnaast nectar voor insecten in het voorjaar waar vogels weer van kunnen profiteren.  

Kievitkuikens 
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5. Enquête: ideeën en wensen uit de streek 

De enquête Natuerlik Ferskaat NO Fryslân is door 124 personen ingevuld en is niet representatief voor  

Noordoost Fryslân. Ongeveer één op de duizend inwoners heeft de enquête ingevuld. Uit figuur 8 blijkt dat 

de meeste  respondenten (82 %) geïnteresseerd zijn in het thema natuur, gevolgd door de thema’s 

milieu/leefomgeving met 72% en landschap met 69%. Niet geïnteresseerd in één of meer van deze thema’s 

is 3% van de respondenten.  

          

 

 

 

 

 

Figuur 8: Interesse in de thema’s natuur, milieu/leefomgeving en landschap (n=119) 

Deelnemers aan de enquête woonachtig in de gemeente Achtkarspelen waarderen de biodiversiteit in hun 

gemeente gemiddeld het hoogste en geven op een schaal van 1 tot 10 een cijfer van 6,8 (n=23). In 

Dongeradeel wordt de aanwezige biodiversiteit het laagst gewaardeerd met een score van 5,6 (n=27). Het 

verschil in waardering tussen de hoogste en laagste score bedraagt dus 1,2 punten. Alleen de gemeente 

Dongeradeel scoort lager dan een 6,0 (zie tabel 1). De overall gemiddelde waardering is 6,2 (n=115). 

Tabel 1:  Aantal respondenten van de enquête Natuerlik Ferskaat NO Fryslân per gemeente en het gemiddelde 
waarderingscijfer van de biodiversiteit in de eigen gemeente. 

 

 

Met betrekking tot ideeën en wensen om de biodiversiteit in de eigen omgeving/gemeente te verbeteren 

geeft 10% aan het niet nodig te vinden om deze biodiversiteit te verbeteren (zie figuur 9), 39% geeft aan 

geen ideeën te hebben voor het verbeteren van de biodiversiteit.  

            

 

 

 

 

 

Figuur 9: Het hebben van ideeën en wensen ter verbetering van de biodiversiteit in de eigen omgeving (n=106) 

Gemeente  n Respondenten Cijfer 

Achtkarspelen 23 6,8 

Dantumadiel 22 6,5 

Dongeradeel 27 5,6 

Ferwerderadiel 19 6,0 

Kollumerland 7 6,3 

Tytsjerksteradiel 17 6,4 
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Ruim de helft heeft wel ideeën. Alle 

genoemde ideeën zijn opgenomen 

in bijlage 5. Het thema waarover de 

meeste personen ideeën hebben 

ingediend is bermbeheer, 

bijenweides en gemeentelijk groen 

met een score van 41 ingediende 

ideeën (deels vergelijkbaar of 

overlappend) en 16 personen die 

hebben aangegeven graag 

betrokken te willen worden bij de 

verdere uitwerking en realisatie van 

één of meer ideeën. Ook de thema’s 

Landbouw, Inrichting gebieden, 

Educatie en voorlichting en Vogels scoorden hoog met respectievelijk 23 ideeën en 4 betrokken personen, 

20 en 5, 11 en 5 en 9 en 4.  De namen van personen die betrokken willen blijven zijn bij FMF en LBF bekend 

maar zijn om privacy redenen niet in deze rapportage opgenomen. 

In bijlage 5 zijn ook de ideeën opgenomen die zijn aangedragen door de gemeenten, agrarische 

collectieven, vogelwachten,  dorpsbelangen, terrein beherende organisaties etc. die betrokken zijn bij deze 

verkenning. Deze ideeën zijn cursief vermeld. De lopende initiatieven op het gebied van biodiversiteit in 

Noordoost Friesland genoemd in de enquête zijn opgenomen in bijlage 6. 

Onder alle deelnemers aan de enquête is een cadeaubon van € 150 verloot. De prijsuitreiking heeft 

plaatsgevonden op woensdag 21 februari (zie figuur 10). 

 

               

Figuur 10: Prijswinnaar Sietske van Loo uit Burgum krijgt de cadeaubon en bloemen 
                   overhandigd van Simon Bijlsma. 
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6. Thema-avonden 
 

Aan de lokale bijeenkomsten zijn thema’s gekoppeld. Het betreft in eerste instantie de volgende thema’s: 

 Landbouw en boerenerven 

 Biodiversiteit in en met het dorp 

 Openbaar groen- en bermbeheer 

 

Deze onderwerpen zijn uitgekristalliseerd tot de volgende thema’s: 1 

1. (Boeren)erven en perceelsranden 

Op het gebied van Agrarisch natuurbeheer speelt er veel in het gebied. Er zijn twee agrarische 

collectieven actief in het gebied, te weten De Waadrâne en De Noardlike Fryske Wâlden. De 

Noardlike Fryske Wâlden heeft veel houtwallen, elzensingels en andere elementen onder contract. 

Vertegenwoordigers van de beide collectieven hebben een actieve rol binnen het Living Lab, 

waarbinnen geëxperimenteerd wordt met natuurinclusieve landbouw. Op grond van de uitkomsten 

van de inventarisatiefase van het project Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân zijn de FMF, LBF en 

het agrarisch collectief de Waadrâne in het najaar van 2017 al begonnen met het verkennen van de 

mogelijkheden voor een pilotproject Vitale Akkers gericht op o.a. het verbeteren van de 

leefomgeving van akkervogels. Tijdens de thema-avonden is vooral de focus gelegd op boerenerven 

en perceelranden. 

2. Biodiversiteit in en met het dorp 

De enquête is grotendeels ingevuld door mensen die vooral naar de biodiversiteits-mogelijkheden 

kijken in hun directe omgeving. Dat is natuurlijk mooi omdat de betrokkenheid van deze mensen de 

kansen vergroot voor initiatieven en draagvlak voor toekomstige projecten/maatregelen.  

3. Openbaar groen, berminrichting en –beheer 

Als een thema als biodiversiteit aangesneden wordt zien mensen al snel nieuwe mogelijkheden 

binnen het openbaar groen en bermen zo bleek uit de enquête. Mensen voelen zich mede-eigenaar 

van deze publieke ruimte. Een andere inrichting en beheer van de publieke ruimte kan op veel 

plaatsen zorgen voor biodiversiteitswinst.  

 

Er is voor gekozen om op drie locaties verspreid over Noordoost Fryslân thema-avonden te organiseren om 

zo uit het gehele gebied mensen te betrekken bij het proces.  

Voor alle drie thema-avonden is één uitnodiging verstuurd naar de volgende personen/organisaties: 

 LTO- afdelingen en agrarische collectieven de Waadrâne en de Noardlike Fryske Wâlden; 

 Gemeenteraadsleden, Leden van de Provinciale Staten en Colleges van B & W; 

 Verenigingen Plaatselijke Belangen, en plaatselijke vogelwachten; 

 Natuurorganisaties; 

 Particulieren die de enquête hadden ingevuld en graag betrokken wilden worden bij het vervolg.  

 

In eerste instantie is een vooraankondiging rondgestuurd, vervolgens een definitieve uitnodiging (zie bijlage 

7). De genodigden konden een keuze maken uit de drie thema-avonden, maar waren natuurlijk ook vrij om 

naar alle drie te komen.  

 

De opzet van alle drie avonden was gelijk: een spreker geeft een presentatie over het onderwerp en 

vervolgens konden de aanwezigen op kaarten van de zes gemeenten hun wensen en ideeën invullen, zie 

                                                           
1 Droge Dooradering: 232,58 hectare beheer (6451x elzensingel, 2158x houtwal (met greppel)/-singel) (cijfers verstrekt door NFW)  
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figuur 11 voor een impressie. In bijlage 11 zijn nog meer foto’s te vinden van de diverse thema-avonden. De 

resultaten van de avonden zijn gedigitaliseerd. Bijlage 10 geeft in kaart- en tabelvorm de resultaten weer.  

 

De opkomst was positief en de deelnemers hadden verschillende achtergronden: landbouw, 

vogelwachters, particulieren, vertegenwoordigers van Vereniging Plaatselijk Belang, plaatselijke politieke 

partijen, wethouders en vertegenwoordigers Provinciale Staten. In tabel 2 is een schematisch overzicht van 

de thema-avonden opgenomen.  

 
Tabel 2:  Overzicht thema-avonden 

Thema Locatie Presentatie Aantal deeln. 

(Boeren)erven en 
perceelranden  

Dorpshuis te Ternaard  Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer 
Friesland 

30 

Biodiversiteit in en met 
het dorp  

MFC Rinsumageest  Jan de Boer van stichting Wrâldfrucht  27 

Openbaar groen, 
berminrichting en –
beheer  

Zalencentrum de Colle 
te Kollum  

Douwe Klijnstra, ambtenaar 
groenbeheer bij de DDFK gemeenten 

24 

 

Voor de thema-avonden is een persbericht gestuurd naar de lokale pers, enkele kranten hebben het 

opgenomen in hun uitgave, zie bijlage 9. 

 

 
Figuur 11: Bewoners aan het brainstormen tijdens de thema-avond in Ternaard. 
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7. Slotbijeenkomst 

De slotbijeenkomst is gehouden op dinsdag 13 maart in Damwoude (zie bijlage 8). Er waren 30 personen 

aanwezig. Dit waren vooral mensen die tijdens de thema-avonden ook aanwezig waren. De 

belangstellenden hebben een lijst ingevuld met hun contactgegevens en de thema’s waarin ze 

geïnteresseerd zijn.  

De avond is in twee delen gesplitst nl:  

1. Voor de pauze zijn de wensen en ideeën van de 3 thema-avonden gepresenteerd, zie figuur 12. 

2. Na de pauze zijn de bezoekers in drie groepen ingedeeld waarbij ze gevraagd werd een  

aantal vragen uit te werken. 

 

De themagroepen zijn ingedeeld naar aanleiding van de resultaten van de thema-avonden, te weten: 

• omvorming/beheer particulier terrein en bosjes; 

• agrarisch natuurbeheer en in en rond het water; 

• omvorming/beheer bermen en paden.  

De groepen hebben de volgende vragen uitgewerkt: 

• Welke partijen/mensen kunnen worden betrokken bij het thema/project? En wat is hun rol? 

• Welke ideeën kunnen op korte termijn (binnen 3 jaar) gerealiseerd worden?  

En wat is van belang om rekening mee te houden tijdens de ontwikkeling van de ideeën? 

• Welke ideeën kunnen op lange termijn (langer dan 3 jaar) gerealiseerd worden? En wat kan er 

al wel binnen 3 jaar gedaan worden? (bv. bewonersavonden, onderzoek, projectplan schrijven etc.) 

 

De resultaten hiervan zijn aan het eind van de avond gepresenteerd. Vanuit het publiek kwamen nog een 

aantal vragen/tips: Het is belangrijk om mensen met passie te betrekken in het project! Aansluiting zoeken 

bij bestaande initiatieven! Wat is Staatsbosbeheer van plan met de compensatiebosjes boven Dokkum? 

Houd goed rekening met het beheer! Voor beheer geen nieuwe budgetten vrijmaken maar bestaande 

omvormen. Zorg voor educatie voor jong en oud! In hoofdstuk 9 ’Conclusies en aanbevelingen’ worden de 

vervolgstappen van het project toegelicht.  

 
Figuur 12: Gerrit Tuinstra van LBF presenteert de uitkomsten van alle thema-avonden tijdens de slotbijeenkomst. 
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8. Kansen voor biodiversiteit in Noordoost Fryslân 

8.1  Boeren(erven) 
Natuurgebieden zijn leefgebieden voor veel verschillende soorten flora en fauna. De boerenerven kunnen 

prachtig als (tijdelijke) verblijven dienen. Zo vormen de natuurgebieden en boerenerven een netwerk van 

leefgebieden voor flora en fauna (zie figuur 13). 

    
Figuur 13: Twee natuurgebieden met boerenerven als stapstenen 

Diversiteit aan verschillende soorten flora geeft ook diversiteit in fauna. Zo kun je een grote bonte specht 

treffen op de stam van een boom, terwijl een zwartkop meer in de zoom te vinden is. Door inheemse 

beplanting aan te planten kies je voor soorten die zich thuis voelen in Noordoost Fryslân. Op beheer vlak is 

er nog veel te bereiken, zo is bijvoorbeeld gefaseerd maaien bevorderlijk voor de biodiversiteit (bron: 

presentatie Gerrit Tuinstra tijdens de thema avond over (boeren)erven en perceelsranden).  

8.2  Dorpsbossen 
In Noordoost Fryslân zijn diverse dorpsbossen aanwezig. Boven Dokkum zijn het de zogenaamde 

compensatiebossen van Staatsbosbeheer. Daarnaast bevinden zich in de Wâlden ook dorpsbossen. Qua 

variatie in beplanting valt hier winst te behalen. Figuur 14a toont een voorbeeld om open plekken te 

creëren in een dorpsbos. Op deze manier krijgt de onderbegroeiing meer licht om zich te ontwikkelen 

(figuur 14b). Uit de thema-avonden zijn nog meer ideeën naar voren gekomen. Bron: presentatie Gerrit 

Tuinstra tijdens de thema avond over (boeren)erven en perceelranden.     

  

Figuur 14a: Voorbeeldlocaties open plekken in bos Figuur 14b: Gevarieerde beplanting in een open bos 

Grote bonte specht 
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8.3  Bermen en openbaar groen 
De inrichting en het beheer van openbaar groen en voornamelijk bermen is een onderwerp dat leeft onder 

veel inwoners en organisaties  in Noordoost Fryslân. De wens vanuit de bevolking is een kruidenrijke berm 

die gefaseerd wordt gemaaid. Hier liggen ook zeker kansen en mogelijkheden.  

8.4  Akkervogels 
Op basis van telefoongesprekken met 

partijen en organisaties in de regio zijn 

de kansen en ideeën voor het verhogen 

van de biodiversiteit in de regio in kaart 

gebracht (zie bijlage 5). Hieruit kwam 

sterk naar voren dat er voor akkervogels 

nog veel kansen liggen in de regio. In de 

provincie Groningen is de Werkgroep 

Grauwe Kiekendief maatregelen aan het 

ontwikkelen op gebiedsniveau gericht 

op het stimuleren van akkervogels door 

o.a. aanleg van braakstroken en de teelt 

van luzerne. Met succes, want soorten 

als de grauwe kiekendief, patrijs, 

veldleeuwerik en geelgors nemen in een aantal gebieden weer toe. In de 

winterperiode wordt daarnaast de grauwe gors regelmatig waargenomen 

in de wintervoedselveldjes. In Noordoost Friesland zijn momenteel enkele 

paartjes van de grauwe kiekendief en de patrijs aanwezig, de geelgors en 

grauwe gors zijn hier niet broedend aanwezig. Door het nemen van 

specifieke maatregelen, zoals het aanleggen van voedsel- en braakveldjes 

kunnen deze soorten worden gestimuleerd. 

Ook op lokaal niveau kan er veel gedaan worden. Een karakteristieke 

soort voor het coulisselandschap in Noordoost Friesland is de gekraagde 

roodstaart. Door middel van het verschaffen van nestgelegenheid door 

het ophangen van nestkastjes kan deze soort gestimuleerd worden. Door 

kwalitatief goed beheer van de houtwallen en het stimuleren van 

insecten kunnen kritische soorten als de grauwe klauwier en de wielewaal 

zich in deze regio vestigen. De vestiging van een paartje grauwe 

klauwieren in 2015 geeft aan dat er kansen zijn voor deze soort in de regio. 

 

Zoals al eerder omschreven in de rapportage zijn de FMF en LBF in samenwerking agrarisch collectief de 

Waadrâne reeds gestart met de ontwikkeling van een pilotproject gericht op o.a. akkervogels (Vitale 

Akkers). Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête. 

 

 

 

Grauwe kiekendief 

Grauwe klauwier 
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9. Conclusies en aanbevelingen  

Het proces: enquête, thema-avonden en slotbijeenkomst heeft geleid tot veel ideeën en wensen op het 

gebied van biodiversiteit in de streek. Hiermee is het doel van het project Natuerlik Ferskaat yn Noordoost 

Fryslân ruimschoots gehaald. De totale oogst aan ideeën is weergegeven in respectievelijk de bijlagen 5 en 

10. In figuur 15 zijn alle ideeën die besproken zijn op de thema-avonden gecombineerd in één kaart. De 

ideeën blijken verspreid te liggen over alle zes gemeente in Noordoost Fryslân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 15: Overzicht van de oogst aan ideeën van de thema-avonden 

 

De gezamenlijke ideeën die het proces heeft opgeleverd willen we samen met diverse personen en partijen 

uit Noordoost Fryslân verder uitwerken tot concrete projectplannen. De focus ligt hierbij op een drietal 

onderwerpen die als meest gewenst en meest kansrijk worden bestempeld door de streek: Particuliere 

terreinen en bosjes, Agrarisch natuurbeheer en water, en Bermen en openbaar groen.  

 

In het vervolg van dit hoofdstuk worden per onderwerp de belangrijkste ideeën, wensen en 

aandachtspunten benoemd. Ook is per onderwerp vermeld welke partijen betrokken dienen te worden bij 

het verder uitwerken van de ideeën en het opstellen van projectplannen.  

 

9.1  Particuliere terreinen en bosjes 
Belangrijk bij deze elementen is dat er met de eigenaar een overeenstemming is tot omvorming en dat er 

bij dorpsbosjes in het dorp een breed draagvlak is.  Het zou dan als zodanig opgenomen kunnen worden in 

de dorpsvisie. Deze elementen kunnen door een veranderende inrichting en benadering van grote waarde 
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zijn bij het vergroten van de biodiversiteit in de streek. Deze aanpak geldt voor particuliere bossen alsook 

voor dorpsbossen.  

Onderdelen die in een vervolg project meegenomen kunnen worden, zijn:  Omvorming van bosjes 

(particuliere en dorpsbossen).  Deze omvorming kan bestaan uit de volgende maatregelen: 

 Het dunnen van de bosjes. De open plekken en een meer gevarieerde rand geven meer variatie in 

leeftijd en soort van de begroeiing en geven dus ook meer biodiversiteit.  

 Het omvormen tot voedselbossen. Hierbij worden er soorten aangelegd waarvan mens en dier 

profijt van hebben. Ook is bij de omvorming aandacht voor de verschillende lagen, zowel in 

horizontale als in verticale zin. Dit alles verhoogd de biodiversiteit van een bestaand, traditioneel 

ingericht bos.  Een deel van het bos zou dan ook als natuurlijk speelplek voor kinderen kunnen 

worden ingericht.  

 Het aanleggen van dorpsboomgaarden. De opbrengst hiervan kan door de bewoners verwerkt 

worden, wat ook de sociale band in het dorp versterkt. Scholen kunnen hierbij een grote rol spelen. 

 In het gebied liggen ook een aantal zorgboerderijen, waarvan de omgeving een meer ecologische 

inrichting zou kunnen krijgen. Dit heeft effect op de verhoging van de biodiversiteit. 

 Wanneer in bestaande parken een meer gevarieerde natuurlijk begroeiing aangeplant wordt zal dit 

ook een versterkend effect hebben op de biodiversiteit. 

 Schoolpleinen kunnen naast een speelfunctie ook een groene inrichting krijgen, waarbij aandacht is 

voor bijvoorbeeld schooltuintjes, fruitbomen of andere streekeigen beplanting met aandacht voor 

besdragende struiken en kleinfruit. Ook kan een schoolplein als een meer natuurlijke speelplek 

worden ingericht. Dit laatste zou ook met overhoeken kunnen gebeuren of met eventuele 

braakliggende stukken in en dorp of buurt. 

 Acties om particulieren te stimuleren om de biodiversiteit te versterken door bijvoorbeeld: tegels in 

te wisselen voor zaden of planten. Ook kunnen acties gericht het verhogen van de biodiversiteit in 

de tuin worden gecombineerd met acties gericht op woonhuizen/gebouwen: natuurinclusief 

bouwen, verbouwen, renoveren en/of isoleren gericht op diverse vogel- en vleermuissoorten. 

 Bij al deze onderdelen kan de schooljeugd, de plaatselijke natuurvereniging of vogelwacht 

ingeschakeld worden met het maken en plaatsen van bijenhotels, nestkasten en vleermuiskasten. 

Daarnaast is het van groot belang dat er meer gebruik gemaakt zal worden van social media. Dit zal 

nl het draagvlak verbreden.  

Betrokken partijen: Staatsbosbeheer, gemeenten (welzijn/werkgelegenheid), bewoners, particulieren, 

eigenaren, scholen, NME centra en jeugd.  

 

9.2  Agrarisch natuurbeheer en water 
Een groot deel van het gebied is in agrarisch gebruik, doorsneden door veel waterwegen. Hier liggen  

verschillende kansen om de biodiversiteit te versterken samen met Wetterskip Fryslân. Belangrijk hierbij is 

dat de verschillende gebruikers van de omgeving met elkaar in contact komen om begrip voor elkaars 

situatie te krijgen en de bewustwording over en weer te versterken. Verbinding van burgers en boeren is 

belangrijk. 

Andere ideeën die in het kader van Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân verder kunnen worden 

uitgebouwd en gerealiseerd zijn gericht op het stimuleren van onderbegroeiing van houtwallen en het 

realiseren van kruidenrijk grasland en natuurvriendelijke oevers. 
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Mogelijkheden om te komen tot versterken van de biodiversiteit op concrete locaties zijn o.a.:  

 Van Dokkum tot het Wad: diverse natuerlik ferskaat verbindingen langs diverse waterwegen van 

Dokkum richting het Wad. Oevers van waterwegen kunnen door een ander beheer een grotere 

ecologische waarde krijgen (minder vaak maaien, aangepast riet- en hekkelbeheer, inrichting 

natuurvriendelijke oevers etc.). Ook kan de mogelijkheid van drijvende eilandjes worden 

onderzocht en daar waar mogelijk het waterpeil worden verhoogd.  Dit geldt echter niet alleen 

voor het gebied van Dokkum tot het Wad maar kan uitgespreid worden over het hele gebied. 

 Bij de Flappefeart een recreatieve, ecologische en educatieve ontwikkeling realiseren.  

Betrokken partijen: agrariërs, agrarisch collectief Waadrâne, burgers, Staatsbosbeheer, scholen, 

gemeenten, Wetterskip Fryslân, stichting Dokkum tulpenstad, ondernemersvereniging Dokkum, De Lions, 

Rotary, Handel en Industrie, Rabobank, ING, NME centra en dorpsbelangen. 

 

9.3  Bermen en openbaar groen 
Een veranderde inrichting en beheer van bermen en openbaar groen in het gebied kreeg veel aandacht bij 

de bezoekers van de bijeenkomsten. Meer kruidenrijke bermen met een aangepast beheer geeft meer 

biodiversiteit. Bij dit beheer zouden de agrariërs ingeschakeld kunnen worden. Hieronder vallen ook de 

bermen van wandelpaden in het gebied. Bij deze paden en eventueel nieuw aan te leggen paden, waarbij 

ook gedacht kan worden aan het herstellen van oude verdwenen wandelpaden en kerkenpaden, kunnen 

mensen over biodiversiteit geïnformeerd worden.  Er zou meer ruimte moeten komen voor het 

ontwikkelen van proefprojecten en kennisuitwisseling. 

Bij de centrale as liggen legio mogelijkheden voor het ontwikkelen van bloemrijke vegetaties. Te denken 

valt daarbij aan bermen en op- en afritten. 

Betrokken partijen: agrariërs, agrarische collectieven, scholen, gemeenten, Wetterskip Fryslân, provincie 

Fryslân, politiek, bewoners, respondenten van de enquête, NME centra, IFG, SBB en Natuurmonumenten. 

 

9.4  Overige ideeën 
Daarnaast zijn er nog enkele voorstellen naar voren gekomen die niet onder één van voornoemde thema’s 

vallen namelijk: 

 Het ontwikkelen van een App voor vraag en aanbod van burgers voor lokaal eerlijk en gezond 

voedsel en fruit.  

 Aanpassen van de begroeiing van cultuurhistorische elementen zoals bijvoorbeeld een terp. 

 Het instellen van een centraal coördinatiepunt biodiversiteit. Dit punt kan als vraagbaak en 

ondersteuning voor de streek dienen en kan alle projecten en initiatieven coördineren. 

 Door onder andere veranderingen bij verschillende overheden zijn de mogelijkheden voor 

betrokkenheid van burgers de laatste jaren toegenomen. Burgerparticipatie kan bij de verdere 

ontwikkeling en uitvoering van biodiversiteit projecten goed worden benut. 

 

9.5  Aanbevelingen 
Deze rapportage maakt duidelijk dat het in Noordoost Fryslân bruist van de wensen, ideeën en kansen om 

de biodiversiteit te verhogen. De bereidheid om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten is onder 
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burgers, organisaties, instellingen en bedrijven heel groot. De logische volgende stap is naar onze mening 

dan ook te komen tot concrete projectplannen voor de drie thema’s besproken in de paragrafen 9.1 t/m 

9.3. Om deze vervolgstap mogelijk te maken doen wij de volgende aanbevelingen aan Agenda Netwerk 

Noordoost (ANNO II) : 

 Voortzetten van het proces dat is opgestart rond de genoemde drie thema’s. Het momentum is 

daar om in nauwe samenwerking met inwoners en partijen uit de streek concrete breedgedragen 

projectplannen te ontwikkelen en deze vervolgens te realiseren. ANNO kan in hierin een 

belangrijke adviserende en faciliterende rol vervullen. 

 Belangrijk bij het ontwikkelen van deze plannen is dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt 

m.b.t. de haalbaarheid van de ideeën binnen elk thema en dat voor zover mogelijk aansluiting 

wordt gezocht bij reeds bestaande initiatieven. 

 Bij het opstellen van de projectplannen dient voor zover van toepassing rekening te worden 

gehouden met het (langjarig) beheer. Voorkomen moet worden dat na realisatie van de plannen 

het noodzakelijke beheer niet kan worden uitgevoerd door bijvoorbeeld gebrek aan financiële 

middelen. 

 Verkennen welke rol ANNO kan spelen bij de verdere voorbereiding van het project Vitale Akkers 

en de voorbereiding van projecten gericht op de drie thema’s voortgekomen uit Natuerlik Ferskaat 

yn Noordoost Fryslân (zie 9.1 t/m 9.3).  

 

9.6  Lopende acties voortgekomen uit Natuerlik Ferskaat NO Fryslân 
Agrarisch Collectief Waadrâne, LBF en FMF zijn zoals eerder vermeld in deze rapportage bezig met de 

ontwikkeling en de financiering van het project Vitale Akkers. Daarnaast zijn LBF en FMF gestart met de 

voorbereidingen om samen met inwoners en andere betrokken partijen uit de streek in 2019 een Leader 

aanvraag in te dienen op het gecombineerde thema Particuliere terreinen en bosjes en Bermen en 

openbaar groen (zie 9.1 en 9.3).  
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Bijlage 1 Enquête onder inwoners Noordoost Fryslân 

Woon je in gemeente Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. of Tytsjerksteradiel 

vul dan nu de enquête in over biodiversiteit in jouw eigen omgeving en maak kans op een waardebon 

van € 150! 

De Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland willen graag samen met de inwoners uit 

Noordoost Friesland werken aan het verhogen van de biodiversiteit in dit prachtige deel van Friesland. 

Daarvoor willen we graag weten welke ideeën en kansen er zijn en welke wensen er leven bij de inwoners 

om de biodiversiteit in de regio te verhogen. Ook willen we graag weten welke initiatieven er al zijn op het 

gebied van biodiversiteit in Noordoost Friesland. Denk hierbij aan  het aanleggen van bijenweides, het 

realiseren van  nestgelegenheden voor vogels en insecten en het aantrekkelijk maken van het openbaar 

groen voor dieren en planten. Alle ideeën en initiatieven zijn welkom, zolang ze maar een bijdrage leveren 

aan de biodiversiteit. Op basis van de uitkomsten van deze enquête gaan we kijken of we ideeën, wensen 

en initiatieven kunnen verbinden en op basis van behoefte ondersteuning kunnen bieden bij de realisatie. 

De vragenlijst bestaat uit 15 korte vragen en het invullen neemt minder dan 10 minuten in beslag.  

Onder alle deelnemers wordt een cadeaubon verloot ter waarde van  € 150,-. Invullen van de vragenlijst is 

mogelijk tot en met zaterdag 30 september. 

 

Vragen  

Vraag 1: Wil je kans maken op de cadeaubon ter waarde van € 150,- vul dan hieronder je 

contactgegevens in. Als je niet kans wilt maken op de cadeaubon kun je de velden leeg laten. 

Naam: 

E-mail: 

 

Vraag 2: In welke onderwerpen ben je geïnteresseerd? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Natuur 

 Milieu/leefomgeving 

 Landschap 

 Ik ben niet geïnteresseerd in één van de bovenstaande onderwerpen. 

 

Vraag 3: Ik ben woonachtig in de gemeente: 

 Dongeradeel 

 Dantumadiel 

 Ferwerderadiel 

 Kollumerland c.a. 

 Achtkarspelen 

 Tytsjerksteradiel 

Anders, namelijk: 



  Rapportage Natuerlik Ferskaat yn Noordoost Fryslân 2018 
 
  

                                                                                                                                                                                               
32 

Vraag 4: Ik waardeer de biodiversiteit in mijn eigen gemeente met het volgende rapportcijfer: 

Schuifbalk (0-10) 

(cijfer toekennen van 1 t/m 10. 1 is zeer slecht, 10 is uitstekend) 

 

Vraag 5: Bestaan er in jouw omgeving/gemeente initiatieven gericht op het verhogen van de 

biodiversiteit? 

 Ja, namelijk 

 Nee 

 Weet ik niet 

 

Vraag 6: Kun je aangeven wat voor initiatieven er in jouw omgeving/gemeente worden 

georganiseerd om de biodiversiteit te verhogen? 

 Initiatief 1 

 Initiatief 2 

 Initiatief 3 

 Initiatief 4 

 Initiatief 5 

 

Vraag 7: Kun je contactpersonen noemen die betrokken zijn bij de eerder genoemde initiatieven? 

Hieronder kun je van de jou bekende initiatieven de naam en contactgegevens vermelden van een 

contactpersoon plus de locatie van het initiatief.  

Als je niets wilt/kunt invullen kun je de vakken leeg laten. 

 Initiatief 1 (contactpersoon) 

 Initiatief 2 (contactpersoon) 

 Initiatief 3 (contactpersoon) 

 Initiatief 4 (contactpersoon) 

 Initiatief 5 (contactpersoon) 

 

Vraag 8: Ben je zelf betrokken één of meerdere van deze initiatieven? 

 Ja, namelijk…. 

 Nee 

 

Vraag 9: Heb jij ideeën/wensen om de biodiversiteit in jouw omgeving/gemeente te verbeteren? 

 Ja namelijk: 

 De biodiversiteit in mijn omgeving hoeft niet te worden verbeterd 

 Geen idee 

 

Vraag 10: Wat voor ideeën/wensen heb jij? 

 Idee 1 

 Idee 2 

 Idee 3 

 Idee 4 

 Idee 5 
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Vraag 11: Met welke van bovenstaande ideeën/wensen zou je zelf aan de slag willen gaan? Klik op 

volgende als je de vraag wilt overslaan. 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Idee 1 

 Idee 2 

 Idee 3 

 Idee 4 

 Idee 5 

 

Vraag 12: Worden jouw ideeën/wensen breed gedragen in je eigen dorp of omgeving? 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet 

 

Vraag 13: Zie jij verder nog kansen met betrekking tot het verbeteren van de biodiversiteit in jouw 

omgeving/gemeente? Je kunt de velden leeg laten als je de vraag wilt overslaan. 

 Kans 1 

 Kans 2 

 Kans 3 

 Kans 4 

 Kans 5 

 

Vraag 14: Mogen wij je benaderen om verder te praten over je ideeën, wensen, kansen en/of 

initiatieven? Je kunt de velden leeg laten als je de vraag wilt overslaan. 

Naam: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer (optioneel): 

 

Vraag 15: Heb je opmerkingen/suggesties over deze enquête? Wij horen het graag. 

Ken je mensen in je eigen omgeving die ideeën of wensen hebben met betrekking tot biodiversiteit of 

geïnteresseerd zijn in natuur, milieu en/of landschap wil je de link naar de vragenlijst dan naar hun 

doorsturen? 

 

Hartelijk dank! 
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Bijlage 2 Toelichting Mutual Gains Approach (MGA) 
 

In Noordoost Fryslân bestaan (ogenschijnlijk) tegenstrijdige belangen waar het gaat om natuur en 

economische ontwikkeling. Althans dat wordt op dit moment zo ervaren. Een veel toegepaste methode om 

met deze tegengestelde belangen om te gaan is de MGA: 

Mutual Gains Approach is een methode die overal gebruikt kan worden waar (ogenschijnlijk) tegengestelde 

belangen een rol spelen. Dus ook op het vlak van duurzaamheid. Men streeft naar een gezamenlijk 

gevonden oplossing, die een meerwaarde heeft, omdat het resultaat tegemoet komt aan de meeste 

individuele belangen. Het behartigen van werkelijke belangen van de deelnemers staat centraal en niet de 

verdediging van allerlei standpunten. De methode is erg geschikt bij gebiedsontwikkeling, omdat de diverse 

partijen nog lang samen moeten leven en werken en de doelen dus ook over een langere periode strekken. 

Tijdens het voorbereidende werk is het minstens zo van belang om naast informatie over biodiversiteit ook 

de belangen goed in beeld te brengen. Deze belangeninventarisatie kan helpen om te begrijpen waarom 

bepaalde maatregelen niet genomen zijn of tot weerstand kunnen leiden. Die weerstand kan weggenomen 

worden als een verdieping plaatsvindt in de andere belangen. Wanneer deze belangen serieus worden 

genomen en een uitgangspunt zijn bij het benutten van de kansen dan nemen de kansen toe om 

maatregelen/projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.    

 

 

Voorbeeld case IJburg (Amsterdam) 

De MGA-methode is succesvol toegepast bij de uitbreidingsplannen voor de woonwijk IJburg in het voormalig 

IJsselmeer. Hoewel natuurorganisaties eerst fel gekant waren tegen deze uitbreidingsplannen wordt er vanuit 

ieders belang gezocht naar gemeenschappelijke oplossingen. Die worden gevonden in een pakket aan 

maatregelen om de nieuwe woonwijk duurzamer te maken (openbaar vervoer, energiebesparing, etc.) en de 

waterkwaliteit van het IJsselmeer te bevorderen middels een natuurontwikkelfonds. 

Meer over de MGA-methode is te vinden in ‘Het kan wel!’ van Frans Evers en Lawrence Susskind 
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Bijlage 3 Toelichting AIDA-model  
 

Aan de hand van het AIDA-model gaan we aan de slag. Dit model  - veel toegepast in de marketingwereld - 

behelst een aantal stappen die doorlopen moeten worden alvorens er sprake is van een succesvolle 

marketing-aanpak.  

Als het om het onderwerp biodiversiteit gaat, zullen mensen in het gebied bijvoorbeeld willen weten wat 

dit voor invloed heeft op hun bedrijf en welke soorten kenmerkend zijn voor Noordoost-Fryslân; voor welke 

soorten Noordoost-Fryslân dus een speciale verantwoordelijkheid heeft. Als daar een 

ontwikkelingsperspectief aan gekoppeld kan worden, is te verwachten dat dit uiteindelijk zal leiden tot de 

benodigde actie, mits dit op de juiste wijze wordt gecommuniceerd. Het AIDA-marketingmodel leent zich 

hier uitstekend voor. Marketingmethodes zijn namelijk bedoeld om emoties van mensen aan te spreken, 

bijvoorbeeld het gevoel van trots/identiteit of verantwoordelijkheidsgevoel. 

Als het AIDA-model vertaald wordt naar de situatie in Noordoost betekent dit het volgende: 

Attention 

Ten eerste moet de attentie of aandacht van mensen in Noordoost-Fryslân worden getrokken. Nadrukkelijk 

kijken we ook waar al aandacht voor is. Welke ‘kiemen’ liggen er al in het gebied.  

Interest 

Interesse of verandering is de tweede stap in het model. Het doel is om betrokkenen in het gebied te 

interesseren voor de positieve aspecten van een project of aanpak die wordt voorgesteld.  

Desire 

In deze stap wordt de interesse omgezet in een verlangen. Een voorlichtingstraject of campagne zal erop 

gericht zijn mensen ervan te verleiden. Verleiden kan op verschillende wijze plaatsvinden door of een 

emotie op te roepen (beleven en genieten staat centraal) of door de financiële kant ervan te belichten 

(bijvoorbeeld een natuurvriendelijke aanpak is goedkoper).   

Action 

Actie is de laatste fase van het AIDA-model. Het doel van deze fase is betrokkenen te bewegen om in actie 

te komen. Betrokkenen in het gebied moeten de gelegenheid krijgen om actie te ondernemen. Belangrijk in 

deze fase is om mensen te wijzen op de mogelijkheden om hun steentje bij te dragen. 

Overigens kunnen deze stappen elkaar ook versterken en zal het in de praktijk door elkaar gaan lopen. 

Resultaten van een actie kunnen bijvoorbeeld weer verlangen of interesse opwekken.  
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Bijlage 4 Lopende initiatieven op het gebied van biodiversiteit in 

Noordoost Friesland (inventarisatie) 
 

Regio Organisatie Initiatief Omschrijving 

Noordoost 
Fryslân 

LBF/SBB/IVN de Wâlden Foodwalks Plukbos/recreatief bos Grinspôle (eigendom SBB) 

 NME de Klyster/ 
Pingo&Pet 

Underweizz Educatieproject gericht op insecten/bijen in bermen 

 Marieke de Bie Elfsteden bijenlint 
Fryslân 

Realiseren bloemrijke bermen/bijenweides langs de elfstedenroute 

 NME de Klyster/ 
Pingo&Pet 

Op Aventoer by de Boer Educatieproject gericht op weidevogels/biodiversiteit op het boerenerf 

 NME de Klyster/ 
Pingo&Pet 

Takomst foar in unyk 
Lanskip (NFW) 

Educatieproject gericht op bewustmaken basisschoolkinderen op 
nationaal landschap NFW 

 Noardlike Fryske 
Wâlden 

Takomst foar in unyk 
Lanskip (NFW) 

Educatieproject gericht op bewustmaken basisschoolkinderen op 
nationaal landschap NFW 

 Noardlike Fryske 
Wâlden 

Weidevogelbeheer Agrarisch natuurbeheer (uitgestelde maaidatum, kruidenrijk, plas-dras) 

 Noardlike Fryske 
Wâlden 

Landschapsbeheer Behoud en beheer van het coulisselandschap 

 Noardlike Fryske 
Wâlden 

Ecologisch slootbeheer Niet baggeren deel van de sloten/poelen, riet laten staan, slootkanten 
niet maaien. 

 Collectief de Waadrâne Ecologisch slootbeheer Niet baggeren deel van de sloten, riet laten staan, slootkanten niet 
maaien. 

 Collectief de Waadrâne Vogelakkers 40% granen, 60% lucerne voor voedsel en broedgelegenheid 
akkervogels 

 Collectief de Waadrâne Akker- en 
weidevogelbeheer 

Uitvoer agrarisch natuurbeheer  

 Provincie e.a. Herinrichting Centrale as Uitvoer natuurprojecten (herstel landschapselementen) 

 It Fryske Gea Eendenkooien Onderhouden eendenkooien met vrijwilligers 

 It Fryske Gea Natuurterreinen o.a. Fryslân bûtendyks 

 It Fryske Gea Ruimte voor mensen 
ruimte voor natuur 

Herinrichting holwerterbuitenpolder voor kweldervogels 

 Staatsbosbeheer Natuurterreinen Beheer natuurterreinen 

DDFK DDFK gemeentes Sud Ie en Wetterfront 
Dokkum 

Herinrichting de Sud Ie, realiseren natuurvriendelijke oevers, 
paaiplaatsen voor vissen en vogeleilandjes 

 DDFK gemeentes Bijenlint Bijdrage aan realiseren bijenlint in de gemeentes 

 DDFK gemeentes Ecologisch bermbeheer Bij het bermbeheer rekening houden met de flora en fauna 

Dongeradeel Vogelwacht Dokkum Nestkastproject Ophangen nestkasten voor zangvogels 

 Dorpsbelang Holwerd Dorpsbos Inrichten en beheren dorpsbos (eigendom SBB) 

 Dorpsbelang Hantum Dorpsbos Inrichten en beheren dorpsbos (eigendom SBB) 

 Dorpsbelang 
Hantumhuizen 

Dorpsbos Inrichten en beheren dorpsbos (eigendom SBB) + dorpsboomgaard 

 Dorpsbelang Nes Dorpsbos Wandelpaden in dorpsbos (eigendom SBB) 

 Dorpsbelang 
Raerd/Vogelwacht 
Raerd 

Ecologisch bermbeheer Beheer bermen gericht op insecten en vlinders 

 Dorpsbelang Raerd 
+Vogelwacht 

Besdragende struiken Aanplanten (laagblijvende) besdragende struiken voor vogels 

  Bloemenweide Open terrein ingezaaid met een bloemrijk mengsel voor vlinders en 
bijen in Dokkum 

 Oosternijkerk e.o. Patrijzenproject Optimaliseren van het leefgebied van de patrijs. Vogelakkers, ecologisch 
bermbeheer 

Dantumadeel Broeksterwald Voedselbos Voedselbos in ontwikkeling 

 Rinsumageest Voedselbos Voedselbos in aanleg 

 De Molkerij Akkerranden Rondom weilanden worden randen met koolzaad of 
akkerweidemengsels ingezaaid 

  Kansen in Kernen  

  Verbouwen biologische 
mais + akkerranden 

Inzaaien biologische mais in combinatie met 
akkerrandmengsel/bloemenmengsel (4000m2). Aanleggen wandelpad 

  Bloemenweide Damwald In 2016 is er een bloemweide ingezaaid op een stuk braakliggend 
terrein in Damwald 
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  Fietspaden en natuur Fietspaden in de natuur Houtwiel, Mieden, Trekvaart 

 Vereniging Agrarisch 
Landschapsbeheer 
Dantumadiel  

 Besdragende heesters aanplanten 

 Stichting 
Wâldfrucht/Nordwin 
College  

Tuinen verbinden Verhogen biodiversiteit in tuinen 

Kollumerland ANV Kollumergrien Besdragende struiken Aanplanten besdragende struiken voor vogels in houtwallen en op 
overhoekjes 

 Vogelwacht Kollum Nestkastproject Ophangen nestkasten voor zangvogels, zwaluwen en uilen 

Smallingerland Dorpsbelang Rottevalle Zwaluwtil Realiseren zwaluwtil voor huiszwaluwen bij multifunctioneel centrum 

 Dorpsbelang Rottevalle Voedselbos Realiseren voedselbos in combinatie met educatie (werkgroep educatief 
bos) 

Tytsjerksteradiel Vogelwacht 
Noordbergum 

Nestkastproject Ophangen nestkasten voor zangvogels, zwaluwen en uilen 

  Zwaluwproject Realisatie van een project voor zwaluwen 

  Voedselbos Aanleg voedselbos bij de Leijen 

  Monitoring ringmussen  

  Verschillende 
oeverzwaluw plekken 

Aanleg oeverzwaluwwanden 

 Stichting 
Wâldfrucht/Nordwin 
College    

Tuinen verbinden Verhogen biodiversiteit in tuinen 

Achtkarspelen/ 
Tytsjerksteradiel 

 Ecologisch beheerde 
groengordels 

Ecologisch beheer van zowel waterpartijen, als het groen. Het 
ecologisch beheerde gebied in Achtkarspelen is  
169.382 m2. 
(https://www.facebook.com/Achtkarspelen/posts/1936427113047581.)  

Achtkarspelen De Kruidhof/gemeente Silence of the Bees Activiteiten rondom Silence of the Bees, o.a. tentoonstellingen, 
oratorio, , symposia etc. 

 De Kruidhof Wereldbiodiversiteitsdag Wereldbiodiversiteitsdag (http://www.dekruidhof.nl/geslaagde-
wereldbiodiversiteitsdag/) 
Uitreiking bomen vanwege de benoeming van bijvriendelijke gemeente. 
Verloting vanuit gemeentehuis met als prijs fruitboompje. 

 Dorpsbelang Buitenpost Dorpsfeest Thema voor jaarlijkse feestweek: bijen. 
(https://www.facebook.com/dekruidhof/posts/10155404853541945)  

 De Kruidhof Conferentie Organisatie internationale conferentie ‘The Reflection Pool – Nature, 
Culture & Science’. Zaterdag 22 september voor iedereen toegankelijk 
regionaal symposium. 
(https://www.silenceofthebees.eu/aanmelden-symposium-22-
september/)   

 Gemeente Aangepast maaibeheer W.o. aantal gebieden worden door schapen begraasd, ipv klepelmaaien 

 Dorpsinintiatief 
Buitenpost 

Tuinen verbinden Verhogen biodiversiteit in tuinen 

 Gemeente Initiatief 
Miedengebieden 

O.a. fietspadenplan en inrichtingsplan waarbij natuurwaarden de 
hoofdrol spelen. 

 Gemeente Bloemrijke bermen Inzaaien van bermen met bijenmengsels 

  Bijenhotels In Gerkesklooster en Buitenpost 

  Zwaluwtil In Surhuisterveen 

 NME-centrum 
Pingo&Pet 

Natuur en 
milieueducatie 

Voor de scholen ism It Fryske Gea en Tytsjerksteradiel, jaarprogramma 
met oa bijenexcursies. Zie ook samenwerkingsprojecten Noordoost 
Friesland. 

Ferwerderadeel  Boomgaard Boomgaard in Ferwerd met 350 zeer zeldzame appelrassen, 150 
perenrassen. Europees project ter bescherming van zeldzame 
fruitrassen. 

  Bomen aanplanten Bomen en struiken aanplanten om insecten en wild aan te trekken 

 

 

  

https://www.facebook.com/Achtkarspelen/posts/1936427113047581
http://www.dekruidhof.nl/geslaagde-wereldbiodiversiteitsdag/
http://www.dekruidhof.nl/geslaagde-wereldbiodiversiteitsdag/
https://www.facebook.com/dekruidhof/posts/10155404853541945
https://www.silenceofthebees.eu/aanmelden-symposium-22-september/
https://www.silenceofthebees.eu/aanmelden-symposium-22-september/
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Bijlage 5 Wensen/ideeën/kansen 
Wensen/ideeën/kansen ingebracht door inwoners van Noordoost Fryslân  
(4x) = door vier personen ingebracht, (1,3,6) = drie personen met de nummers 1, 3 en 6 willen graag betrokken worden bij de verdere 
uitwerking/realisatie van het idee. Vanwege privacybescherming is de personenlijst niet opgenomen in deze rapportage (cursief: 
wensen, ideeën en kansen ingebracht door ondervraagde instellingen, organisaties, bedrijven  en overheden). 

 

Onderwerp Ingebrachte punten 

Educatie en 
voorlichting 
biodiversiteit 

 Bevolking voorlichten over noodzaak en doel (4x) (1,3,6) 

 App ontwikkelen voor vraag en aanbod van burgers voor lokaal eerlijk en gezond voedsel en fruit 

(11) 

 Platform ontwikkelen voor en door burgers om kennis over te dragen over het bewaren en 
verwerken van groente en fruit (11) 

 Betrekken van jeugd bij het thema (2x) (7) 

 Burgers stimuleren om biodiversiteitstuinen en moestuinen aan te leggen 

 Natuureducatie structureel onderdeel van het basisonderwijs maken (33) 

 Promotiecampagne gericht op boeren om bewustwording omtrent weidevogels te vergroten (34) 

Algemeen 
 

 Centraal coördinatiepunt biodiversiteit instellen (1) 

 Burgerparticipatie benutten (1) 

 Veel meer afvalemmers plaatsen 

Bermbeheer 
Bijenweides en 
gemeentelijk 
groen 
 

 Bloemrijke/bloeiende bermen en weides  (11x) (6, 8,11,14,18,21,26,28) 

 Meer groen voor vlinders, bijen, etc. in openbare ruimtes (14x) (12,13,21,27,28) 

 Aanpassen berm-, maai- en snoeibeleid van gemeentelijk groen  (12x) (3, 8,17,18,20) 

 ‘Verwilderen’ natuurgebieden tegengaan (2x) (9) 

 Roundup verbieden met onmiddellijke ingang (18) 

 Bijenhotels plaatsen 

Inrichting 
gebieden 

 Vergroening landschap /openbare ruimtes (7x) (5,11) 

 Natuur toegankelijker maken voor mensen (4x) (10) 

 Groene daken (2x) (11) 

 Aanleggen natuurlijke oevers (2x)  

 Vaker natuurgebieden afgraven om meer diversiteit te creëren (15) 

 Het nieuwe park in Burgum beter inrichten voor vlinders, bijen en vogels (17) 

 Zoet water en zout samenbrengen; eventueel duingebied; meer diversiteit dan distels en 
intensieve akkerbouw 

 Minder verkeer op land en water (rustgebieden) 

 Aanleg voedselbossen 

Kappen van 
bomen 

 Bomenkapbeleid aanscherpen (3x) (19) 

 Verwijderen/ anders inrichten van ruilverkavelingsbosjes i.v.m. weidevogels (34) 

Vissen  Visplekken voor de jeugd aanleggen 

Houtwallen/ 
Historische 
landschappen 

 In coulisselandschap meer boomwallen en singels realiseren met bramen en andere bloeiende 
struiken planten (18) 

 Beter onderhoud houtwallen 

 Optimaliseren beheer gericht op doelsoorten (gekraagde roodstaart) (32) 

 Alle dwarssingels terug brengen in het landschap 

 Historische landschappen behouden/herstellen (30) 

Faunabeheer  Verwijderen van torenvalkkasten rond weidevogelgebieden (29)  

 Boa's handhaving laten uitvoeren op loslopende katten (29) 

 In de flora- en faunawet (artikel 16 lid 3) staat: 'Eenieder is 
verplicht te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat in het veld 
dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.'  
Met een dier worden hier ook huisdieren bedoeld, dus ook katten (40) 

 Afschieten vossen (40) 

Particuliere 
tuinen 

 Minder stenen en meer groen in tuinen (4x) (5,9) 

 Katten moeten verplicht op hun eigen erf blijven (9) 

 Subsidies verstrekken voor particulieren die tuin inrichten voor insecten/bijen 

Vogels  Weidevogelgebieden (plas-dras) creëren (4x) (28) 

 Minder monocultuur graslanden (2x) (31) 

 Nestkasten in bomen ophangen (12) 

 Maaibeleid weidevogelvriendelijk uitlaten voeren (28) 

 Ondergrond zonneparken benutten voor akkervogels (9) 
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 Realiseren/stimuleren nestgelegenheid gierzwaluwen in nieuwbouw (2) 

 Natuurinclusief bouwen, renoveren en isoleren (1) 

 Het realiseren van een plas-dras met vogelkijkhut (25) 

 Het realiseren van een oeverzwaluwwand (25) 

 Industrieterreinen beter inrichten voor biodiversiteit (35) 

Landbouw  Biologische/extensievere/ andere vormen van landbouw en veeteelt (7x) (8,18) 

 Hoger waterpeil, kruidenrijk grasland, later maaien, akkerranden, weideranden (5x) (8, 18, 22) 

 Beperken maisareaal (3x) (18,22) 

 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest reduceren (3x) (18,22) 

 Streekprodukten met natuurinclusieve landbouw (30) 

 Dorpstuinen/permacultuur (30) 

 Betere indeling scheidingsgebied tussen agrarisch en Staatsbosbeheer gebied (40) 

 Ontwikkelen en behouden 350 zeer zeldzame appelrassen, en 150 perenrassen. Inrichten 1-2 ha 
voor perencollectie (4) 

 Maximale oppervlakte weiland/akker terugbrengen naar 0,5 ha  

 Uitvoer ecologisch berm- en maaibeheer gemeenten door boeren (23) 

 Stimuleren van akkervogels door inrichtingsmaatregelen op en om het boerenerf (33) 

 Aanleggen bijenweides (24) 

 Realiseren bloemrijke bermen (33,36) 

 Beheren dorpsbossen (36,37,38,39) 

Water  In het dorp Rinsumageast weer het water terugbrengen, dit zorgt voor een prachtige vaarroute, 
door het zorgen voor natuurvriendelijke oevers vergroot je de biodiversiteit (8) 

Zoogdieren  Voorzieningen voor vleermuizen (3x) (2, 16) 

 Voorzieningen voor egels (2x) 

 Natuurinclusief bouwen, renoveren en isoleren (1) 
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Bijlage 6 Lopende initiatieven op het gebied van biodiversiteit in 

Noordoost Friesland (enquête) 
(4x = door vier personen genoemd in enquête) 

Gemeente Initiatief 
Achtkarspelen Dierenweide Buitenpost 

 Zwaluwproject 

 Zonnepanelen   

 Aanleg vijvers rondom dorp 

 Behoud beamwallen 

 De Kruidhof 

Dantumadiel Herinrichting buitenveld 

 Kansen in Kernen 

 Centrale As projecten rondom natuur 

 Rondom weiden worden randen met koolzaad of akkerweidemengsels ingezaaid 

 Hier en daar later maaien van bermen 

 Percelen met biologische mais i.v.m. de bijen. Zaaien van biologische mais op eigen land.  We willen volgend 
jaar erg graag akkerrandmengsel/ bloemen zaaien op ons eigen stukje land (4000m2) t.b.v. bijen, vlinders en 
vogels. Hier willen we een pad door maaien, zodat bezoekers en leerlingen (op bepaalde tijden) ook kunnen 
meegenieten. Moet nog worden uitgewerkt. 

 Bûtenfjild (Wetterwâlden) 4x  

 Natuur met fietspaden, van de Houtwiel door de Mieden tot aan de Trekvaart 

 De omgeving van de Centrale As, van Ovonde naar Dokkum 

 Vorig jaar is er een bloemenveld ingezaaid op een stuk braakliggend terrein in Damwâld 

 Landschapsbeheersovereenkomsten 

 Houtwallen/singels 

Dongeradeel Waadrâne agrarisch collectief 2x 

 Biologische landbouw 

 Open terrein inzaaien met bloemrijk mengsel (vlinders en bijen) 

 Uitgesteld maaien  

 Werkgroep voor beter beheer weidevogels 

Ferwerderadiel Mijn eigen boomgaard met 350 zeer zeldzame appelrassen, en 150 perenrassen, waarmee ik meedoe aan 
een Europees project ter bescherming van zeldzame fruitrassen 

 Beheer Buitendijks 

 Vogelakkers 

 Gemeentelijke bermen 

 Beheer nationaal park Lauwersmeer 

 Weidevogelbeheer 

 Blomsied om it lân hinne foar insekten bg bijen 

 Beamgroepen om wyld oan to lûken 

 Fisktrep 

Tytsjerksteradiel Monitoring ringmussen 

 Aanleg voedselbosje bij de Leijen 

 Aanleg Park Burgum 

 Watergebied Burgum  

 Omgeving de Leyen 

 Noardlike Fryske Wâlden 

 Vogelwacht Noordbergum hangt nestkastjes op voor vogels 

 Inrichting zuidzijde Burgum rond kanaal 

 Verschillende oeverzwaluw plekken 

 Vogelvijvers en -gebieden aangelegd 

 Waterstanden verhoogd 
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Bijlage 7 Uitnodiging lokale bijeenkomsten  
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Bijlage 8 Uitnodiging slotbijeenkomst 
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Bijlage 9 Berichten in de pers 
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En: 

* RTV NOF, dinsdag 2 februari 2018 

* Weekblad Actief, woensdag 24 januari 2018 
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Bijlage 10 Resultaten thema-avonden uitgesplitst naar thema 
(de nummers in de kaarten refereren naar de nummers in de tabel volgend op de kaarten) 
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n
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Groep 1: Thema 'Bos(je) omvorming & beheer' 

1 beheer bosjes 

2 gevarieerder onderbegroeiing 

3 bosrand- en perceelsrandenbeheer 

4 bosgebied 

5 bosrandbeheer 

6 bos 

7 natuur- en speelbos 

Groep 1: Thema 'Particulier terrein omvorming & beheer' 

8 voedselbos 

9 boomgaard 

10 zorgboederij 

11 Steenbreek Kerkplein 

12 braakliggende bouwkavels 

13 strunplakken 

14 voedselbos 

15 natuurtuin 

16 natuurtuin 

17 parklandschap 

18 dorpsrand 

19 landschapstuin 

20 voedselbos 

21 voedselbos 

22 voedselbossen en meidoorn 

23 voedselbos 

24 dorps-/voedselbosjes 

25 dorps-/voedselbosjes 

26 dorps-/voedselbosjes 

27 dorps-/voedselbosjes 

28 dorps-/voedselbosjes 

29 dorps-/voedselbosjes 

30 dorps-/voedselbosjes 

31 dorps-/voedselbosjes 

32 dorps-/voedselbosjes 

33 dorps-/voedselbosjes 

34 tunenproject 

35 fruitbomen 

36 pluktuin 

37 ecologisch inrichten en beheren 

38 beplanting aanleggen 

39 voedselbos en/of inzaaien 

Groep 2: Thema 'Agrarisch natuurbeheer' 

40 natuurvriendelijke oevers 

41 waterpeil en flauwe oever 
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42 Flappefeart ecologisch 

43 Flappefeart-Wetterwâlden 

44 herstel Hurdegarypster opvaart 

45 rietbeheer 

46 rietbeheer 

47 rietbeheer 

48 rietbeheer 

49 rietbeheer 

50 plasdrasoever aanleggen 

51 slootbagger inzaaien 

52 ecologisch slootbeheer 

53 onderbegroeiing houtwallen 

54 populieren 

55 kruidenrijk grasland 

56 kruidenrijke slootkant 

57 poel 

58 weidevogelkerngebied 

59 akkervogels 

60 natuurvriendelijke oevers 

61 hoog waterpeil 

62 kruidenrijjke randen 

63 natuurvriendelijker hekkelbeleid 

64 vogelakker 

65 akkerrand 

66 kruidenrijk grasland 

67 patrijzenproject stopzetten of aanpassen 

68 hekkelen door boeren 

Groep 2: Thema 'In en rond het water' 

69 Oosterweg-Potmarge 

70 gemaal 

71 EHS Van Dokkum tot het Waad 

72 herstel oude sluis 

73 herstel Noordvliet 

74 drijvende eilanden 

75 drijvende eilanden 

76 drijvende eilanden 

77 drijvende eilanden 

78 droogmakerijen waterrijker maken 

79 droogmakerijen waterrijker maken 

80 droogmakerijen waterrijker maken 

Groep 3: Thema 'Berm omvorming & beheer' 

81 ecologisch bermbeheer 

82 bloemrijke bermen 

83 bijen-/vlinderlint 

84 voorbeeldlint: Canterlandseweg 

85 kruidenrijke berm 

86 kruidenrijke berm 
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87 kruidenrijke berm 

88 kruidenrijke berm 

89 kruidenrijke berm 

90 ecologisch bermbeheer 

91 ecologisch bermbeheer 

92 ecologisch schouwpadenbeheer 

93 ecoberm 

94 ecologisch schouwpadenbeheer 

95 ecologisch bermbeheer 

96 ecologisch bermbeheer 

97 kruidenrand 

98 berm inzaaien 

99 bloemrijke vegetatie 

100 verbindingslijnen 

101 bermen inzaaien 

102 bermen inzaaien 

103 bijen-/vlinderlint 

104 wilde bloemenrand 

105 aanleg/beheer berm 

106 wilde bloemenrand 

107 kruidenrijke rand 

108 kruidenrijke rand 

109 kruidenrijke rand 

110 kruidenrijke rand 

111 wilde bloemenrand 

112 bermbeheer 

113 berm inzaaien 

114 bermbeheer 

115 bermbeheer 

116 maaibeheer 

117 bijenlinie/vlinderstroken 

118 bermen inzaaien of aanpassen maaibeheer 

119 bermen inzaaien of aanpassen maaibeheer 

120 bermen inzaaien of aanpassen maaibeheer 

121 bermen inzaaien of aanpassen maaibeheer 

122 bermen inzaaien of aanpassen maaibeheer 

123 ecologisch bermbeheer 

124 divers 

125 bloemen 

126 bijen- en insectenlinten 

127 zadenmengsel inzaaien 

128 maaibeheer 

Groep 3: Thema 'Paden' 

129 fiets-/wandelpad 

130 wandel- en vlinderberm 

131 Kloosterpaed 

132 herstel Keizersreed 
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133 wandelpad 

134 Ottemawei 

135 trekvaart en jaagpad 

136 recreatieve diversiteit 

137 wandelpad 

138 paden en singels herstellen 

139 wandelpad 

140 wandelbos 

141 wandelpad 

Overig 

142 berenklauw bestrijden 

143 visualiseren oever Middelsee 

144 bestrijden berenklauw 

145 bestrijden berenklauw 

146 glyfosaatverbod 

147 zee-arend 
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Bijlage 11  Foto impressie thema-avonden 
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Bijlage 12  Foto impressie slotbijeenkomst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


