
Landschapsbeheer Friesland



JAAROVERZICHT2003
Landschapsbeheer Friesland



2003 NETWERKEN UITBREIDEN, MOGELIJKHEDEN VERBINDEN 
EN ZOEKEN NAAR KANSEN
Netwerken uitbreiden en onderhouden, mogelijkheden verbinden en zoeken naar kansen: die activitei-
ten vormen de basis van Landschapsbeheer Friesland. Door uiteenlopende projecten kunnen wij bijdra-
gen aan het behoud en de ontwikkeling van het karakteristieke Friese landschap. Belangrijk is dat we
hiervoor eerst de noodzakelijke randvoorwaarden scheppen. Denk aan beleidsondersteuning, kennis-
overdracht, innovatie, het creëren van draagvlak en een goede communicatie op alle fronten. In 2003
is hard gewerkt aan versterking van die basis, zodat we zowel bestaande als nieuwe projecten zo goed
mogelijk konden aanpakken.

Naast verdere professionalisering van de basisorganisatie, kreeg de profilering en communicatie van
Landschapsbeheer Friesland ruim aandacht in 2003. Om de beeldvorming van onze organisatie te ver-
sterken, zijn vier, in 2002 geïntroduceerde sleutelmerken met de motto’s ‘Dat doen we samen’, ‘Maak
je erf goed’, ‘ Ruimte voor plant en dier’ en ‘Bakens in de tijd’ in het verslagjaar ingevoerd.

De herkenbare symbolen staan voor type projecten waarbinnen een verscheidenheid aan activiteiten plaatsvindt.
Activiteiten die – veelal in samenwerking met partners – door ons in gang werden gezet en in 2003 grotendeels
zijn uitgevoerd door honderden vrijwilligers en partijen als agrariërs, scholen, natuurclubs,dorpsbelangen, werk-
zoekenden (reïntegratie) en ingeschakelde loonbedrijven. Veelal in samenwerking met of onder begeleiding van
onze buitendienst.

Actieve partner
Ons streven hierbij is dat inwoners van Fryslân zèlf aan de slag gaan. Samen met ons willen zorgen voor het land-
schap in hun directe omgeving. Daarom hebben wij ook in 2003 intensief samengewerkt met particulieren, stich-
tingen, gemeenten, provincie en waterschappen. Het beeld dat we hierbij voor ogen hebben, is dat Friezen - van
burgers tot bestuurders - de collectieve verantwoordelijkheid voor hun landschap omzetten in concreet handelen.

Landschapsbeheer Friesland wil daarbij een actieve partner zijn. Om dit duidelijk te maken aan een breed publiek
is in 2003 een communicatiemedewerker aangetrokken voor een intensieve profilering van onze veelzijdige orga-
nisatie. Dit vernieuwde jaaroverzicht is hier opnieuw een blijk van. 

In deze verkorte versie van ons jaarverslag stellen wij u op de hoogte van onze basisactiviteiten, projecten en
werkvormen in 2003. Wij hopen dat u ook in de komende jaren samen met ons actief voor het Friese landschap
wilt (blijven) zorgen!

Regina ter Steege
Directeur Landschapsbeheer Friesland

Voorwoord
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Ruitervorm BNO, Siska Ruiter-Bos, Joure
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GEREALISEERDE DOELEN IN 2003
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Solitairen 33 stuks
Hout- en dykswallen 19.915 m’
(elzen)singels 24.1047 m’
(hak)houtbosjes 6980 m2

kleinere wateren 3 stuks

Plattelandsvernieuwing
Erfbeplanting 64 stuks
Dorpsbeplanting 27 stuks
Recreatief medegebruik 21 projecten
Landschappelijke beplanting 30 ha en 12 stuks
Totaal adviezen particulieren 50 keer

Ecologische infrastructuur
Hout- en dykswallen 11.000 m’
Elzensingels 5.600 m’
Ecologische verbindingszones 8 projecten
Natuurterreintjes 20,5 ha en 15 stuks
Bosjes 8,8 ha en 10 stuks
Oeverbeheer 1.30 m’
Totaal adviezen particulieren 5 keer en 3 projecten

Aardkunde/cultuurhistorie
Historische objecten 3 stuks 
Buitenplaatsen 4 stuks
Hoogstamboomgaarden 306 bomen
Kerk- en kerkhofbeplanting 5 stuks
Erfbeplanting 10 stuks
Lanen 4 stuks
Solitaire bomen 2016 bomen
Eendenkooien 4 stuks
Pingoruïnes /dobben 16 stuks
Totaal advisering particulieren 27 keer en 8 objecten

Soortenbeheer
Kleine wateren/drinkpoelen 10 stuks
Soortenbeheer-/bescherming 9 projecten
Natuurterreintjes 10 ha en 15 stuks
Totaal advisering particulieren 6 keer en 2 objecten

Financiën in 2003 / Colofon
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FINANCIËN IN 2003
In 2003 zijn veel doelstellingen bereikt. Dat was niet alleen mogelijk door de inzet van medewerkers, vrijwilligers
en betrokken partijen, maar ook door de financiële bijdragen en subsidies van onder meer: Provinsje Fryslân, het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Voedselkwaliteit, gemeenten, Landschapsbeheer Nederland, ministerie
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, Nationale Postcode Loterij en opdrachtgevers als agrarische verenigin-
gen natuurbeheer en particulieren. De subsidies zijn zowel van structurele (basisorganisatie, 480.000 euro) als
incidentele aard (projecten, 1.137.000 euro). Landschapsbeheer Friesland heeft ingaande 2003 te maken met een
jaarlijkse bezuiniging in het kader van herverdeling van de Rijksbijdrage over de provinciale Stichtingen
Landschapsbeheer. Provinsje Fryslân heeft zich bereid getoond de korting van de Rijkssubsidie aan te zuiveren tot
het oorspronkelijke niveau.

Verdeling middelen
De financiële middelen zijn als volgt verdeeld over de verschillende werkterreinen:

2001 2002 2003

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 15% 20% 15%
Plattelandsvernieuwing 10% 10% 10%
Ecologische infrastructuur 25% 30% 20%
Aardkunde en cultuurhistorie 30% 35% 40%
Soortenbeheer 20% 5% 15%



PROFIEL
Landschapsbeheer Friesland is partner van iedereen
die de landschappelijke en cultuurhistorische
waarden van het karakteristieke Friese landschap
erkent en de verantwoordelijkheid hiervoor wil
omzetten in concreet handelen. De organisatie sti-
muleert deze actieve zorg door bemiddeling, advies
en voorlichting. Dat gebeurt tevens door uitvoeren-
de werkzaamheden in het landschap zelf, zoals
onderhoud, aanleg en herstel van kleine land-
schapselementen. Landschapsbeheer Friesland staat
voor praktische adviezen en kent de mogelijkheden
voor het verkrijgen van subsidies of andere finan-
cieringen. Daarmee is Landschapsbeheer Friesland
de spil in het netwerk voor landschapszorg in deze
provincie. 

De actieve zorg voor het Friese cultuurlandschap
door Landschapsbeheer Friesland gebeurt altijd in
overleg en samenwerking met particulieren, agrari-
ërs, landgoedeigenaren en vrijwilligersgroepen,
maar ook overheden, waterschappen, verenigingen
en particuliere organisaties. Gezamenlijk zijn zij
voor tachtig procent eigenaar van het Friese bui-
tengebied. Het doel van Landschapsbeheer Fries-
land is dan ook dat de bevolking van Friesland zelf
actief zorgdraagt voor het landschap om hen heen. 

Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van een
samenwerkingsverband van twaalf provinciale
organisaties: samen Landschapsbeheer Nederland.
Gezamenlijk streven ze naar een waardevol ecolo-
gisch cultuurlandschap met instandhouding van
het streekeigen karakter.

MISSIE
Landschapsbeheer Friesland zet zich in voor inte-
grale zorg van een visueel aantrekkelijk en ecolo-
gisch verantwoord landschap, waarbij grote aan-
dacht is voor de streek- en identiteitsgebonden
eigenschappen van een gebied. 

Landschapsbeheer Friesland bevordert het maat-
schappelijke draagvlak voor de actieve zorg voor
het landschap, levert bijdragen aan het waarborgen
van duurzame ontwikkelingen en geeft uitvoering
aan behoud, herstel, beheer en ontwikkeling van
het cultuurlandschap. 

Landschapsbeheer Friesland gaat uit van een
gedeelde verantwoordelijkheid voor het landschap
in de regio en bevordert daarom het ontplooien
van gezamenlijke initiatieven, samenwerking,
betrokkenheid van bewoners en organisaties bij
hun leefomgeving en tot slot respect voor het 
particuliere eigendom.

Profiel/Missie
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:
SCHOLEN: 
NATUUR IN DE EIGEN OMGEVING

Het scholenproject ‘Natuur in de eigen omgeving’ is elk
jaar opnieuw een groot succes. In 2003 hebben ruim
1100 basisschoolleerlingen (groepen 7 en 8) tijdens de
zogenoemde ‘biologiedagen’ op educatieve wijze kennis-
gemaakt met de natuur en het landschap in de eigen
omgeving. Uniek aan het project is dat de leerlingen ook
zelf kleine klusjes mogen uitvoeren ten behoeve van
onderhoud van natuurterreintjes en landschapselemen-
ten.



"Van alle verdedigingsschansen in deze regio is de
Bekhofschans nog de enige die intact is gebleven", ver-
telt projectleider Roelie Ansing. "Op de schans staat een
eik van ruim twee eeuwen oud. Die hebben we eerst
opgeknapt, waarbij we ook gedeeltelijk opslag (spontaan
opgekomen jonge boompjes) hebben verwijderd.
Daarnaast is een archeologisch onderzoek uitgevoerd
naar de oorspronkelijke vorm en grootte. Ter afsluiting is
getracht verborgen funderingen en andere resten op te
sporen met behulp van archeomagnetische straling, een
principe dat werkt op basis van weerkaatsing in de
bodem." 

Brainstormen
Het Bekhofschansproject is onderdeel van het ROM-
Zuidoost Friesland. Landschapsbeheer Friesland heeft de
planopstelling voor haar rekening genomen en naast de
eigen buitendienst is onder meer een archeologisch
onderzoeksbureau ingeschakeld voor de uitvoering. 
De onderzoeksfase is in september 2003 afgerond.
"Vervolgens zijn we met de begeleidingsgroep (met daar-
in de particuliere eigenaar van de schans, gemeente
Ooststellingwerf, een provinciale archeoloog en deskun-
digen uit de streek) gaan brainstormen over de recon-
structie. Helder is in ieder geval dat we dit stukje
geschiedenis zichtbaar willen maken", stelt Ansing.
"Maar aan de hand van de onderzoeksresultaten moet
nog bepaald worden in welke vorm we dat doen en hoe
we de reconstructie precies gaan aanpakken. Het project
loopt dus door in 2004." 



OVERZICHT PROJECTEN IN 2003

Overzicht projecten in 2003
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ONDERZOEKSFASE 
RECONSTRUCTIE BEKHOFSCHANS

De Bekhofschans is een oude verdedigingsschans aan 
de Linde bij Oldeberkoop die rond 1600 is gebouwd.
Landschapsbeheer Friesland wil de cultuurhistorische
waarde weer zichtbaar maken door een (gedeeltelijke)
reconstructie van de schans, die in de Tachtigjarige oor-
log deel uitmaakte van de Tjongerschanslinie. De con-
touren van de Bekhofschans zijn nu niet goed zichtbaar
doordat het bouwwerk volledig is begroeid.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
1 Overeenkomsten landschapselementen (OL)
2 Veldgids Landschapsbeheer Noordelijke Friese Wouden
3 Elzensingelbeheer agrarische natuurvereniging 

‘It Kollumer Grien’
4 Elzensingelbeheer agrarische natuurvereniging 

‘Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel’
5 Monitoring Bedrijfslandschapsplannen agrarische natuur-

vereniging ‘Gagelvenne’
6 Gebiedsinventarisatie en Bedrijfslandschapsplannen 

Oranjewoud-Katlijk i.h.k.v. het Masterplan
7 Inventarisatie Noordelijke Friese Wouden

Plattelandsvernieuwing/verbetering
1 Doarpen yn ’t Grien in ROM ZO-Friesland, 2e en 3e fase
2 Doarpen yn ’t Grien in ROM ZW-Friesland, 2e fase
3 Beamtegrien yn Dongeradeel
4 Doarpsbosken en Doarpen yn ’t Grien in Noardwest Fryslân
5 Natuur- en landschapsbeheer op en rond recreatiebedrijven, 

Groen Uitgerust
6 ‘Maak je erfgoed’ i.s.m. Agrarische Jongeren Friesland
7 Uitvoering Beheersplan Molenbosch en Sterrebos in 

Oldeberkoop

Ecologische infrastructuur
1 Landschapsonderhoud in ROM ZO-Friesland, buiten werkings-

sfeer van Programma Beheer
2 Versterking en nieuwe aanleg landschapselementen in ruilver-

kaveling Twijzel-Buitenpost (kaveleindwalzône)
3 Behoud en herstel drinkpoelen in ruilverkaveling Twijzel-

Buitenpost
4 Onderhoud landschapselementen in ruilverkaveling Twijzel-

Buitenpost
5 Natuurvriendelijk oeverbeheer/laat het water verder stromen
6 Uitvoering Beheerplan natuurterrein/deels crossbaan Prikkedam
7 Behoud Stellingwerfse Bomen
8 Onderhoud landschapselementen rondom Oldeholtpade

9 Invoering inventarisatie in Landschapsbeleidsplan ROM 
ZO-Friesland

10 Leerbos Jubbega
11 Beheer en communicatie Natuurontwikkelingsgebied 

De Sanding
12 Scholenproject ‘Natuur in eigen omgeving’
13 Natuur ZO-Friesland (natuurlijke begrazing)
14 Natuurwerkdag
15 Ecologische verbindingszones met inzet eigen uitvoerings-

mogelijkheden

Aardkunde/cultuurhistorie
1 Dobben en pingoruïnes in 5B-gebieden
2 Dobben en pingoruïnes in ROM-gebied ZO-Friesland
3 Monitoring dobben en pingoruïnes
4 Herstel dobben in ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost
5 Bekhofschans (onderzoeksfase)
6 Inventarisatie Historische Voetpaden in NO-Friesland
7 Herstel Historische wandelpaden in NO-Friesland
8 Pilotproject Boerenerven in het Terpengebied van Friesland 

(Belvedèreproject)
9 Herstel monumentale historische boerenerven i.h.k.v. 

Jaar van de Boerderij
10 Hoogstambrigade
11 Eendenkooien
12 Friese Stinzentuinen
13 Aardkundig en cultuurhistorisch landschapsbeheer met inzet 

eigen uitvoeringsmogelijkheden

Soortenbeheer
1 ‘Broedvogels in gebouwen en op en rond het boerenerf’ 

in ROM ZO-Friesland
2 Amfibieën en reptielen
3 Iepenwacht
4 Pilot Biotoopverbetering Ringslang in Oldelamerpolder 

en Zandhuizerveld
5 Soortenbeheer met inzet eigen uitvoeringsmogelijkheden



BASISTAKEN EN -ACTIVITEITEN
Landschapsbeheer Friesland heeft een groeiende
rol in kennisoverdracht en advisering, beleids-
ondersteuning en belangenbehartiging, innovatie
en ontwikkeling en het creëren van draagvlak.
Deze zogenoemde basistaken bevatten voorname-
lijk activiteiten die voorwaarden scheppen voor
het ecologisch en cultuurhistorisch verantwoord
behouden, herstellen, beheren en ontwikkelen
van het Friese landschap. Communicatie speelt
daarbij een belangrijke rol.

• Draagvlak creëren
Het ervaren en erkennen van de waarden van het
landschap door burgers en bestuurders is van
wezenlijk belang voor het landschapsbeheer. Om
dit te bereiken, heeft Landschapsbeheer Friesland
in 2003 waar mogelijk kansen aangegrepen en pro-
jecten (mee)ontwikkeld die kunnen helpen het
draagvlak voor het behoud van het landschap te
stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de projecten
‘Doarpen yn ’t Grien’, ‘Historische wandelpaden in
Noordoost Friesland’, ‘Broedvogels in gebouwen en
op het boerenerf’ en het scholenproject ‘Natuur in
eigen omgeving’. Bij deze projecten is samenge-
werkt met de bureaus Plattelânsprojekten. De
gehanteerde bottum-up benadering via gebieds-
platforms sluit uitstekend aan bij het stimuleren
van draagvlak voor landschap. Opvallend is dat
vooral de landschappelijke en cultuurhistorische
waarde van het landschap steeds meer worden
gewaardeerd. 

• Beleidsondersteuning
De dertig professionals van Landschapsbeheer
Friesland én de ongeveer vijfhonderd vrijwilligers
beschikken samen over een grote uitvoeringsge-
richte kennis van landschapsbeheer. De overheden
waarderen die directe betrokkenheid bij de praktijk,
de expertise en het uitgebreide netwerk van de
organisatie. Landschapsbeheer Friesland wordt dan
ook steeds vaker ingeschakeld bij het meedenken in
beleidsontwikkelingen. 

GEMEENTELIJK NIVEAU:

Beleid 
Op gemeentelijk niveau wordt veelal inbreng
gevraagd bij Bestemmingsplannen Buitengebied.
De komende jaren is bovendien de regeling voor
Landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s) een
belangrijk punt. Hiervoor is in 2003 al regelmatig
informatie op onderdelen aan gemeenten verstrekt.
Landschapsbeheer Nederland en de provinciale
organisaties voor landschapsbeheer stimuleren het
opstellen van LOP’s en leveren via begeleidings-
groepen een bijdrage aan het opstellen van de
plannen. Het uiteindelijke doel is het formuleren
van een weloverwogen (inter)gemeentelijk land-
schapsbeleid dat als uitgangspunt dient bij de uit-
werking van gemeentelijke plannen. In het ROM-
gebied is in 2003 het Landschapsbeleidsplan voor
de vier gemeenten gereedgekomen. Eind 2003 zijn
de plannen in de gemeenten ter inzage gelegd voor
vaststelling in de gemeenteraden.
Landschapsbeheer Friesland leverde haar bijdrage
in de begeleidingsgroep.

Basistaken en -activiteiten
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Landschapsbeheer Friesland organiseert de educatieve
werkdagen voor scholen in samenwerking met de steun-
punten NME (Natuur- en Milieu Educatie), ouders en
vrijwilligers en het IVN (Instituut voor Natuurbescher-
mingseducatie). Bijna vijftig scholen in de gemeenten
Achtkarspelen, Skarsterlân, Lemsterland, Gaasterlân-
Sleat, Bolsward, Nijefurd en Opsterland zijn er met hun
leerlingen op uit getrokken in het kader van ‘Natuur in
de eigen omgeving’. De biologiedagen bestaan uit een
excursiedeel, een deel met opdrachten en experimenten
en het onder begeleiding uitvoeren van licht beheers-
werk.

Enthousiasme
"Kinderen buiten laten leren over hun eigen omgeving 
en ze bovendien ook nog zelf iets laten doen is altijd een
succes", is de ervaring van projectleider Jan Piet de Boer.
"Het voordeel voor scholen is dat een dergelijke biologie-
dag heel gemakkelijk in het lesprogramma in te passen
is, mede door het prima materiaal en de rol van de NME-
steunpunten. Wie graag meer aandacht aan de natuur
en het landschap in de eigen omgeving wil besteden voor
en/of na de biologiedag, kan gebruikmaken van diverse
themaboekjes, bijvoorbeeld over riet of heide. De kinde-
ren zelf zijn over het complete dagprogramma enthousi-
ast. De verhalen van een boswachter of vrijwilliger, het
bekijken van beestjes, het doen van proefjes en natuurlijk
het zelf uitvoeren van beheerswerk, zoals het verwijde-
ren van opslag op de heide. Met als klap op de vuurpijl
natuurlijk het met zijn allen omzagen van een boom.
Niet voor niets groeit de belangstelling van scholen voor
dit project nog steeds enorm." 



Voorbeeld 
Omdat het uit 1992 stammende Landschaps-
beleidsplan (LBP) van Dantumadeel op een aantal
punten was achterhaald, is in 2003 een nieuw LBP
gemaakt waarin bovendien het onderwerp cultuur-
historie volledig is geïntegreerd. De gemeente
Dantumadeel maakt deel uit van de regionale
Belvédèreprojecten. Deze worden financieel onder-
steund door het projectbureau Belvédère om op
basis van experiment na te gaan hoe de integratie
en verankering van cultuurhistorie in gemeentelijk
beleid plaats kan vinden. Landschapsbeheer
Friesland maakte deel uit van de begeleidingsgroep.
De provinsje Fryslân en gemeente Dantumadeel
hebben in november 2003 een intentieverklaring
ondertekend waarin "beide partijen zullen uitdra-
gen dat cultuurhistorie het bewaren waard is en
het gebruik van cultuurhistorie als inspiratiebron
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bevorde-
ren".

PROVINCIAAL NIVEAU:

Beleid
Landschapsbeheer Friesland heeft in 2003 op pro-
vinciaal niveau onder meer te maken gehad met de
ontwikkeling van het Streekplan, de evaluatie en
actualisatie van het ROM-beleid (ruimtelijke orde-
ning en milieu) en het evalueren en aanpassen van
het Plattelandsbeleid. Landschapsbeheer Friesland
heeft aandacht gevraagd voor de problematiek van
het beheer en onderhoud van het landschap in
ROM-gebied Zuidoost Friesland, waar het land-
schap en de landschappelijke kwaliteiten hard

achteruitgaan. In de komende periode zal een extra
inspanning door de ROM-partijen gepleegd moeten
worden om die achteruitgang een halt toe te roe-
pen.

Voorbeeld
De projectbureaus Plattelânsprojecten bieden
ondersteuning aan initiatieven die in de regio ont-
wikkeld worden en zoekt samen met de betrokke-
nen en de provincie naar financiering hiervan.
Landschapsbeheer Friesland onderhoudt goede
contacten met de projectbureaus en tracht vanuit
de regio om ideeën en projecten nader uit te wer-
ken. Toetsing van ideeën op basis van het geformu-
leerde Programmakader vindt plaats via het pro-
jectbureau met het gebiedsplatform. 
In nagenoeg alle zes de gebieden is Landschaps-
beheer Friesland op enigerlei wijze betrokken of
trekker van projecten. De rol van Landschapsbeheer
Friesland is zeer divers: van ondersteunend, stimu-
lerend, samenwerkend, initiërend of trekker van
een project. De gebieden zijn: Noordoost Friesland,
Noordwest Friesland, Zuidwest Friesland, Zuidoost
Friesland (incl. ROM-gebied), Centraal Friesland en
de Eilanden. 

RIJKSNIVEAU:

Beleid
Op Rijksniveau is in het bijzonder aandacht besteed
aan de ‘Belvédèregedachte’ in het landschaps- en
cultuurhistorische beleid. De idee hierachter is om
naast ‘zorg voor herstel’ en ‘behoud door ontwikke-
ling’ ook het cultuurhistorische landschapsbeheer 

Basistaken en -activiteiten
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DOARPEN YN ‘T GRIEN
Dorpsgemeenschappen maken graag gebruik van de kans
om met ondersteuning van Landschapsbeheer Friesland
hun woon- en leefomgeving aantrekkelijker te maken
door het planten van bomen, struiken, heggen, hagen en
hoogstamvruchtbomen. Ook in 2003 is er, aansluitend bij
de karakteristiek van de landschappelijke omgeving, in
diverse dorpen in de ROM-gebieden Zuidoost- en Zuid-
west Friesland gewerkt aan het opstellen en uitvoeren
van groenplannen. 



Activiteiten
De algemene voorlichtingsactiviteiten van
Landschapsbeheer Friesland bestonden in 2003
onder meer uit lezingen, informatieavonden, ten-
toonstellingen, informatiestands en het vervaardi-
gen van folders, brochures en persberichten.
Daarnaast is een verscheidenheid aan projecten
ondersteund met gerichte communicatieactivitei-
ten, variërend een communicatieplan en het ver-
zorgen van persberichten en folders tot het gene-
reren van free-publicity. Tot slot is in 2003 hard
gewerkt aan de eigen externe communicatie, zoals
het realiseren van een algemene brochure en web-
site over Landschapsbeheer Friesland, het in wer-
king zetten van bebording bij projecten en het
intensiveren en professionaliseren van het media-
contact, wat een stroom aan publicaties in provin-
ciale en lokale media heeft opgeleverd.

PROJECTEN EN WERKVORMEN
In 2003 is weer een groot aantal projecten uit-
gevoerd en/of in werking gezet (zie overzicht).
Op de volgende pagina’s vindt u bij elk sleutel-
merk een beschrijving van één van de meest in
het oog springende projecten in Friesland uit het
verslagjaar. Bij het zoeken naar een geschikte
oplossing binnen een project, speelden de vraag,
behoefte, wensen en doelstelling van de betrok-
kenen een belangrijke rol. Daarnaast bepaalden
uiteraard de haalbaarheid en mogelijkheden voor
uitvoering de wijze waarop een project werd
aangepakt. 

Bij het kiezen voor een (project)werkvorm is een
kwalitatief zo goed mogelijk resultaat altijd het
uitgangspunt. Landschapsbeheer Friesland heeft in
2003 verschillende werkvormen toegepast bij de
projectuitvoering. De inzet van vrijwilligers is een
bekende werkvorm, maar de organisatie doet veel
meer dan het coördineren en begeleiden van vrij-
willigers alleen. Er worden ook projecten uitbesteed
aan bijvoorbeeld loonwerkers en bedrijven of in
samenwerking met gemeenten werklozen inge-
schakeld in het kader van de WIW (Wet inschake-
ling werklozen) en de reïntegratie van werkzoeken-
den. Daarnaast steunt Landschapsbeheer Friesland
initiatieven van particulieren, wordt samengewerkt
met dorpsbelangen en kunnen agrariërs een beroep
doen op ondersteuning in kwaliteitszorg bij de uit-
voering van landschaps- en natuurbeheer. 

Buitendienst
Essentieel is de eigen buitendienst van Landschaps-
beheer Friesland. Naast het uitvoeren van projecten
is de buitendienst – met in 2003 een capaciteit
van circa 12.500 manuren – steeds meer ingezet
voor de begeleiding, ondersteuning en sturing van
andere werkvormen. Kwaliteitsbewaking en over-
dracht van kennis en vaardigheden zijn dan ook
belangrijke taken van de buitendienst geworden. In
2003 was er meer dan tevoren sprake van integra-
tie en samenwerking tussen alle werkvormen. Doel
hiervan is de capaciteit voor uitvoering in het
landschap te verhogen en te optimaliseren, wat tot
kwalitatief hoogwaardiger projecten moet leiden.
In alle gevallen van uitbesteding blijft Landschaps-
beheer Friesland de kwaliteit van het project bewa-
ken.

Projecten en werkvormen
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De ringslang is volledig ongevaarlijk en eet voornamelijk
kikkers en kleine insecten. Het dier is gevoelig voor ver-
storing en heeft daarom behoefte aan een rustige omge-
ving. "Liefst in een gebied ver bij autowegen uit de
buurt", weet projectleider Hans Beens van Landschaps-
beheer Friesland. "Ringslangen zoeken namelijk de
warmte op en hebben zomers de neiging om op het door
de zon verwarmde asfalt te gaan liggen, waar ze vervol-
gens door een auto worden overreden. Het gebied rond-
om het Tjeukemeer en het ‘lage’ midden en zuidwesten
van Friesland is bij uitstek geschikt voor de ringslang.
Daarom proberen wij een migratie op gang te helpen via
zogenoemde broeihopen. Dat zijn hopen van plantmate-
riaal en mest of hooi die gaan broeien doordat er warmte
vrijkomt tijdens het rottingsproces. Voor de ringslang een
perfect plekje om eieren te leggen en te broeden."

Broeihopen aanleggen
Bijzonder is het nevendoel van het pilotproject: vrijwilli-
gers en bewoners uit de streek zèlf de biotoop van de
ringslang laten verbeteren en op die manier het draag-
vlak in de omgeving vergroten. "Om vrijwilligers te wer-
ven en voorlichting te geven is een folder ontwikkeld en
in het voorjaar van 2003 hebben we een voorlichtings-
bijeenkomst georganiseerd", vertelt Beens. "Dit heeft
twintig aanmeldingen van vrijwilligers uit de streek
opgeleverd, die door ons zijn begeleid bij de werkzaam-
heden. Sommigen hebben een broeihoop op het eigen erf
aangelegd, anderen hebben meegewerkt aan de aanleg
van broeihopen op de terreinen van Staatsbosbeheer en
op andere plaatsen. In totaal zijn in 2003 dertig broei-
hopen aangelegd. Wij hopen hiermee de populatie en 
het leefgebied van de ringslang te vergroten. Het project
loopt tot eind 2005." 



BIOTOOPVERBETERING RINGSLANG
Het pilotproject ‘Biotoopverbetering ringslang in Olde-
lamerpolder en Zandhuizerveld’ is gebaseerd op het rap-
port ‘Geef de ringslang in Friesland een kans’ van Hans
van den Bogert, dat door de WARF (Werk- en studiegroep
Amfibieën en Reptielen Friesland) wordt gehanteerd bij
haar werk. De ringslang is voornamelijk nog te vinden in
het riviergebied langs de Linde en Tjonger. Landschaps-
beheer Friesland besteedt in het project aandacht aan 
de vergroting van de biotoop voor de ringslang.



"Veel bewoners zouden hun dorp wel wat groener willen
maken, maar weten niet precies hoe ze dat aan moeten
pakken", heeft projectleider Jan Piet de Boer gemerkt.
"Wij kunnen daarbij adviseren en bovendien ondersteu-
nen in de uitvoering. Naast het verbeteren van de woon-
en leefomgeving hopen wij door dit project de betrok-
kenheid van de bewoners bij het groen in en rondom hun
dorp te vergroten. Het creëren van draagvlak en samen-
werking voor beheer en onderhoud van landschaps-
beplantingen is dus een tweede belangrijk doel van
Doarpen yn ’t Grien." 

Actief betrokken
En dat streven is in 2003 beloond in de dorpen Ter Idzard
en Katlijk. "Na het bespreken van wensen en mogelijk-
heden is een groenplan opgesteld voor streekeigen
beplanting, dat in het voorjaar van 2003 met veel
enthousiasme en naar tevredenheid is uitgevoerd door
vrijwilligers uit het dorp. Daarna volgde echter een
extreem warme zomer, waardoor veel beplanting helaas
dood ging. Maar het positieve was dat het dorp er alles
aan heeft gedaan de bomen en planten nat te houden.
Vaak bekommeren dorpsbewoners zich alleen om hun
eigen tuin en laten de gemeentegrond voor wat het is.
Doordat ze nu actief betrokken zijn bij het groenproject,
voelt het alsof het hun eigen bomen en planten zijn." 

Doarpen yn ’t Grien speelde niet alleen in Ter Idzard en
Katlijk. In Ravenswoud, Lippenhuizen, Tjerkwerd en
Oudega-Kolderwolde zijn in 2003 al groenplannen opge-
steld met de plaatselijke verenigingen dorpsbelangen. In
het voorjaar van 2004 worden deze plannen afgerond en
uitgevoerd. 



inhoud te geven. Dit onder meer door beleid te
ontwikkelen met oog voor het gebruik van erfgoed
in de tegenwoordige tijd. Deze gedachte is ook uit-
gangspunt in de LOP’s. Landschapsbeheer Friesland
heeft in landelijk verband een rol gespeeld bij het
uitdragen van dit gedachtegoed.

Voorbeeld
In 2003 is door Landschapsbeheer Nederland
samen met het Belvédèreprojectbureau en de pro-
vinciale Steunpunten Monumentenzorg een geza-
menlijke studiedag gehouden. Getracht wordt om
mogelijkheden voor samenwerking te vinden om
dit gedachtegoed verder uit te dragen.

• Kennisoverdracht
Landschapsbeheer Friesland heeft iets te bieden als
het gaat om technisch inhoudelijke kennis en prak-
tische kennis van beheersmethodieken. Door de
jarenlange opgebouwde expertise vervult de orga-
nisatie dan ook steeds vaker een loketfunctie voor
de landschapszorg. Een goed voorbeeld hiervan was
de betrokkenheid bij het Jaar van de Boerderij. Ook
in 2003 is in toenemende mate een beroep gedaan
op Landschapsbeheer Friesland als kenniscentrum;
zowel particulieren als doelgroepen in het werkveld
verzochten om informatieverstrekking of advise-
ring. Daarnaast nam de organisatie zelf initiatieven
om kennis uit te dragen, bijvoorbeeld door het
geven van cursussen of het verzorgen van voorlich-
tingsacties. In landelijk verband heeft Landschaps-
beheer Friesland in 2003 een bijdrage geleverd aan
de start van het Meetnet Kleine Landschaps-
elementen, waarbij sprake is van een uniforme

typologie van landschapselementen. Het doel hier-
van is om landsdekkende informatie te krijgen over
zowel de kwantiteit als de kwaliteit van land-
schapselementen in het belang van beheerders en
beleidsmakers. In enkele provincies is in 2003
proefgedraaid met het Meetnet. Het traject wordt
in 2004 landelijk in werking gezet.

Voorbeeld
Een geslaagd voorbeeld is het project ‘Laat het
water verder stromen’. De waterschappen en
Landschapsbeheer Nederland werken samen aan
een verbetering van de kwaliteit van het landelijk
gebied, ieder vanuit zijn eigen invalshoek. In 2003
heeft Landschapsbeheer Friesland in samenwerking
met het voormalige waterschap Marne-Middelsee
een project uitgevoerd langs de Oostwierumer
Oudvaart. Het betrof adviezen en voorstellen over
de inrichting en het oeverbeheer. Het hieruit voort-
komende beheerplan richt zich op een meer
natuurlijk oeverbeheer en wordt door een monito-
ringstraject gevolgd. Voor de financiering van het
beheer is aansluiting gezocht met Programma
Beheer, waarbij Landschapsbeheer Friesland als
intermediair optrad namens de aanliggende grond-
eigenaren. 

• Innovatie en ontwikkeling
Landschapsbeheer Friesland streeft ernaar innova-
tieve visies en werkwijzen te ontwikkelen met
betrekking tot het beheer en de beheersmethodie-
ken. Ook uit samenwerking met uiteenlopende
betrokken partijen komen bruikbare ideeën en sig-
nalen. Het werken aan innovatie en ontwikkeling is 

Basistaken en -activiteiten
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Actief iets bijdragen aan de natuur spreekt steeds meer-
mensen aan. De landelijke Natuurwerkdag, die op 1 november
2003 voor de derde keer werd georganiseerd, bracht opnieuw
duizenden mensen op de been. Onder professionele begeleiding
van deskundigen en ervaren vrijwilligers hebben de circa 350
Friese deelnemers tien locaties in de provincie onder handen
genomen. Door in de natuur bezig te zijn, ervaren mensen wat er
bij het onderhoud van het landschap komt kijken. Bomen snoei-
en, wilgen knotten, wildschermen maken, wandelpaden aanleg-
gen, broeihopen voor ringslangen aanleggen of kale plekken voor
zandhagedissen maken: meedoen aan de Natuurwerkdag is
dankbaar en nuttig, maar vooral ook leuk werk. Het programma
en de begeleiding werden verzorgd door Landschapsbeheer
Friesland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea,
Heempark Heeg, IVN, WARF en Scouting Fryslân. De organisato-
ren zijn tevreden over de opkomst en inzet in 2003, maar hopen
in 2004 natuurlijk nog meer enthousiaste deel-nemers te kunnen
begroeten.

NATUURWERKDAG WEDEROM SUCCES



een continu proces. In 2003 is het gehele jaar
gekeken naar relevante, kansrijke zaken die zijn
vertaald naar concrete uitwerkingen. Ideeën wor-
den altijd eerst door middel van pilotprojecten
getoetst. 

Innovatieve activiteiten in 2003:
• systeem van kwaliteitsbeheer en –verbetering in 

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (bijv.
Veldgids Landschapsbeheer, onderdeel landschap 
in Masterplan Oranjewoud-Katlijk); 

• opbouwen monitoringssystemen voor diverse 
landschapselementen (bijv. dobben, of houtwallen
en elzensingels in Noordelijke Friese Wouden op
basis van de kwaliteitsklassenindeling);

• opzetten van vrijwilligersinzet bij soortenbescher-
ming (bijv. biotoopverbetering van de Ringslang),
bij cultuurhistorische landschapselementen (bijv.
Historische paden m.m.v. inzet Verenigingen
Dorpsbelangen / Historische Verenigingen);

• ontwikkelen uitvoeringsmodellen in samenwerking
met diverse organisaties/partners met tot doel
effectiever en efficiënter uitvoering te geven aan
landschapsonderhoud. Met de inzet van beperkte
middelen kan in sommige gevallen meer land-
schapsonderhoud gegenereerd worden, multiplier-
effect (bijv. samenwerking buitendienst met
Caparis, Talant, AB Friesland, 1 à 2 landschaps-
verzorgers sturen externe ploeg aan);

• verbetering van de aanpak bij het beheer van land-
schapselementen (o.a. Iepenziektebestrijding,
machinaal onderhoud van houtwallen en elzen-
singels met de Freedo-machine in combinatie met
opwekking energie uit biomassa).

• PR en communicatie
Om de toenemende projecten en activiteiten onder
de aandacht te kunnen brengen bij een breed
publiek, bestond bij Landschapsbeheer Friesland al
geruime tijd animo voor een ervaren communica-
tiemedewerker. Bovendien was er een stijgende
behoefte aan een heldere en eenduidige profilering
van de organisatie. Met de komst van een commu-
nicatiecollega is vanaf halverwege 2003 een start
gemaakt met de professionalisering van de PR en
communicatie van Landschapsbeheer Friesland.
Parallel aan een overkoepelend traject van
Landschapsbeheer Nederland is allereerst een pro-
vinciaal communicatieplan voor de periode 2003-
2005 opgesteld. In dit driejarenplan sluit de com-
municatiekoers aan bij de missie van Landschaps-
beheer Friesland om zich te ontwikkelen tot pro-
vinciaal netwerk en kenniscentrum voor land-
schapszorg.

Speerpunten
Landschapsbeheer Friesland kiest in haar commu-
nicatiekoers voor de volgende speerpunten:

• Het onder de aandacht brengen van missie en
taken;

• Het belang van eenduidige profilering en grotere
naamsbekendheid in de provincie;

• Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de
actieve zorg van het landschap;

• Het produceren van hierbij aansluitende interne en
externe communicatiemiddelen.

Basistaken en -activiteiten
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Landschapsbeheer Friesland heeft in 2003 een bij-drage gele-
verd aan activiteiten die in het teken stonden van het Jaar van
de Boerderij. Denk onder meer aan de officiële opening en afslui-
ting van het themajaar, maar ook de verkiezing van Boerderij van
het Jaar. Daarnaast heeft Landschapsbeheer Friesland in samen-
werking met de provincie gewerkt aan het ‘Onderzoek boeren-
erven in het terpengebied’. Op basis daarvan worden inrichtings-
voorstellen gedaan waarbij wordt ingespeeld op de ontwikkelin-
gen en functieveranderingen van het historische boerenerf in het
terpengebied. De Belvédèregedachte vormt daarbij het uitgangs-
punt. Tot slot heeft Land-schapsbeheer Friesland in het Jaar van
de Boerderij gewerkt aan een ‘Herstelproject historische boeren-
erven’. Hierbij wordt op tien monumentale boererven en op basis
van een herstelplan werkzaamheden uitgevoerd.

JAAR VAN DE BOERDERIJ

Het landelijke scholingsproject van Landschaps-beheer heeft
in 2003 geresulteerd in nieuwe cursussen voor vrijwilligers, zoals
‘Het ontstaan van het Nederlandse landschap’, ‘Beheer van
opgaande beplantingen’ en ‘Werven en binden van vrijwilligers’.
Bestaande cursussen, zoals ‘Hoogstamvruchtbomen’ zijn ver-
nieuwd. In het voorjaar van 2003 is Landschapsbeheer Friesland
bovendien benaderd door Veldwerk Nederland om mee te werken
aan een cursus ‘Natuur in Nederland’ voor asielzoekers. In de
zomer hebben tien enthousiaste asiel-  zoekers uit de centra in
Appelscha en Wolvega de cursus gevolgd. De lessen bleken niet
alleen leerzaam voor de cursisten, maar ook voor Veldwerk
Nederland en Landschapsbeheer Friesland. Beide organisaties
hebben handvatten gekregen die in de toekomst van belang kun-
nen zijn bij het benaderen van de doelgroep allochtonen.

EDUCATIE VOOR VRIJWILLIGERS


