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2004 VERBINDING TUSSEN MENSEN EN OMRINGENDE LANDSCHAP
ALTIJD UITGANGSPUNT
Landschapsbeheer Friesland staat vooral bekend als een uitvoerende organisatie. Maar om dingen 
goed te kunnen doen, moet je eerst nadenken. Concrete acties in en voor het landschap staan nog
steeds centraal in onze organisatie, al is de kennis- en adviesfunctie in 2004 weer extra onderstreept. 
Dat is mee ingegeven door het verschijnen van de Nota Ruimte. Hierin komt sterk naar voren dat de
prioriteiten van het Rijk bij de Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen.
Dat is prima, maar het betekent wél dat het zogenoemde ‘witte gebied’ steeds groter wordt. En dat is,
ook in Friesland, nu net het landschap waarin de meeste mensen wonen en werken…

Deze ontwikkeling is voor ons dan ook een punt van zorg. Natuurlijk moeten er in natuur- en land-
schapsbeheer accenten worden gelegd op bijzondere gebieden, maar ons Friese cultuurlandschap
omvat zoveel meer! De inzet voor beheer, behoud en ontwikkeling van het landschap in onze directe
leefomgeving verdient minstens zoveel aandacht. En daar zien wij een belangrijke taak voor Land-

schapsbeheer Friesland. Omdat subsidies in de nabije toekomst mogelijk steeds meer tekort schieten als het om
het ‘witte gebied’ gaat, willen wij van harte meedenken over het vinden van andere, creatieve vormen van finan-
ciering én manieren om toch voor ons gehele Friese landschap te kunnen blijven zorgen. Het nieuwe Streekplan
biedt daarvoor uitstekende aanknopingspunten. In het kader van de streekplanontwikkeling willen wij graag met
de Provincie verder werken aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Friese landschap.

Daarbij is het in de eerste plaats van belang mensen bewust te maken van de ontwikkelingen in en rondom ons
landschap. Vervolgens is het zaak partners te zoeken en samen oplossingen te vinden. Het is daarom binnen onze
organisatie een veelbesproken onderwerp geweest in 2004. Om succesvol projecten te kunnen blijven uitvoeren,
moet steeds opnieuw bekeken worden wat het landschap nodig heeft. En welke rol de mens daar als actor in kan
of zelfs moet spelen. Want voor Landschapsbeheer Friesland is de verbinding tussen mensen en het hen omringen-
de landschap altijd het uitgangspunt. Bepaalde ontwikkelingen brengen economische expansie met zich mee,
maar dat hoeft niet ten koste van het landschap te gaan. Onze benadering is dan ook: hoe kunnen we het land-
schap zo goed en evenwichtig mogelijk in de plannen inpassen. Dit uiteraard met behoud van de kwaliteit en 
waar mogelijk dit te versterken door mee te liften met ruimtelijke plannen.

Kortom, onze organisatie is steeds meer ontwikkelingsgericht. Een logisch gevolg daarvan is dat we niet alleen
voornamelijk uitvoerend – dus aan het eind van de rit – bezig zijn, maar al in een veel eerder stadium een plaats
aan (de beleids)tafel innemen. Als kenniscentrum beschikken wij immers over inzicht en expertise op gebied van
landschapsbeheer die – wat ons betreft – noodzakelijk is voor het nemen van verantwoorde ruimtelijke beslissingen.  

Voldoende stof tot nadenken dus, maar in de tussentijd gaat het ‘doen’ gewoon door! In deze verkorte versie van
ons jaarverslag stellen wij u daarom op de hoogte van onze basisactiviteiten en projecten in 2004.

Regina ter Steege
Directeur Landschapsbeheer Friesland

Voorwoord
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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 
stimuleert deze actieve zorg door bemiddeling,
advies en voorlichting, maar ook door uitvoerende
werkzaamheden in het landschap zelf, zoals onder-
houd, aanleg en herstel van kleine landschaps-
elementen. Landschapsbeheer Friesland staat
garant voor praktische adviezen en kent bovendien
de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies
of andere financieringen. Daarmee is Landschaps-
beheer Friesland de spil in het netwerk voor land-
schapszorg 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 
buitengebied. Het doel van Landschapsbeheer
Friesland 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 provin-
ciale organisaties: Landschapsbeheer Nederland.
Gezamenlijk streven ze naar een ecologisch cul-
tuurlandschap met instandhouding van het streek-
eigen karakter. Daarbij krijgt het verbeteren van
leefgebieden voor mens, dier en plant voldoende
aandacht.

MISSIE
Landschapsbeheer Friesland zet zich in voor de
integrale zorg ten behoeve van een visueel aan-
trekkelijk en ecologisch verantwoord landschap,
waarbij grote aandacht 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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UITVOERING BEHEERSPLAN MOLENBOSCH
De leden van de Vereniging Plaatselijk Belang in Olde-
berkoop hebben in 2004 flink de handen uit de mouwen
gestoken in hun eigen Molenbosch. Het historische 
parkbos, dat tussen 1820 en 1830 is aangelegd in de
Engelse landschapsstijl, is voor zowel dorpsbewoners 
als recreanten een geliefde plek om te wandelen. Enige
wens was een grondige opknapbeurt, omdat er al jaren
geen onderhoud meer was gepleegd. Landschapsbeheer
Friesland werd gevraagd een adviserende en begeleidende
rol te vervullen.

De aanleg van het Molenbosch was een initiatief van 
Jan Albert Willinge, een belangrijk figuur in de Oldeber-
koopse geschiedenis. Hij werd daarbij geïnspireerd door
de romantische Engelse landschapsstijl, die wordt geken-
merkt door slingerpaden, vijverpartijen die met elkaar
verbonden zijn en niveauverschillen. Het wandelbos was

Landschapsbeheer is een netwerk van professionele 

vrijwilligersorganisaties. Samen met grondeigenaren

werken ook in onze provincie honderden vrijwilligers 

aan beheer, herstel en ontwikkeling van ons landschap.

Zij doen dat met kennis van het bijzondere Friese land-

schap. Landschapsbeheer zorgt voor opleiding, begelei-

ding, gereedschap en veilige werkomstandigheden.



BASISTAKEN EN -ACTIVITEITEN
Kennis overdragen, advies geven, het beleid
ondersteunen, innoveren en ontwikkelen, 
pro-actief communiceren, belangen behartigen
en draagvlak creëren. Het zijn allemaal basis-
taken van Landschapsbeheer Friesland die voor-
waarden scheppen voor het ecologisch en cul-
tuurhistorisch verantwoord behouden, herstellen,
beheren en ontwikkelen van het Friese landschap.
In 2004 is de organisatie wederom gegroeid in
haar rol, waarmee tevens aan een stevige basis
voor de grote variatie aan projecten is gewerkt. 

• Draagvlak creëren
De landschappelijke en cultuurhistorische waarde
van het landschap lijkt steeds meer te worden
gewaardeerd. Toch is het noodzakelijk om de
betrokkenheid van zowel burgers als bestuurders 
te blijven stimuleren. Landschapsbeheer Friesland
heeft daarom in 2004 waar mogelijk kansen aan-
gegrepen en projecten (mee)ontwikkeld die kunnen
helpen draagvlak te ontwikkelen voor het behoud
van het landschap. Voorbeelden hiervan zijn de
projecten ‘Beamtegrien yn Dongeradiel’,
‘Historische wandelpaden in Noordoost Friesland’,
‘Broedvogels in gebouwen en op het boerenerf’ en
het scholenproject ‘Natuur in eigen omgeving’. 
Bij deze projecten is samengewerkt met de bureaus
Plattelânsprojekten, die via gebiedsplatforms een
succesvolle bottum-up benadering hanteren. Dat
sluit uitstekend aan bij het stimuleren van draag-
vlak voor het landschap.

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

GEMEENTELIJK NIVEAU:

Op gemeentelijk niveau vormen Bestemmings-
plannen Buitengebied een belangrijk beleidskader.
De komende jaren is bovendien de regeling voor
Landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s) een
belangrijk punt. Hiervoor is in 2004 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 kan dienen bij
de uitwerking van de gemeentelijke plannen. 

In het ROM-gebied Zuidoost Friesland is in 2004
het Landschapsbeleidsplan officieel vastgelegd in
de vier betrokken gemeenteraden.
Landschapsbeheer Friesland leverde haar bijdrage
in de begeleidingsgroep. Extra aandacht en ver-
hoogde budgetten voor het landschap in Zuidoost

Basistaken en -activiteiten
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lange tijd in handen van particulieren, maar is nu 
eigendom van het Plaatselijk Belang. Die schakelde
Landschapsbeheer Friesland in om – in het kader van
ROM Zuidoost Friesland – een beheersplan op te stellen
voor het Molenbosch.

In samenspraak
Tot voor kort ontbrak structureel beheer, waardoor het
populaire parkbos zijn glans leek te verliezen. Om de
achteruitgang een halt toe te roepen, zijn in 2004 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. "Onder begeleiding
van onze buitendienst hebben circa dertig vrijwilligers
van het Plaatselijk Belang zich bij toerbeurt ingezet 
voor deze klus", vertelt projectleider Roelie Ansingh. 
"Alle werkzaamheden zijn in samenspraak vastgesteld 
en ook gezamenlijk uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld de
hulststruiken flink uitgedund, diverse jonge boompjes
geplant en zijn de vijverpartijen opgeknapt. Ook zijn de
bruggetjes volledig vernieuwd, met hulp van studenten
Infra-techniek van de Friese Poort, en zijn er nieuwe
bankjes geplaatst."

Waardevol
Begin dit jaar zijn de puntjes op de i gezet en het 
resultaat mag er zijn. "De dorpsbewoners zijn zeer
enthousiast over het herstelde  bos. Doordat de vrij-
willigers van Plaatselijk Belang zelf zoveel werk hebben
verricht, is de betrokkenheid nog groter geworden. 
Het onderhoud krijgt vanaf nu structureel aandacht,
waarbij het beheersplan als basis dient. Landschaps-
beheer Friesland blijft een adviserende en begeleidende
rol vervullen in het beheer, maar de vrijwilligers van het
Plaatselijk Belang doen het benodigde werk zelf. Dankzij
dit project blijft de grote cultuurhistorische waarde van
het Molenbosch behouden. Een kwestie van sámen
doen!"



Friesland hebben in 2004 onder meer geleid tot het
Steunpunt Landschap: een landschapsconsulent die
extra stimulans en ondersteuning zal bieden bij de
zorg voor het landschap in het betreffende ROM-
gebied. Deze consulent is per 1 november 2004 bij
Landschapsbeheer Friesland aangesteld. 

PROVINCIAAL NIVEAU:

Landschapsbeheer Friesland heeft in 2004 op pro-
vinciaal niveau onder meer te maken gehad met 
de ontwikkeling van de Nota Erfgoed. Op basis van
het concept heeft Landschapsbeheer Friesland bij
de inspraakmogelijkheden aandacht gevraagd voor
de Belvedèregedachte in het landschapsbeleid, 
de ontwikkeling van LOP’s en de rol daarvan in 

de zorg voor de cultuurhistorie in het landschap.
Een andere interessante ontwikkeling in 2004 is 
de aandacht voor de verbetering van het soorten-
beleid. In de nota ‘Libje en libje litte’ zijn de pro-
vinciale beleidsregels voor de uitvoering van het
soortenbeleid vastgelegd. Dit dient als kader voor
het nog op te stellen werkplan waarin verbetering
van het soortenbeleid centraal moet staan.
Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van 
de hiervoor samengestelde klankbordgroep. 

Bij de realisatie van het meerjarenprogramma uit-
voering soortenbeleid heeft Provincie Fryslân ook 
in 2004 Landschapsbeheer Friesland nadrukkelijk
ingeschakeld bij maatregelen voor bedreigde soor-
ten. Neem bijvoorbeeld de biotoopverbeterings-
projecten voor de Ringslang, Adder, Kamsalamander
en het Gentiaanblauwtje. Ook heeft Landschaps-
beheer Friesland een rol gespeeld bij het rapport
‘Op zoek naar Heikikkers in Fryslân’. In dit kader
worden maatregelen voorgesteld ten behoeve van
het biotoop van de Heikikker. De provincie wil de
komende jaren Landschapsbeheer Friesland een 
rol geven bij het nemen van maatregelen voor 
aandachtsoorten.

RIJKSNIVEAU:

Op Rijksniveau zijn in 2004 twee belangrijke nota’s
ontwikkeld: de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal
Platteland. Beide vormen de basis voor het provin-
ciaal vormgeven van het Investeringsbudget
Landelijk Gebied (ILG), het nieuwe systeem waar-
bij subsidiepotten van diverse ministeries zijn 

Basistaken en -activiteiten
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HERSTEL HISTORISCHE BOERENERVEN
Het boerenerf is één van de belangrijkste ruimtelijke ele-
menten in het huidige Friese landschap. Wegens de
groeiende waardering voor de landschappelijke en cul-
tuurhistorische waarde van deze groene eilanden, wor-
den vaker initiatieven genomen om het kenmerkende
boerenerf te behouden en te herstellen. Het project
‘Herstel historische boerenerven’, dat in 2004 door
Landschapsbeheer Friesland is uitgevoerd, is daar een
prachtig voorbeeld van.

"De voorbeeldfunctie is in dit geval ook meteen het
belangrijkste doel van het project", vertelt projectleider
Hans Beens. "In 2004 zijn tien totaal verschillende boe-
renerven op passende wijze hersteld, zodat ook andere
boerderijbewoners kunnen zien hoe fraai het is als het
historische karakter van het erf bewaard blijft. Dat is
nodig, want de kenmerken die van oudsher het beeld

De grote mate van nivellering en achteruitgang van het land-
schap in het ROM-gebied Zuidoost Friesland was voor Land-
schapsbeheer Friesland in 2003 reden om aan de bel te trekken.
Met als resultaat meer aandacht en verhoogde budgetten.
Concreet heeft dat in 2004 geleid tot zeven plannen voor her-
stel- en versterkingsprojecten. Bijzonder is dat voor de uitvoering
van de projecten grondeigenaren zijn opgeroepen om (tegen
beperkte kosten) deel te nemen. Koppeling met een reïntegratie-
traject zorgt ervoor dat subsidies worden samengevoegd en er
meer werk kan worden verzet. Het gaat om de deelgebieden
Lipperhuizen-Hemrik (gemeente Opsterland), Nieuwehorne en
Oudehorne (Heerenveen), Boyl-Oosterstreek (Weststellingwerf)
en het herstelproject in Oldeberkoop en Nijeberkoop (Oost-
stellingwerf).

ROM ZICHTBAAR IN ZUIDOOST FRIESLAND

Met inzet van kennis en middelen stimuleert

Landschapsbeheer Friesland de ecologische ontwikkeling

van de grond waarop wij wonen en werken. Daar hoort

ook het natuurlijke groen rond huizen en bedrijven bij.

Deze omgeving zorgt voor evenwicht tussen mens en

natuur. Daarom is er volop aandacht voor het erf in de

ruimste zin van het woord.



bepalen, verdwijnen steeds meer doordat veel boerderij-
en nieuwe functies krijgen. Natuurlijk moeten boerderij-
en – als woonhuis of als bedrijf – met hun tijd meegaan,
maar als het erf door modernisering geen typisch boe-
renerf meer is, gaat dat ten koste van de identiteit van
het gebied."

Groot enthousiasme
Landschapsbeheer Friesland selecteerde tien boerderijen
uit dertig aanmeldingen. Zichtbaarheid vanaf de weg
was een belangrijk criterium, omdat de erven een voor-
beeldfunctie moeten vervullen. Ook is gelet op diversiteit
in boerderijen, functies, omgeving en de mogelijkheden
voor herstel van het erf. De meeste deelnemers liepen al
met plannen rond om hun erf in oude ere te herstellen,
maar wisten vaak niet hoe ze dit moesten aanpakken.
"Hun enthousiasme was dan ook groot. In opdracht van
ons hebben twee landschapsarchitecten plannen
gemaakt voor de erven. Vanzelfsprekend gebeurde dit in
nauw overleg met de bewoners. Sommige erven konden
al met relatief eenvoudige ingrepen worden verbeterd,
bij andere zijn ingrijpende maatregelen genomen om het
karakter weer op te poetsen."

Versterken identiteit
Het project vond plaats in het kader van het Jaar van de
Boerderij. Dit was officieel in 2003, maar veel activitei-
ten liepen door in 2004. Bij de inrichtingsplannen voor
de tien erven werd aansluiting gezocht bij de voorstellen
die zijn gemaakt binnen het provinciale Belvedèreproject
‘Toekomst voor boerenerven in het Terpengebied’.
Landschapsbeheer Friesland hoopt met het project veel
meer buitenlui bewust te maken van de historie van hun
boerenerf. Hans Beens: "Het herstel van de leesbaarheid
van het landschap stond centraal bij dit project. En hoe
meer erven in Friesland de geschiedenis van de boerderij
vertellen, hoe sterker de identiteit en herkenbaarheid van
het gebied."



gebundeld. Duidelijk is dat de prioriteiten voor 
het Rijk bij de Nationale Landschappen en de EHS 
liggen, maar ook bij het soortenbeleid en de ont-
wikkeling van draagvlak. De provinciale uitwerking
van de nota’s wordt in 2005 in het Provinciaal
Meerjaren-programma vastgelegd. Daarbij zal ook
bepaald worden welke rollen voor Landschaps-
beheer Friesland zijn weggelegd. Op Rijksniveau is
tevens verder inhoud gegeven aan de Belvedère-
gedachte. De idee hierachter is om naast ‘zorg 
voor herstel’ en ‘behoud door ontwikkeling’ ook 
het cultuurhistorische landschapsbeheer inhoud 
te geven.

• Kennisoverdracht en afstemming
Landschapsbeheer Friesland heeft iets te bieden 
als het gaat om technisch inhoudelijke kennis,
maar beschikt ook over een schat aan praktijk-
kennis van beheersmethodieken. Door de jaren-
lange opgebouwde expertise vervult de organisatie
dan ook steeds vaker een loketfunctie voor land-
schapszorg. Ook in 2004 is in toenemende mate
een beroep gedaan op Landschapsbeheer Friesland
als kenniscentrum; zowel in de planvoorbereiding
als in de uitvoering van beheer en onderhoud.
Bovendien nam de organisatie ook zelf initiatieven
om kennis uit te dragen, bijvoorbeeld door het
geven van cursussen of het verzorgen van voor-
lichtingsmateriaal. 

Ook op het vlak van ervaringsuitwisseling en
afstemming is Landschapsbeheer Friesland in 2004
actief geweest. Zo is bijvoorbeeld besloten het
Steunpunt Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

nieuw leven in te blazen. Naast een gewijzigde
taakstelling is ook een nieuwe naam gekozen:
Samenwerkingsverband Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer (SANL). Doel is dat het SANL als
platform gaat functioneren en op innovatieve wijze
het particulier en agrarisch natuurbeheer gaat 
stimuleren. Nieuw is ook dat het project Vrijwillige
Weidevogelbescherming bij het SANL is onder-
gebracht. 

Een ander interessant punt is het in december
2004 gesloten convenant tussen de Stichtingen
Landschapsbeheer van Friesland, Groningen,
Drenthe en Flevoland en de Vereniging Boeren-
Natuur. De vastgelegde samenwerking moet een
meerwaarde opleveren voor zowel natuur en land-
schap als voor de samenleving. De betrokken par-
tijen zullen hun wederzijdse kennis en kunde beter
inzetten voor agrarische natuurverenigingen.
Bovendien zal er worden gewerkt aan meer prakti-
sche afstemming van de advisering en begeleiding
in het werkveld. 

• Innovatie en ontwikkeling
Het werken aan innovatie en ontwikkeling is bij
Landschapsbeheer Friesland een continu proces. 
De organisatie streeft ernaar zelf innovatieve visies
en werkwijzen te ontwikkelen, maar borduurt ook
voort op signalen en suggesties die voortkomen uit
de samenwerking met uiteenlopende partijen.
Relevante, kansrijke ideeën worden altijd eerst
getoetst door middel van een pilotproject. Bijzonder
in 2004 was het concept waarbij landschapsbeheer
en –ontwikkeling en werkgelegenheid succesvol

zijn gekoppeld. Het gaat om de combinatie van
drie projecten, waarbij zowel Landschapsbeheer
Friesland als gemeenten zijn betrokken:

• Reïntegratie langdurig werklozen (zie kadertekst) 
• Uitvoering Landschapsbeleidsplan/Landschaps-

ontwikkelingsplan (LBP’s/LOP’s)
• Snoeihout omzetten in biomassa (houtsnippers)

Basistaken en -activiteiten
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Door de sluipende achteruitgang van de kwaliteit van onze
landschappen is grote behoefte ontstaan aan kwantitatieve en
kwalitatieve informatie over kleine landschapselementen. Denk
bijvoorbeeld aan informatie over type, ligging, aard, samen-
stelling, kwaliteit en onderhoudstoestand. Landschapsbeheer
Nederland ontwikkelde samen met Alterra een geschikt instru-
ment: de Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE). In 2004
zijn in diverse provincies proefinventarisaties uitgevoerd. 

Landschapsbeheer Friesland ziet er, net als de andere regionale
organisaties, naar uit het nieuwe monitoringsysteem vanaf 2005
te gaan toepassen. De MKLE geeft immers gelegenheid om de
ontwikkelingen in het landschap aan de hand van de karakte-
ristieke kleine landschapselementen nauwkeurig te volgen. Dit is
in het belang van zowel beheerders als beleidsmakers. In
Nederland hebben de Nationale Landschappen de eerste prio-
riteit. Zo ook in Fryslân: Zuidwest-Friesland en de Noordelijke
Wouden. Landschapsbeheer Friesland onderzoekt hoe we dit uit-
werken in deze gebieden. Op basis daarvan zullen bestaande vrij-
willigersorganisaties met de MKLE leren werken. Dankzij de inzet
van lokaal geworven vrijwilligers is het monitoringsysteem niet
alleen een werkbaar, maar ook een betaalbaar instrument.

MONITOR KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN



De uitvoering van de LBP’s/LOP’s zijn een belangrijk
onderdeel van de noodzakelijke zorg voor ons land-
schap, maar in een tijd van bezuinigingen valt het
niet mee hier financiering voor te vinden.
Landschapsbeheer Friesland zag een creatieve
oplossing in het combineren: de uitvoering van een
LOP kan immers (gedeeltelijk) worden gerealiseerd
door de inzet van langdurig werklozen die binnen
een scholingstraject praktijkervaring op moeten
doen. Daarnaast kunnen de onderhoudskosten van
het landschap teruggebracht worden door het ver-
markten van snoeihout, dat - eenmaal omgezet in

biomassa - een bruikbaar product is voor de 
energiemarkt. De combinatie tussen deze projecten
biedt dus een aantrekkelijke synergie én financiële
voordelen. In 2004 hebben enkele scholingspilots
plaatsgevonden die positief zijn uitgepakt. 
De koppeling met het traject voor biomassa krijgt
in 2005 haar beslag.

• PR en communicatie
Landschapsbeheer Friesland heeft in 2004 veel
werk gemaakt van de versterking van haar positio-
nering en profilering. Er is voortgeborduurd op de
ingeslagen weg naar een herkenbare huisstijl, 
grotere naamsbekendheid in Fryslân en professio-
nalisering van de PR en communicatie in het alge-
meen. Communicatief interessante projecten waren
in 2004 onder meer de realisatie van een nieuwe
website, het uitbrengen van de nieuwsbrief ‘Groen
Licht’ en het realiseren van diverse communicatie-
middelen binnen de nieuwe, herkenbare huisstijl.
Resultaat was onder meer het veelvuldig aanwezig
zijn in de Friese media.

Andere projecten in 2004 waren:
- Historische Voetpaden:

organiseren kick-off in mei 2004;
- Solitaire Bomen in de Stellingwerven:

opzet project Kunst over bomen, bomen over 
kunst t.b.v. deelname aan kunstmanifestatie 
Open Stal te Oldeberkoop in 2005.

- Natuurwerkdag: zorgen voor extra publiciteit 
rondom deze landelijke dag voor vrijwilligers.

- Presentatie Veldgids: ontwikkelen creatief 
concept rond presentatie in februari 2005.

- Herstel Historische Boerenerven:
ontwikkelen aansprekende brochure.

- Vrijwilligerskrant: nieuwsbrieven om de 
onderlinge band en betrokkenheid te vergroten.

- Televisieserie Landschapslezen: betrokken bij 
ontwikkelen zesdelige tv-serie over het lezen van 
landschappen (en samenwerking met Provincie 
Fryslân en tv-producent Interakt).

- Campagne Kijk mijn Erf: betrokken bij het 
ontwikkelen van de landelijke campagne onder 
auspiciën van de Nationale Postcode Loterij.

Basistaken en -activiteiten
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Veel gemeenten ontbreekt het aan middelen om het onder-
houd van het landschap op een voldoende peil te houden.
Tegelijkertijd wonen in diezelfde gemeenten langdurig werklozen
die dolgraag een nuttige dagbesteding willen hebben. Dat biedt
kansen voor beide partijen! Landschapsbeheer Friesland is daar-
om in 2004 samen met een reïntegratiebureau en het Agrarisch
Onderwijs Centrum (AOC) een scholingstraject gestart. 

Omdat er te weinig geld beschikbaar is voor het (volledig) uit-
voeren van gemeentelijke landschapsontwikkelingsplannen
(LOP’s), zijn creatieve oplossingen wenselijk. Het nieuwe
scholingstraject brengt verschillende gelden samen, hetgeen de
onderhoudsmogelijkheden verruimt. Niet alleen het landschap is
daarbij gebaat, ook de deelnemers zijn blij met de geboden kans.
Met het opdoen van ervaring in natuur- en landschapsonder-
houd wordt langdurig werklozen weer perspectief op werk
geboden. Zo versterken persoonlijke ontwikkeling en landschaps-
ontwikkeling elkaar. En wordt bovendien het draagvlak voor het
werk van Landschapsbeheer Friesland vergroot!

LANDSCHAP EN WERKLOZEN GEBAAT BIJ REÏNTEGRATIETRAJECT



EEN PLEK VOOR DE KAMSALAMANDER
De Kamsalamander is nog nooit in Friesland gesigna-
leerd, maar als het aan Landschapsbeheer Friesland ligt,
komt daar snel verandering in. Want het leefgebied van
het diertje wordt in rap tempo minder. De soort wordt
zelfs als ‘kwetsbaar’ aangeduid op de Rode Lijst voor
Reptielen en Amfibieën. Daarom zijn in 2004 zowel
zomer- als winterbiotopen voor de Kamsalamander 
gerealiseerd in het gebied langs de zuidoostelijke grens
van Friesland.

Het verbeteren van leefgebieden voor planten en dieren

hoort ook bij de zorg voor ons landschap. Net als elke

provinciale organisatie, beschikt Landschapsbeheer

Friesland daarom over de specifieke kennis die nodig is

om de verschillende leefgebieden in onze regio ook op

kleine schaal in stand te houden, zoals in boomgaarden

en groenstroken. Dat verzekert een levend landschap

voor de toekomst!



PROJECTEN EN WERKVORMEN
Bij Landschapsbeheer Friesland draait het alle-
maal om concrete werkzaamheden in en voor het
landschap. Ook in 2004 is weer een groot aantal
projecten uitgevoerd en/of in werking gezet (zie
overzicht op pagina 12). Om een beeld te schet-
sen van de activiteiten, is in dit jaarverslag per
sleutelmerk een beschrijving van een interessant
project opgenomen. 

De wijze waarop projecten in het verslagjaar zijn
aangepakt, werd bepaald door de haalbaarheid en
mogelijkheden voor uitvoering. Bij het zoeken naar
passende oplossingen speelden bovendien de vraag,
behoefte, wensen en doelstelling van de betrokke-
nen een belangrijke rol. Landschapsbeheer
Friesland heeft bij de projectuitvoering verschillen-
de werkvormen toegepast. De inzet van vrijwilligers
is een bekende werkvorm, maar er zijn ook projec-
ten uitbesteed aan bijvoorbeeld loonwerkers en
bedrijven. En er zijn in samenwerking met gemeen-
ten werklozen ingeschakeld in het kader van reïn-
tegratie. Daarnaast heeft Landschapsbeheer
Friesland initiatieven van particulieren gesteund, is
samengewerkt met dorpsbelangen en hebben agra-
riërs een beroep gedaan op kwaliteitszorg bij de
uitvoering van landschap- en natuurbeheer.

Optimaliseren
De integratie van verschillende werkvormen is in
2004 een gangbaar systeem geworden. Het doel
hiervan is de capaciteit van uitvoering in het land-
schap te verhogen en te optimaliseren. Essentieel
in de begeleiding, ondersteuning en sturing van 
zowel vrijwilligers als andere werkvormen, is de 

eigen buitendienst van Landschapsbeheer Friesland.
De landschapsverzorgers van de buitendienst
nemen steeds vaker een coördinerende en begelei-
dende rol op zich, maar worden ook ingezet op
projecten waarin specialistische kennis en een
voorbeeldfunctie verlangd worden. 

Projecten en werkvormen
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Landschapsbeheer Friesland wil met het project het leef-
gebied van de Kamsalamander verbeteren en uitbreiden,
onder meer door nieuwe biotopen te creëren. Particuliere
(natuur)terreinen nabij Steggerda, Noordwolde en Boyl
in Zuidoost Friesland bleken hiervoor het meest geschikt.
”Want bij die locaties is er sprake van een overbrugbare
afstand tot de bestaande leefgebieden in Drenthe en
Overijssel”, zegt projectleider Foppe van der Meer.
”Bovendien liggen er in die omgeving al enkele potentiële
zomerbiotopen, namelijk poelen en dobben.”

Maatregelen
Door het uitvoeren van achterstallig onderhoud zijn deze
(deels) dichtgegroeide waterpartijen in 2004 opnieuw
geschikt gemaakt als zomerbiotoop voor de
Kamsalamander. Ook zijn diverse nieuwe poelen gegra-
ven. "Het diertje heeft schoon en voedselrijk stilstaand
water met voldoende diepte nodig om zich voort te plan-
ten. En om de Kamsalamander ook de koude maanden
door te helpen, hebben we nabij de zomerbiotopen over-
winteringsplekken gecreëerd. Daarnaast zijn lijnvormige
elementen als houtwallen, singels en heggen versterkt of
aangelegd, ter bevordering van de migratie tussen de
verschillende leefgebieden."

Warm hart
Projectleider Van der Meer is vooral enthousiast over de
betrokkenheid en inzet van particuliere grondbezitters.
"Het vinden van draagvlak was essentieel voor het sla-
gen van onze plannen, omdat het meest geschikte gebied
voor dit project voornamelijk in particuliere handen
bleek. De betrokkenen dragen de Kamsalamander geluk-
kig een warm hart toe. Nu het leefgebied aanzienlijk is
vergroot en verbeterd, hopen we dat de soort zich weer
zal uitbreiden. Een prettige bijkomstigheid is dat niet
alleen de Kamsalamander, maar ook kleine watersala-
manders, ringslangen, kikkers, padden, vogels, zoogdie-
ren en insecten van dit project zullen profiteren."

Op initiatief van Landschapsbeheer Friesland is voor het
Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden in 2004 de
veldgids ‘landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden’ samen-
gesteld. Het handboek is gemaakt in nauw overleg met alle
betrokkenen, waaronder de Agrarische Natuurverenigingen
(ANV’s) in het gebied.

De betrokken partijen hebben in het onlangs afgesloten gebieds-
convenant onderschreven dat de veldgids richtinggevend is voor
het landschapsbeheer. Dit betekent een omslag in denken en
doen. Het handboek is een praktische beheerinstructie die han-
den en voeten geeft aan kwalitatief goed landschapsbeheer. Een
belangrijk punt is bovendien dat de gids gebruikt kan worden als
beoordelingssysteem voor het toetsen van cultuurhistorische
landschapselementen, zoals houtwallen, elzensingels en poelen.
Daardoor kan het landschap op waarde worden geschat en wordt
het eenvoudiger om doelen en inzet van middelen vast te stel-
len.

Begin 2005 zijn voor de grondgebruikers in de Noordelijke Friese
Wouden cursussen landschapsbeheer gestart op basis van de
inhoud van de veldgids. Door het handboek als uitgangspunt te
nemen, verwacht Landschapsbeheer Friesland in de nabije toe-
komst sneller en gemakkelijker resultaten te boeken. Ook omdat
door het intensieve proces van het samenstellen van de gids de
neuzen nu dezelfde kant op staan. 

VELDGIDS INSTRUMENT BIJ LANDSCHAPSBEHEER



OVERZICHT PROJECTEN IN 2004

Overzicht projecten in 2004
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ELZENSINGELBEHEER IN KOLLUMERLAND
Kilometerslange elzensingels zijn levende getuigen van
de cultuurhistorie van het gebied waarin ze voorkomen.
Deze bakens in de tijd zijn ontstaan na het graven van
sloten voor de afwatering en de verkaveling van de
grond voor de landbouw. In de gemeente Kollumerland
stimuleert en coördineert de agrarische natuurvereniging
It Kollumer Grien het beheer van landschapselementen
als houtwallen, dobben en elzensingels. Landschapsbeheer
Friesland geeft inhoudelijk advies en voert kwaliteits-
controles uit.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
1 Overeenkomsten landschapselementen
2 Elzensingelbeheer agrarische natuurvereniging 

‘It Kolummer Grien’ binnen ruilverkaveling Kolummerland
3 Elzensingelbeheer agrarische natuurvereniging 

‘It Kolummer Grien’ buiten ruilverkaveling Kolummerland
4 Elzensingelbeheer agrarische natuurvereniging 

‘Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel’
5 Veldgids Landschapsbeheer Noordelijke Friese Wouden
6 Pilot Concretisering vraag en aanbod ‘Groene Diensten’

Plattelandsvernieuwing/verbetering
1 Doarpen yn ’t Grien in ROM-gebied Zuidoost Friesland 

(3e en 4e fase)
2 Doarpen yn ’t Grien in ROM-gebied Zuidwest Friesland (2e fase)
3 Beamtegrien yn Dongeradeel
4 Doarpsbosken en Doarpen yn ’t Grien in Noardwest Fryslân
5 Uitvoering Beheersplan Molenbosch en Sterrebos 

in Oldeberkoop

Ecologische infrastructuur
1 Landschapsonderhoud in ROM-gebied Zuidoost Friesland, 

buiten werkingssfeer van Programma Beheer
2 Versterking en nieuwe aanleg Landschapselementen in 

Ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost (kaveleindwalzône)
3 Behoud en herstel Drinkpoelen in Ruilverkaveling 

Twijzel-Buitenpost (vnl. kaveleindwalzône)
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 en Kunstproject Stellingwerfse 

Bomen
8 Betrokkenheid bewoners natuurontwikkelingsgebied De Sanding
9 Scholenproject ‘Natuur in eigen omgeving’

10 Natuur Zuidoost Friesland (Natuurlijke begrazing)
11 Natuurwerkdag 2004

12 Opstellen beheersplannen/omvormingsplannen Boshoeve 
en Wallebos

13 Herstel kleine natuurterreintjes in ROM-gebied Zuidoost 
Friesland

14 Ecologische verbindingszones met inzet directe uitvoerings-
mogelijkheden Landschapsbeheer Friesland

Aardkunde/cultuurhistorie
1 Kerkhovenproject (cursus)
2 Historische wandelpaden in Noordoost Friesland
3 Pilotproject Toekomst voor Boerenerven in het Terpengebied 

van Friesland (Belvedèreproject)
4 Herstel monumentale historische boerenerven in Noordelijk 

deel van Friesland (i.h.k.v. Jaar van de Boerderij)
5 Herstel monumentale historische boerenerven in Zuidwest 

Friesland (i.h.k.v. Jaar van de Boerderij)
6 Hoogstambrigade
7 Eendenkooien
8 Friese Stinzentuinen
9 Bekhofschans 2e fase

10 Aardkundig en cultuurhistorisch landschapsbeheer met inzet 
directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland

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

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

Zandhuizerveld
5 Biotoopverbetering Adder in Zuidoost Friesland
6 Biotoopverbetering Ringslang in Zuidoost Friesland
7 Project Kamsalamander Fryslân Steggerda, Noordwolde, Boyl
8 Biotoopverbetering Gentiaanblauwtje Zuidoost Friesland
9 Soortenbeheer met inzet directe uitvoeringsmogelijkheden 

Landschapsbeheer Friesland

De sporen die de natuur en de mens in het landschap

nalaten maken in belangrijke mate deel uit van ons cul-

tuurlandschap. Van pingoruïnes uit de ijstijd tot hout-

wallen, knotbomen, bedrijventerreinen en kantoorparken

van nu. Die natuurlijk en culturele landschapselementen

vertellen verhalen over ons landschap. Landschapsbeheer

Friesland leert ons die verhalen lezen en stimuleert daar-

mee het beheer van landschapselementen zodat zij ook

in de toekomst een eigen plaats hebben. 



Door hun opgaande structuur en wijze van aaneenslui-
ten bepalen elzensingels in belangrijke mate het karakter
van het gebied waarin ze voorkomen. Ook in de regio
Kollumerland zijn elzensingels dè dragers van het land-
schap. De belevingswaarde van het elzensingellandschap
is buitengewoon groot en daarmee ook interessant voor
recreanten en toeristen. In het kader van de ruilverkave-
ling in Kollumerland is jaarlijks geld gereserveerd voor
het versterken van de structuur en het verhogen van de
kwaliteit van elzensingels en houtwallen. Ook voor de
elzensingels buiten het verkavelingsblok is subsidie
beschikbaar.

In ere herstellen
"Het beheer van elzensingels is in de tweede helft van 
de vorige eeuw verloren gegaan omdat de singels geen
directe functie meer hebben bij de huidige bedrijfsvoe-
ring in de landbouw", vertelt projectleider Foppe van der
Meer. "Vroeger werden ze gebruikt als houtleverancier en
veerkering, maar tegenwoordig hebben we daar fossiele
brandstoffen en prikkeldraad voor. Wegens de grote cul-
tuurhistorische waarde worden de elzensingels nu toch
weer in ere hersteld. Daarbij zetten we in op hele elzen-
singels, dus een sloot, slootje of greppel die aan weer-
zijden is begroeid met een doorgaande rij houtige en
kruidachtige gewassen, waarbij de Zwarte Els beeld-
bepalend is."

Soepel traject
Het project ‘Herstel en achterstallig onderhoud elzen-
singels’ van It Kollumer Grien loopt al sinds 1997. 
De zevende fase is in 2004 uitgevoerd, waarbij in totaal
ruim 17 kilometer elzensingel onder handen is genomen.
Landschapsbeheer Friesland heeft, zoals elk jaar, een
essentiële rol vervuld in de voorbereiding. "Ook adviseren
wij de schouwcommissie die de kwaliteit van de uitvoe-
ring controleert. Het traject verloopt soepel en ook vorig
jaar zijn weer prima resultaten geboekt. Prettig is dat er
in Kollumerland veel draagvlak bestaat voor het project.
Bovendien is It Kollumer Grien een actieve vereniging die
de elzensingels op waarde weet te schatten."



Financiën in 2004

14

FINANCIËN IN 2004
In 2004 is een groot aantal doelstellingen bereikt. Dankzij de inzet van medewerkers,
vrijwilligers en betrokken partijen, maar zeker ook dankzij de financiële bijdragen en
subsidies van o.a. gemeenten, Provinsje Fryslân (diverse regelingen), het ministerie 
van LNV, het ministerie van VROM, Europese budgetten,Nationale Postcode Loterij 
en opdrachtgevers als agrarische verenigingen natuurbeheer en particulieren. De sub-
sidies zijn zowel van structurele (basisorganisatie, 490.000 euro) als incidentele aard
(projecten, 1.059.000 euro).

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

2002 2003 2004

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 20% 15% 5%
Plattelandsvernieuwing 10% 10% 10%
Ecologische infrastructuur 30% 20% 45%
Aardkunde en cultuurhistorie 35% 40% 30%
Soortenbeheer 5% 15% 10%



Colofon

Productie
Landschapsbeheer Friesland, Beetsterzwaag

Tekst & realisatie
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar, Leeuwarden

Concept en vormgeving
Ruitervorm, Joure

Drukwerk
Rekladruk, Giekerk

Foto’s
Archief Landschapsbeheer Friesland

en Hans Sas

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag

telefoon (0512) – 38 38 00
fax (0512) – 38 14 57

friesland@landschapsbeheer.nl
www.landschapsbeheerfriesland.nl

GEREALISEERDE DOELEN IN 2004
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Solitairen 30 stuks
Hout- en dykswallen 15.230 m’
(Elzen)singels 37.141 m’
Hagen 85 m’
(Hak)houtbosjes 3.560 m2

Kleinere wateren 6 stuks

Plattelandsvernieuwing
Erfbeplanting 39 stuks
Dorpsbeplanting 26 stuks
Recreatief medegebruik 15 projecten
Landschappelijke beplanting 62 ha
Totaal adviezen particulieren 51 keer

Ecologische infrastructuur
Hout- en dykswallen 1.075 m’
Elzensingels 15.400 m’
Ecologische verbindingszones 12 projecten
Natuurterreintjes 68 ha en 19 stuks
Bosjes 7 ha en 15 stuks
Oeverbeheer 6.900 m’
Totaal adviezen particulieren 33 keer, 4 proj. en 6800 m

Aardkunde/cultuurhistorie
Historische objecten 2 stuks 
Buitenplaatsen 7 stuks
Hoogstamboomgaarden 352 bomen
Kerk- en kerkhofbeplanting 4 stuks
Erfbeplanting 13 stuks
Lanen 1 stuks
Solitaire bomen 747 bomen
Eendenkooien 6 stuks
Totaal advisering particulieren 34 keer en 8 objecten

Soortenbeheer
Kleine wateren/drinkpoelen 10 stuks
Soortenbeheer-/bescherming 13 projecten
Natuurterreintjes 16 ha en 15 stuks
Totaal advisering particulieren 48 keer

Financiën in 2004 / Colofon
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Landschapsbeheer Friesland



Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
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