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2005	COMBINATIE	VAN	KENNIS,	BELEID	EN	UITVOERING
De bijzondere combinatie van kennis, een breed netwerk en ervaring met het organiseren van 
lokale participatie maakt de Stichting Landschapsbeheer Friesland een interessante partij bij 
ontwikkelingsprojecten in het landelijk gebied. Dat weten we zelf natuurlijk allang, maar geluk-
kig vindt ook de buitenwacht het steeds logischer om bij vraagstukken waarin landschap een rol 
speelt een beroep te doen op onze toegevoegde waarde. Het is niet de aard van onze organisatie 
om te roepen hoe goed we zijn, maar we hoeven onze kennis en ervaring ook niet onder stoelen of 
banken te steken.

Wij kunnen goed meepraten en meedenken als het gaat over landschappelijke waarden, streek-
eigen beplanting of cultuurhistorische authenticiteit. Ook zijn we sterk in het begeleiden van 
landschapsontwikkelingsplannen en het opstellen van onderhouds- en beheerplannen, visiedocu-
menten en beeldkwaliteitsplannen. Bovendien beschikken we over een schat aan informatie over het Friese land-
schap en weten we (bijna) alles over het herstel, behoud en beheer van karakteristieke landschapselementen. En 
toch staat Landschapsbeheer Friesland nog steeds bekend als een uitvoerende organisatie. Dat zijn we ook, maar 
uitvoering is de laatste stap van processen die veel eerder in gang worden gezet. 

Het is belangrijk om niet alleen intern, maar ook extern in vroeg stadium mee te denken over de zorg voor ons 
landschap. Daarom leggen wij de nadruk steeds meer op een ontwikkelingsgerichte werkwijze. Onze organisatie 
is daar in de afgelopen jaren op aangepast. Ook in 2005 zijn stappen gezet die de basis van Landschapsbeheer 
Friesland hebben versterkt. Zonder u te vermoeien met interne veranderingsprocessen, willen wij in deze verkorte 
versie van ons jaarverslag toch een zo helder mogelijk beeld schetsen van onze taken en activiteiten. Dit jaar doen 
we dat anders dan anders, omdat we inzichtelijk willen maken dat we méér doen dan uitvoering alleen. We hou-
den ons immers in toenemende mate bezig met beleidsondersteuning en groeien bovendien in onze rol als ken-
niscentrum.

U zult de termen  kennis     beleid      uitvoering    daarom steeds tegenkomen in dit verslag. Bij elke werk-
veldbeschrijving noemen we van alle drie productgroepen een voorbeeld. Ook staat onderaan alle kaderteksten 
met voorbeeldprojecten aangegeven of er sprake is van kennis, beleid en/of uitvoering. We hopen dat de benoemde 
voorbeelden aantonen welke samenhang er bestaat tussen kennis, beleid en uitvoering en dat onze verbindende 
rol daarin goed naar voren komt. 

Verbinden is ook ons doel als het gaat om de zorg voor ons landschap. Van beleidsmakers en maatschappelijke 
organisaties tot streekbewoners, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Wij 
willen daarom graag sámen werken aan de kwaliteit van ons landschap en aansluiting vinden bij andere belang-
rijke thema's, zoals wonen, werken, recreatie en leefbaarheid. Want alleen als we bijtijds met elkaar om tafel 
gaan, kunnen we tot de juiste afwegingen komen en solide beheer- en ontwikkelingsplannen maken voor onze 
karakteristieke provincie.

Regina ter Steege, directeur 
Stichting Landschapsbeheer Friesland

Voorwoord
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PROFIEL
Landschapsbeheer Friesland is partner van iedereen 
die de landschappelijke en cultuurhistorische waar-
den 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 werk-
zaamheden in het landschap zelf, zoals onderhoud, 
aanleg en herstel van kleine landschapselementen. 
Landschapsbeheer Friesland staat garant voor prak-
tische adviezen en kent bovendien de mogelijk-
heden voor het verkrijgen van subsidies of andere 
financieringen. Daarmee is Landschapsbeheer 
Friesland de spil in het netwerk voor landschaps-
zorg in deze provincie. 

De actieve zorg voor het Friese cultuurlandschap 
door Landschapsbeheer Friesland gebeurt altijd in 
overleg en samenwerking met particulieren, agra-
riërs, 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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LANDSCHAPSONDERHOUD	BIEDT	
WERKLOZEN	PERSPECTIEF

Het uitvoerende werk van Landschapsbeheer Friesland 
blijkt voor langdurig werklozen een goed startpunt 
voor een 'comeback' op de arbeidsmarkt. In 2005 is 
een aantal succesvolle reïntegratietrajecten gestart 
die mensen een eerlijke kans geven. De deelnemers 
krijgen scholing via het Agrarisch Onderwijs Centrum 
(AOC) en doen werkervaring op door landschapson-
derhoud uit te voeren dat anders om financiële rede-
nen zou blijven liggen. Een prachtig voorbeeld van 
'Dat doen we samen'.

In 2004 nam het CNV het initiatief om samen met 
Landschapsbeheer Friesland, het AOC en een reïntegra-
tiebedrijf mensen met een grote afstand tot de arbeids-
markt weer perspectief te bieden op werk door ze erva-
ring te laten opdoen in natuuronderhoud. De kandidaten 
werden geleverd door de betrokken gemeenten. Vorig 
jaar behaalde de eerste lichting een diploma Beginnend 

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. 

Landschapsbeheer Friesland zorgt voor opleiding, bege-

leiding, gereedschap en veilige werkomstandigheden.



TAAKVERDELING
Landschapsbeheer Friesland staat vooral bekend 
om haar uitvoerende activiteiten, maar de stich-
ting heeft meer te bieden. Om de toegevoegde 
waarde van de organisatie beter voor het voet-
licht te brengen, zijn de basistaken in 2005 
verdeeld in drie productgroepen: kenniscentrum, 
beleidsondersteuning en uitvoering.

 Kennis
Het toegankelijk maken van kennis op gebied van 
landschapsbeheer is een belangrijke taak, evenals 
het geven van voorlichting, educatie en instruc-
tie en het beschikbaar stellen van materieel en 
andere faciliteiten. De zorg voor ons landschap is 
immers een taak van ons sámen. Landschapsbeheer 
Friesland richt zich in haar rol als kenniscentrum 
op de maatschappij in het algemeen en op particu-
liere grondbezitters, boeren, agrarische natuurver-
enigingen en vrijwilligers in het bijzonder. 

 Beleid
Landschapsbeheer Friesland kan partijen als 
gemeenten, provincie, projectenbureaus, landin-
richtingscommissies, natuurbeschermingsorganisa-
ties en marktpartijen uitstekend ondersteunen en 
adviseren als het gaat om de zorg voor ons land-
schap. 

 Uitvoering
De thema’s landschap, cultuurhistorie, natuur en 
ecologie staan centraal in de uitvoering. In de aan-
pak is projectontwikkeling het uitgangspunt. Taken 
die daarbij onderscheiden worden zijn onder meer 

het coördineren van activiteiten op het gebied 
van behoud, herstel, beheer en ontwikkeling van 
landschapselementen, het stimuleren van planvor-
ming en het opstellen van plannen, het volgen van 
ontwikkelingen van uitvoeringsmaatregelen en het 
stimuleren plus coördineren van vrijwilligerswerk in 
landschapsonderhoud. 

ACTIVITEITEN	PER	WERKVELD
Basistaken en projecten zijn bij Landschapsbeheer 
Friesland onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Want voordat je kunt dóen, moet je altijd eerst 
nadenken! Het draait dus niet alleen om de uit-
voerende projecten, maar juist ook om de wegen 
die daartoe leiden. Kennis, beleid en uitvoering 
hangen nauw met elkaar samen binnen de 
werkvelden waarin Landschapsbeheer Friesland 
actief is. In dit hoofdstuk wordt per werkveld 
teruggeblikt op 2005, waarbij steeds drie acti-
viteiten worden uitgelicht. Het gaat hier zowel 
om taken op het gebied van (project)uitvoering 
als om basistaken die te maken hebben beleids-
ondersteuning en de rol van Landschapsbeheer 
Friesland als kenniscentrum. Een compleet over-
zicht van alle projectactiviteiten per werkveld 
staat op pagina 16 van dit verslag. 

Taakverdeling/Activiteiten per werkveld
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Beroepsbeoefenaar. Het grootste deel stroomde ver-
volgens door naar een baan of een arbeidspool. Voor 
Landschapsbeheer Friesland is de uitstroom overigens 
niet de corebusiness; zij concentreert zich vooral op de 
werkervaring die deelnemers betere kansen moet geven. 
Wel neemt de kans op een passende baan toe dankzij het 
groene netwerk van Landschapsbeheer Friesland.

Praktijkervaring
Doordat de reïntegratietrajecten verschillende gelden 
samenbrengen, verruimt het de mogelijkheden om aan 
landschapsonderhoud te doen. Gemeenten worden bij-
voorbeeld ondersteund bij het realiseren van hun land-
schapsontwikkelingsplan (LOP), doordat ook op plekken 
wordt gewerkt waar anders geen budget voor zou zijn. 
Het uitgangspunt van Landschapsbeheer Friesland is wél 
dat de praktijkervaring goed aansluit bij het scholings-
traject. De vaste coördinator en de begeleider onder-
houden dan ook nauw contact met het AOC. Bijzonder 
is dat in regio Noordoost een reïntegratietraject is 
gekoppeld aan de uitvoering van het project Historische 
Wandelpaden. De deelnemers brengen onder begeleiding 
van Landschapsbeheer Friesland de routepaaltjes, hek-
ken en bruggetjes aan. In Zuidoost-Friesland worden 
de betrokken gemeenten met name ondersteund bij het 
wegwerken van achterstallig onderhoud.

Dagbesteding
Vorig jaar is besloten om in samenwerking met dak-
lozenorganisatie Skrep ook daklozen in te zetten voor 
landschapsbeheer. Eenvoudig werk in de natuur moet 
de daklozen een zinvolle dagbesteding bieden, zodat ze 
meer rust en regelmaat in hun leven krijgen. De dagbe-
steding wordt gecombineerd met zorg, wonen en welzijn. 
Bij het project zijn daarom diverse hulpverleningsinstan-
ties betrokken. Een betere afstemming moet leiden tot 
een goed resultaat en mogelijk een landelijke voorbeeld-
functie. Landschapsbeheer Friesland zorgt voor deskun-
dige begeleiding tijdens de onderhoudswerkzaamheden 
in natuur en landschap. kennis

beleid
uitvoering



 werkveld 1
Agrarisch landschapsbeheer

Landschapsbeheer Friesland wil de streekeigen 
identiteit van landschappen behouden en waar 
mogelijk versterken. Om dat voor elkaar te krij-
gen, is een breed draagvlak wenselijk. Daarom 
wordt gezocht naar samenwerking met partijen 
als agrarische natuurverenigingen, landbouw-
organisaties, natuurbeschermingsorganisaties, 
recreantenorganisaties, (semi)overheden en de 
plaatselijke bevolking. Ook in 2005 hebben de 
nodige activiteiten plaatsgevonden om dit te 
bewerkstelligen. Onderstaand een paar voorbeel-
den:

kennis
Landschapsbeheer Friesland ontwikkelde voor de 
Noardlike Fryske Wâlden een speciale veldgids die 
leidend is bij het landschapsbeheer in dat gebied. 
De gids, die in februari 2005 werd gepresenteerd, 
maakt het begrip kwaliteit hanteerbaar door elk 
onderdeel te beschrijven en aan een kwaliteitsklasse 
te koppelen. Vervolgens is aan diverse groepen 
beheerders van landschapselementen een cursus 
gegeven op basis van de inhoud van de veldgids. 

beleid
Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
bepaalt in de toekomst welke landschapsprojecten 
op rijksbijdragen kunnen rekenen. Om in de pro-
grammering goede keuzes te kunnen maken, is het 
heel belangrijk om het Friese landschap zo goed 
mogelijk in beeld te brengen. Landschapsbeheer 
Friesland kan de provincie daarin ondersteunen. 
In 2005 zijn op basis van inventarisaties concrete 
cijfers aangeleverd en vervolgens is op basis van 
berekeningen en aannames de omvang aan land-
schapselementen in de hele provincie bepaald. 

Taakverdeling/Activiteiten per werkveld
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Het project Historische Wandelpaden krijgt steeds meer 
gestalte. Het jaar 2005 stond voornamelijk in het teken van 
voorbereidende werkzaamheden, zodat de uitvoering dit jaar 
tot volle bloei kan komen. De paden voorzien in de behoefte 
aan ommetjes in de eigen omgeving. Bovendien spelen ze in 
op de groeiende interesse in de eigenheid en geschiedenis van 
de regio. Landschapsbeheer 
Friesland hoopt ook de cul-
tuurhistorische waarde en 
structuur van het landschap 
te versterken door (bijna) 
verdwenen jaagpaden, 
kerkpaden, schoolpaden 
en andere oude voetpaden 
weer in ere te herstellen.

Landschapsbeheer Friesland is in 2005 ver gekomen met het 
uitstippelen van de routes. Er komt een netwerk van ruim vijftig 
paden die via knooppunten met elkaar verbonden worden. Vorig 
jaar zijn al veel contracten gesloten met betrokken boeren en 
particuliere grondbezitters en er is een start gemaakt met de 
realisatie van bruggen, hekken en routepaaltjes. Tevens is een 
herkenbare en aansprekende huisstijl ontwikkeld en zijn voorbe-
reidingen getroffen voor de website waarop alle routes komen te 
staan, plus informatie over de geschiedenis, het landschap en de 
gewoonten van de streek. Aan inwoners is bovendien gevraagd 
ook zelf streekverhalen aan te leveren voor de website. De eerste 
paden zijn eind vorig jaar gerealiseerd, ondanks enig oponthoud 
eerder in het jaar door onduidelijkheden over de subsidies en het 
vertrek van projectleider Hans Beens. Historische Wandelpaden 
is een omvangrijk en complex project dat een zorgvuldige 

aanpak vraagt. In 2005 
is hard gewerkt aan de 
basis, dit jaar zullen de 
eerste resultaten zicht-
baar worden en kunnen 
de wandelaars op pad.

HISTORISCHE	WANDELPADEN	IN	ERE	HERSTELD

STREEKEIGEN	VERSTERKING	LANDSCHAPS-
STRUCTUUR	TUSSEN	TWIJZEL	EN	BUITENPOST

De historische kwaliteit van het landschap tussen
Twijzel en Buitenpost is in 2005 door Landschaps-
beheer Friesland versterkt. Aanleiding waren een ruil-
verkaveling en het feit dat het oorspronkelijk gesloten 
landschap steeds opener dreigde te worden. Op een 
kavel-eindwalzone van vijf kilometer lang en vier-
honderd meter breed is het herstel en de aanleg van 
streekeigen landschapselementen gecombineerd met 
het behoud en herstel van drinkpoelen. 

Het gebied van de ruilverkaveling strekt zich uit van de 
Rijksweg Groningen-Leeuwarden en het spoor dat dezelf-
de plaatsen verbindt. In het ruilverkavelingsplan, dat is 
opgesteld door de provincie en betrokkenen uit de streek, 

De sporen die de natuur en de mens in het landschap 

nalaten, maken in belangrijke mate deel uit van ons 

cultuurlandschap. Van pingoruïnes uit de ijstijd tot 

houtwallen, knotbomen en de kantoorparken van nu. 

Die natuurlijke en culturele landschapselementen ver-

tellen 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.

kennis
beleid

uitvoering



was al opgenomen dat de inrichting van de kavel-eind-
walzone moest bijdragen aan de historische kwaliteit 
en de beleving van de streek. Maar hoe? Die vraag werd 
voorgelegd aan Landschapsbeheer Friesland. Die stelde 
voor om het oorspronkelijke plan – het planten van een 
tien meter brede bosstrook – te vervangen door een meer 
streekeigen invulling: houtwallen, elzensingels en hagen, 
gecombineerd met drinkpoelen. 

Dykswallen
“Houtwallen worden in die streek dykswallen genoemd 
en zien er ook wat anders uit”, vertelt projectleider Foppe 
van der Meer. “Het zijn smalle, steile wallichamen met 
een houtige beplanting. Elders in het land zijn houtwal-
len veel breder en platter. De nog aanwezige dykswallen 
in de eindwalzone zijn hersteld, maar er zijn ook nieuwe 
aangelegd. Datzelfde geldt voor de hagen. Daarnaast 
zijn er op grote schaal éénrijige singels van zwarte elzen 
geplant. Deze combinatie van maatregelen heeft ervoor 
gezorgd dat er weer een meer gesloten landschap is 
ontstaan. Doordat de lange zichtassen van dwarsverbin-
dingen zijn voorzien, kun je niet meer van weg tot weg 
kijken. De landschapsstructuur is een stuk beschutter en 
daardoor aantrekkelijker geworden. Bovendien past het 
eindresultaat goed bij de streek.”

Directievoering
Ook de drinkpoelen zijn in ere hersteld. Het gebied tus-
sen Twijzel en Buitenpost ligt relatief hoog en er zijn 
alleen greppels, geen sloten. Vroeger waren drinkpoelen 
vooral een noodzakelijke watervoorziening voor het vee, 
maar tegenwoordig speelt ook de ecologische waarde 
een rol. “Drinkpoelen horen thuis in dit landschap”, stelt 
Van der Meer. “Ze liggen vaak tegen houtwallen of in 
elzensingels en bieden onder meer ruimte aan amfibieën 
en libellen.” Het project is in drie etappes uitgevoerd 
en dit voorjaar afgerond. De uitvoering is wegens de 
omvangrijkheid uitbesteed aan een aannemer. Voor 
Landschapsbeheer Friesland een goede gelegenheid om 
de nieuwe aanpak op gebied van directievoering in de 
vingers te krijgen.

kennis
beleid

uitvoering



uitvoering
Hoe kan het aanbod aan wandelpaden en voor-
zieningen worden afgestemd op de vraag van 
wandelaars, recreanten en recreatiebedrijven? 
Die vraag stond centraal in een enquête die 
Landschapsbeheer Friesland in 2005 heeft uitge-
voerd tijdens een georganiseerde wandeltocht. De 
resultaten worden meegenomen in het landelijke 
project Concretisering vraag en aanbod Groene 
Diensten, waar Landschapsbeheer Nederland 
bij betrokken is. Het Friese project Historische 
Wandelpaden, waarbij oude paden in Noordoost-
Friesland in ere worden hersteld en gekoppeld aan 
bestaande wandelroutes, geldt daarbij als één van 
de vier landelijke pilotprojecten. 

 werkveld 2
Landschapsbeheer particulieren 
en (semi)overheden

Het landschapszorgmodel, waarbij het draait om 
de eigen verantwoordelijkheid van zowel grond-
eigenaren als gebruikers, is het uitgangspunt in 
het handelen van Landschapsbeheer Friesland. 
De stichting ziet zichzelf daarbij als coördinator 
van het uitvoerend beheer, maar vervult tevens 
een rol als partner in beleidsontwikkelingen. In 
2005 is wederom hard gewerkt aan het op de 
kaart zetten van landschapsbeheer, zowel in de 
politiek als in de Friese samenleving. Denk aan de 
volgende activiteiten:

kennis
Het ontwikkelen en verspreiden van kennis richting 
particulieren en (semi)overheden heeft in 2005 
op grote schaal plaatsgevonden. Naast algemene 
activiteiten als cursussen en het verbeteren van 
draagvlak voor natuur en landschap stonden enkele 
grote projecten centraal, zoals Kijk mijn Erf en het 
vervolgproject Boeren Planten Bomen. Ook is nage-
dacht over betaalbaar landschapsonderhoud door 
energie uit biomassa te halen en werd er meege-
dacht over de inzet van langdurig werklozen. 

beleid 
Landschapsbeheer Friesland heeft in 2005 veel 
energie gestoken in het begeleiden en stimuleren 
van de vier gemeenten in ROM-gebied Zuidoost-
Friesland. Centraal stond het opzetten van pro-
jecten voor het herstel en de versterking van het 
landschap in de regio. In totaal zijn voor zeven 
projecten plannen voorbereid. Bovendien heeft 
Landschapsbeheer Friesland streekbewoners voor-
gelicht en het gebied geïnventariseerd.

Taakverdeling/Activiteiten per werkveld
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Oude Friese boerderijen zijn waardevolle landschapselementen. 
Om de instandhouding van deze authentieke pleatsen te stimu-
leren, heeft de Boerderijenstichting Fryslân in 2003 de verkiezing 
'Boerderij van het Jaar' in het leven geroepen. Bij de jurering 
maakte de stichting ook in 2005 weer gebruik van de expertise 
van andere partijen: LTO Noord, Bond Heemschut (bescherming 
cultuurmonumenten), het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân 
en Landschapsbeheer Friesland. 

“In het begin werd vooral naar de boerderij zelf gekeken”, vertelt 
Andries van der Veer, die namens Landschapsbeheer Friesland 
zitting heeft in de jury. “Het is mijn taak ook het belang van het 
groen te benadrukken. De erfbeplanting vertelt immers veel over 
de cultuurhistorie. Inmiddels hebben ook de andere juryleden 
steeds meer oog voor de waarde van streekeigen beplanting. 
Gezamenlijk beoordelen we het complete plaatje.” Elk jaar staat 
één boerderijtype centraal. In 2005 was dat de stelp. De winnaar, 
Andela uit Kubaard, heeft niet alleen een prachtige boerderij, 
maar ook een behoorlijk authentiek erf. “Bij veel deelnemers valt 
het groen toch een beetje tegen”, vindt Van der Veer. “Door de 
veranderende functies en modernisering op  agrarische bedrijven 
is veel verloren gegaan. Gelukkig biedt deze jaarlijkse verkiezing 
ons de mogelijkheid om de boeren te wijzen op de mogelijkheden 
en waarde van streekeigen beplanting. En dat werkt, want een 
aantal deelnemers heeft ons later om advies gevraagd.”

JUREREN	BIJ	VERKIEZING	'BOERDERIJ	VAN	HET	JAAR'

kennis
beleid

uitvoering



uitvoering
In aansluiting op het provinciale gebiedsgerichte 
beleid én in samenhang met het gemeenlijk beleid 
zijn in 2005 diverse themagerichte projecten in 
gang gezet op het grondgebied van particulieren. 
Denk bijvoorbeeld aan Doarpen yn ’t Grien, natuur-
lijke begrazing door gescheperde schaapskuddes, 
dobbenherstel in Kollumerland, het herstel en 
onderhoud van boerenerven en de afronding van 
het project Stellingwerfse Bomen (zie kader kunst-
project op pagina 13).

 werkveld 3
Cultuurhistorisch en 
aardkundig landschapsbeheer

De vraag naar het ontwikkelen van de cultuur-
historische en landschappelijke kwaliteiten van 
Friesland neemt toe, zowel vanuit de bevolking 
als de beleidsmakers. Ook groeit de aandacht 
voor bescherming van de aardkundige kwaliteiten. 
Daarbij gaat het om de bodem, de geologische 
en geomorfologische eigenschappen en het 
archeologisch erfgoed. Inspelend op deze ontwik-
kelingen én het rijks- en provinciaal beleid heeft 
Landschapsbeheer Friesland in 2005 activiteiten 
uitgevoerd voor de ontwikkeling van cultuur-
historisch en aardkundig landschapsbeheer. 
Enkele voorbeelden:

kennis
Om het kennisniveau over cultuurhistorisch en 
aardkundig landschapsbeheer te verhogen, is 
energie gestoken in het opbouwen van provinciale 

kennisnetwerken. In 2005 zijn met name de con-
tacten met het Steunpunt Monumentenzorg, de 
Plattelandsprojectenbureaus en diverse gemeenten 
versterkt. Voorbeeld van een concreet kennisproject 
is Stinzenflora (zie kader op pagina 12). Het verhogen 
van het kennisniveau van eigenaars en beheerders 
van Friese stinzentuinen was een belangrijk doel, 
evenals het onderling uitwisselen van kennis en 
ervaring. 

Taakverdeling/Activiteiten per werkveld
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In navolging van het succesvolle project Doarpen yn 't Grien 
kan ook het project Doarpsbosken in Noardwest-Fryslân op 
steeds meer belangstelling rekenen. Kleine bossen in de buurt 
van dorpen vallen soms tussen wal en schip, bijvoorbeeld door 
ruilverkavelingen, waardoor het onderhoud te wensen overlaat. 
Door uitvoering van het project Doarpsbosken Noardwest-
Fryslân heeft Landschapsbeheer Friesland in 2005 diverse dorpen 
gestimuleerd het bos in hun omgeving zelf aan te pakken en 
daardoor optimaal van het groen te genieten.

Veel dorpsbewoners hebben behoefte aan een groene woon-
omgeving met een duidelijke identiteit. Een aantrekkelijk en 
toegankelijk dorpsbos kan daarbij grote toegevoegde waarde 
hebben. Landschapsbeheer Friesland draagt bij aan het opknap-
pen van dorpsbossen door bewoners advies te geven, ondersteu-
ning te bieden bij het opzetten van een groencommissie, ideeën 
om te zetten in een groenplan en de praktische begeleiding te 
verzorgen. Daarbij wordt samengewerkt met de plaatselijke ver-
enigingen Dorpsbelang. “Klachten over slecht onderhoud worden 
heel snel omgezet in enthousiasme als je mensen concrete hand-
reikingen doet”, heeft Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer 
Friesland gemerkt. “De betrokkenheid is groot en op de speciale 
'werkdagen' steken altijd meer mensen dan verwacht de handen 
uit de mouwen. Zo hebben in bijvoorbeeld Arum vorig jaar ruim 
veertig mensen een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de 
toegankelijkheid van hun dorpsbos, dat nu goed aansluit bij de 
wandelfuncties rond het dorp. Ook de plaatselijke schooljeugd 
wordt tijdens biologiedagen ingeschakeld bij het onderhoud en 
raakt zo betrokken bij het bos.”

DOARPSBOSKEN	IN	ERE	HERSTELD

kennis
beleid

uitvoering



beleid 
Landschapsbeheer Friesland was betrokken 
bij het Belvedère-onderzoeksproject waarin de 
inrichting van boerenerven in relatie tot de land-
schappelijke historische ligging centraal stond. 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2005 
door Landschapsbeheer Friesland toegepast bij 
diverse ervenprojecten. De rol van de provinciale 
organisaties voor landschapsbeheer in de ver-
dere uitbouw van het Belvedèreprogramma is in 
2005 tevens besproken met het projectbureau 
Belvedère. In samenwerking met de Steunpunten 
Monumentenzorg is bovendien de 'Belvedèrescan' 
ontwikkeld, die gemeenten leert omgaan met de 
Belvedèregedachte. Dit traject wordt dit jaar in 
Friesland binnen één gemeente uitgewerkt. 

uitvoering
In de hele provincie zijn in 2005 projecten ont-
wikkeld en uitgevoerd op historische terreinen 
als kerkhoven, begraafplaatsen, stinzen en states. 
Bovendien is gewerkt aan het herstel en behoud 

van monumentale historische boerenerven en het 
herstel van historische wandel- en voetpaden, zoals 
kerkpaden en jaagpaden (zie kader Historische 
Wandelpaden op pagina 6).

 werkveld 4
Soortenbeheer

Het provinciale budget voor soortenbeleid heeft 
het mogelijk gemaakt om in 2005 het opzetten 
en uitvoeren van projecten breder op te pakken. 
Zo heeft Landschapsbeheer Friesland bijvoor-
beeld meer samengewerkt met organisaties die 
zich bezighouden met soortenbescherming. De 
bijdrage van Landschapsbeheer Friesland is voor-
namelijk biotoopgericht. Onderstaand een kleine 
greep uit de activiteiten ten behoeve van soorten-
beheer:

Over nieuwbouwwijken in bestaande dorpen is de afgelopen 
jaren veel gediscussieerd. Termen als 'witte schimmel' en 'bloem-
koolstructuur' laten duidelijk doorklinken dat niet iedereen 
gecharmeerd is van de wijze waarop nieuwe wijken tot stand 
komen. Het punt is dat uitbreidingen vaak weinig relatie heb-
ben met de identiteit van het 'oude dorp' en daarom niet in het 
omliggende landschap passen. Het concept 'Nieuwe kijk op oude 
dorpen' geeft aan hoe het óók kan. Landschapsbeheer Friesland 
staat honderd procent achter een integrale benadering bij de 
ontwikkeling van nieuwe dorpsstructuren.

Op basis van een onderzoek van ontwerp- en adviesbureau 
Noordpeil in Sneek is het ideeënboek 'Nieuwe kijk op oude dor-
pen' tot stand gekomen. Inspiratie genoeg, maar hoe nu verder? 
Daarover is in oktober 2005 uitvoerig gesproken tijdens het 
dorpendebat in Raerd, waarvoor partijen als gemeenten, ont-
wikkelaars, vertegenwoordigers van dorpen, Landschapsbeheer 
Friesland en andere maatschappelijke organisaties waren uit-
genodigd. Gezien de ervaring met succesvolle projecten als 
Doarpsbosken en Doarpen yn 't Grien kan Landschapsbeheer 
Friesland meerwaarde bieden als het gaat om overleg tussen 
dorpsbewoners, overheid en andere betrokken partijen om zo 
een breed draagvlak te creëren. Bovendien heeft de organisatie 
een deskundige visie op de praktische inpassing van nieuwbouw 
in het omringende landschap. Het concept ‘Nieuwe kijk op oude 
dorpen’ moet nu breed opgepakt worden om de cultuurhistori-
sche en landschappelijke rijkdom van en rond oude dorpen niet 
verloren te laten gaan.

NIEUWE	KIJK	OP	OUDE	DORPEN

kennis
beleid

uitvoering
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kennis
Met het project Groene Glazenmaker en de 
krabbescheerleefgemeenschap in Friesland (zie 
ook de kadertekst van het sleutelmerk 'Ruimte 
voor plant en dier' op pagina 14 en 15) heeft 
Landschapsbeheer Friesland veel specifieke kennis 
vergaard over de verspreiding van deze libellen-
soort en het beheren van krabbescheer. Deze kennis 
wordt ingezet in de advisering richting terreinbe-
herende organisaties, particuliere grondeigenaren 
en partijen als Wetterskip Fryslân. Bovendien is 
ter bevordering van de verspreiding van de Groene 
Glazenmaker een samenwerking opgezet tussen 
de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en 
Friesland. 

beleid 
Provinsje Fryslân ontwikkelt op basis van de de 
nota 'Libje en libje litte' een werkplan soorten-
beleid. Voor het opstellen van deze uitvoerings-
notitie is in 2005 onder meer een beroep gedaan 
op een externe klankbordgroep, waarin ook 
Landschapsbeheer Friesland zitting had. De provin-
cie wil de komende jaren verder uitwerking geven 
aan de rol van Landschapsbeheer Friesland bij het 
realiseren van maatregelen voor provinciale aan-
dachtssoorten als de Heikikker, Ringslang, Groene 
Glazenmaker, Gentiaanblauwtje, Adder, Daslook en 
Vogelmelk. 

uitvoering
In 2005 zijn een aantal soortbeschermingsprojec-
ten in gang gezet voor onder meer amfibieën en 
reptielen, broedvogels bij boerderijen, vlindersoor-
ten, zwaluwen en beeldbepalende iepen. Neem 
bijvoorbeeld de gerichte maatregelen ter verbete-
ring van de voedselsituatie, schuilmogelijkheden 
en nestgelegenheid van de steenuil, waarvan in 
Friesland nog maar vijftien broedparen zijn.

Schapen zijn prima inzetbaar voor natuur- en landschapsbe-
heer op maat. Vrijwilligers die jaar in jaar uit dezelfde terreinen 
maaien en snoeien, komen vaak niet toe aan andere onderhouds-
werkzaamheden. Grazende kuddes nemen hen veel werk uit 
handen en dat komt ten goede aan de ontwikkeling én kwaliteit 
van kleine natuurgebieden. Het bleek dan ook een goede zet van 
Landschapsbeheer Friesland om in 2005 Schonebeker schapen in 
te zetten voor het maaiwerk op kleine heide- en natuurterreinen 
in Zuidoost-Friesland. 

Het inzetten schaaps-
kuddes met een profes-
sionele herder (zoge-
noemde 'gescheperde' 
kuddes) heeft veel 
voordelen. Voorwaarde 
is dan wel dat de 
intensiteit van begra-
zen deskundig wordt 
afgestemd op het beheerdoel. “Het is echt maatwerk”, vertelt 
projectleider Jan Meijer. “Bovendien bespaart de methode kosten 
en is het milieuvriendelijk. Omdat kuddes Schonebekers prima 
in het Friese landschap passen, wordt ook een vorm van levend 
erfgoed in stand gehouden. De aaibaarheid van dit project is 
bovendien interessant voor recreatie en toerisme. De kuddes 
zijn immers zeer attractief voor een breed publiek. Zelfs voor de 
ecologische structuur biedt deze inzet van schapen toevoegde 
waarde. Ze brengen namelijk sporen en zaden over van het ene 
naar het andere terrein.” Niet alleen Landschapsbeheer Friesland 
en de vrijwilligers in Zuidoost-Friesland zijn enthousiast, ook 
terreinbeheerders als gemeenten, waterschappen en particuliere 
grondeigenaren hebben wel oren naar landschapsbeheer met 
schapen. Want gescheperde schaapskuddes zijn ook interessant 
voor het begrazen van dijken, kades en glooiende gebieden. 
Wordt vervolgd!

BETER	LANDSCHAPSBEHEER	DOOR	INZET	SCHAPEN

kennis
beleid

uitvoering
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Landschapsbeheer Friesland is blij met het feit dat er in het 
Ontwerpstreekplan Fryslân 2006 meer dan ooit aandacht is voor 
het landschap. Tegelijkertijd zijn er punten van zorg. Want hoe 
gaat Provinsje Fryslân de ruimtelijke kernkwaliteiten benoe-
men, waarderen, ontwikkelen en financieren? Het expliciete 
verzoek van de provincie om, gezamenlijk met andere maat-
schappelijke organisaties in het veld, mee te denken over het 
ontwerpstreekplan is vorig jaar dan ook van harte aangegrepen 
door Landschapsbeheer Friesland. In september 2005 vond het 
bestuurlijk overleg plaats, in mei dit jaar volgde de formele 
inspraaknotitie.

Een belangrijke boodschap van Landschapsbeheer Friesland is 
om zowel landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) als beeldkwa-
liteitsplannen minder vrijblijvend te maken. Landschap wordt 
pas serieus genomen als de plannen een meer juridische status 
krijgen. Landschapsbeheer Friesland heeft verder onder meer 
geopperd een provinciale bouwmeester voor landelijk gebied 
aan te stellen. Om gemeenten in hun verantwoordelijkheid te 
steunen, wil Landschapsbeheer Friesland ook het model van de 
landschapszorgconsulent verder ontwikkelen. In de vier gemeen-
ten van het ROM-gebied Zuidoost-Friesland is sinds 2004 zo'n 
consulent actief en die vernieuwende stap blijkt zeer stimulerend 
te werken. Verder ziet Landschapsbeheer Friesland veel potentie 
in de toepassing van de Monitor Kleine Landschapselementen 
(MKLE), een nieuw meetinstrument dat geschikt is om de kwali-
teit van het landschap te benoemen én te monitoren.

INSPRAAK	STREEKPLAN	FRYSLÂN

kennis
beleid

uitvoering

In het vroege voorjaar zorgt de stinzenflora voor een myste-
rieuze bloemenpracht. De knol-, bol- en wortelgewassen zijn 
niet alleen aantrekkelijk om te zien, maar vertellen ook een 
cultuurhistorisch verhaal. Al vanaf de zestiende eeuw namen 
rondreizende edelen en handelslieden de planten vanuit het 
zuiden en midden van Europa mee naar hun landgoederen en 
boerenerven. Sommige van deze uitheemse planten bleken zich 
op deze beschutte plaatsen prima te handhaven en zijn nu nog 
steeds te vinden in tuinen bij stinzen en states. Ook bij klooster-
tuinen, kerkhoven, pastorieën, oude boerderijen en schaduwrijke 
plekken bij buitenplaatsen komt vaak stinzenflora voor. 

Om de fraaie stinzenflora goed te beheren én te promoten bij een 
breed publiek, is Landschapsbeheer Friesland samen met diverse 
partners in 2005 gestart met het project Stinzenflora. Het uit-

BEHEER	EN	PROMOTIE	STINZENFLORA	OP	HOGER	NIVEAU gangspunt daarbij is kennisuitwisseling en samenwer-
king tussen eigenaren, beheerders en voorlichters van 
stinzen, states, parken en tuinen. Na het startsympo-
sium is een sneeuwbaleffect ontstaan. Bezitters van 
terreinen met stinzenflora weten Landschapsbeheer 
Friesland goed te vinden voor advies en ondersteuning, 
zodat het netwerk zich vergroot en zowel het beheer 
als de promotie op een hoger niveau getild worden. 
Ook de interesse van het publiek blijkt groot. Krokussen, 
sneeuwklokjes, tulpen, daslook, voorjaarshelmbloemen, 
lenteklokjes, gele anemonen en andere stinzenplanten 
zorgen nu eenmaal voor vrolijke lentekriebels!

kennis
beleid

uitvoering
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 werkveld 5
Vrijwilligerswerk

Landschapsbeheer Friesland wordt steeds profes-
sioneler en dat vertaalt zich ook in de aanpak 
van het vrijwilligerswerk. De stichting heeft er 
in 2005 voor gekozen om voortaan drie benade-
ringen te hanteren, te weten de themagerichte 
aanpak (het formeren van een vrijwilligersgroep 
rond een thema, zoals eendenkooien, fruitbomen 
of stinzenflora), de groepsgerichte aanpak (het 
organiseren van cursussen of werkdagen voor 
bijvoorbeeld scholen, bedrijven of verenigingen) 
en de projectgerichte aanpak (het opzetten van 
een systeem waarbij Landschapsbeheer Friesland 
als katalysator werkt voor ideeën uit de samen-
leving). Naast deze ontwikkeling zijn vorig jaar 
vanzelfsprekend weer talloze activiteiten ont-
plooid op gebied van vrijwilligerswerk, denk 
bijvoorbeeld aan:

kennis 
In 2005 is op verschillende manieren invulling 
gegeven aan de deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers. Aandacht voor veiligheid stond 
voorop, maar ook de inhoud van het werk is 
regelmatig onder de loep genomen. Naast het 
scholingsprogramma voor vrijwilligers zijn cur-
sussen gegeven aan bijvoorbeeld dorpsbelangen-
verenigingen. Ook zijn weer educatieve activitei-
ten ontwikkeld voor leerlingen van basisscholen. 

beleid 
Landschapsbeheer Friesland heeft zich in 2005 
aangesloten bij het project 'Vliegende Brigades' 

van Civiq, een landelijk instituut voor vrijwillige 
inzet. Het doel hiervan is binnen de eigen pro-
vincie maatschappelijke stages van de grond te 
krijgen, zodat jongeren via hun opleiding kennis-
maken met vrijwilligerswerk. Landschapsbeheer 
Friesland heeft niets te klagen over de animo van 
vrijwilligers, maar de groep van 15 tot 25 jaar is 
duidelijk ondervertegenwoordigd. Het lijkt zinvol 
de maatschappelijke stages in Friesland breed 
op te pakken en daarbij het onderzoeksrapport 
‘Vrijwilligers in beeld’ van de Provinsje Fryslân 
(2003) als uitgangspunt te gebruiken. 

uitvoering 
In 2005 is veel aandacht besteed aan het beheer 
van het vrijwilligersnetwerk en de begeleiding 
van de werkzaamheden in het veld. Het bevorde-
ren en uitwisselen van kennis is immers belang-
rijk, maar ook de onderlinge (sociale) contacten 
tussen vrijwilligers en vrijwilligersgroepen verho-

Natuur en landschap zijn geliefde thema's bij zowel kunste-
naars als kunstliefhebbers. Landschapsbeheer Friesland heeft in 
2005 uitstekend gebruikgemaakt van dat gegeven in haar char-
meoffensief ter afronding van het project Behoud Stellingwerfse 
Bomen. Om de toenemende verdwijning van solitaire bomen 
in Zuidoost-Friesland een halt toe te roepen, is kunst inge-
zet om de aandacht van een 
breed publiek te trekken. Onder 
het motto Kunst over bomen, 
bomen over kunst presenteerde 
Landschapsbeheer Friesland vorig 
jaar een expositie, een boek en 
een kunstroute tijdens de jaar-
lijkse Kunstmanifestatie Open 
Stal in Oldeberkoop. 

Landschapsbeheer Friesland zette zich al een paar jaar in 
voor het behoud van solitaire bomen in de Stellingwerven. 
Grondeigenaren, bewoners en bestuurders zijn bewust gemaakt 
van de aantasting van hun landschap en er zijn tal van bescher-
mende maatregelen genomen. Om de schoonheid en het belang 
van de solitaire boom te benadrukken, is het project in 2005 
afgesloten met het kunstproject. Een vreemde eend in de bijt bij 
Landschapsbeheer Friesland, maar wel een hele aansprekende en 
uitdagende klus die zeker vruchten heeft afgeworpen. De waar-
dering bleek groot en de golf van publiciteit heeft niet alleen 
de solitaire bomen, maar ook de organisatie veel publiciteit 
opgeleverd. 

De expositie en kunstroute in Oldeberkoop trokken tijdens Open 
Stal veel bezoekers en bleken in de evaluatie als één van de 
hoogtepunten van de kunstmanifestatie te zijn ervaren. Ook het 
boek werd een succes. Alle projectinzendingen (van maar liefst 
veertig beeldend kunstenaars en vijftig schrijvers en dichters!) 
staan erin. De fraaie vormgeving leverde zelfs de vormgevingsprijs 
Liuweprint 2005 op, een initiatief van Stichting It Fryske Boek.

KUNST	OVER	BOMEN,	BOMEN	OVER	KUNST

kennis
beleid

uitvoering
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BEWUSTWORDING	BELANGRIJK	VOOR	
BEHOUD	GROENE	GLAZENMAKER

In het kader van het provinciale soortenbeleid heeft 
Landschapsbeheer Friesland in de afgelopen twee jaar 
onderzoek gedaan naar de verspreiding van de Groene 
Glazenmaker. Deze libellensoort, één van de grootste 
in Europa, valt onder de streng beschermde soorten 
van de Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet. 
Uit het onderzoek, dat in 2005 werd afgerond, kwam 
naar voren dat de Groene Glazenmaker in Friesland 
relatief veel voorkomt. Conclusie: dat schept ver-
plichtingen!

Onderzoeker Peter de Boer benadrukt dat we in in 
Friesland niet achterover moeten leunen omdat de 
Groene Glazenmaker bij ons op zeventig locaties voor-
komt. “Integendeel: we dragen een grote verantwoor-
delijkheid voor het veiligstellen van de toekomst van 

Het verbeteren van leefgebieden voor planten en 

dieren hoort ook bij de zorg voor ons landschap. 

Landschapsbeheer Friesland beschikt over specifieke 

kennis die nodig is om de verschillende leefgebieden 

in onze regio ook op kleine schaal in stand te houden, 

zoals in boomgaarden of groenstroken. Dat verzekert een 

levend landschap voor de toekomst!



15

De vijfde landelijke Natuurwerkdag was in 
2005 ook in Friesland een groot succes. Zo'n 525 
deelnemers – maar liefst 125 meer dan in 2004 
– zetten zich op zaterdag 5 november enthou-
siast in voor de natuur en het landschap in hun 
eigen omgeving. In totaal werd op vijftien locaties 
gewerkt. Of het nu gaat om snoeien, knotten, 
zagen of plaggen, mensen vinden het heerlijk om 
buiten in de natuur te werken, zo blijkt uit de 
lofuitingen op de evaluatiekaarten. Deelnemers 
vinden het vooral leuk om in hun favoriete gebied 
aan de slag te gaan. Landschapsbeheer Friesland is 
blij met de groeiende belangstelling. Vele handen 
maken licht werk. Bovendien is de Natuurwerkdag 
voor potentiële vrijwilligers een prachtige ken-
nismaking met Landschapsbeheer Friesland. De 
invulling de Natuurwerkdag en de begeleiding van 
deelnemers werden verzorgd door onder andere 
Landschapsbeheer Friesland, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, de ANWB, IVN en WARF . In 2005 
is gepoogd ook jongeren te trekken; tot nu toe de 
enige ontbrekende groep op de Natuurwerkdag. 
Groot succes had dit nog niet, daarom wordt dit 
jaar opnieuw speciale aandacht besteed aan het 
enthousiasmeren van deze doelgroep.

GROEIENDE	BELANGSTELLING	NATUURWERKDAG

deze bijzondere libellensoort, juist omdat de Groene 
Glazenmaker zo zeldzaam is in West-Europa.” De libel is 
de afgelopen tien jaar op veel plekken vrijwel verdwenen 
door verslechtering van de waterkwaliteit en het rigou-
reus hekkelen van sloten. “Als enige libellensoort gedijt 
de Groene Glazenmaker namelijk goed in de buurt van 
Krabbescheer”, vertelt De Boer. “Dat is echter een heel 
gevoelige waterplant die bovendien door boeren vaak uit 
de watergangen wordt gehaald.”

Alternatief schonen
Krabbescheervegetaties zijn noodzakelijk voor het 
voortbestaan van de Groene Glazenmaker. Een oplossing 
voor het behouden van Krabbescheer – en dus de libel 
– is het gefaseerd schoonmaken van sloten. Dan wordt 
het water aan- en afgevoerd zonder dat dit ten koste 
gaat van de krabbescheervegetaties. Bescherming van 
de Groene Glazenmaker is dus vooral een kwestie van 
bewustwording. Op basis van de onderzoeksresultaten 
is Landschapsbeheer Friesland in gesprek gegaan met 
het Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de waterschappen. 
Volgens De Boer moet met name de laatste partij nog 
worden overtuigd van het belang van goed ontwikkelde 
krabbescheervegetaties. “Met het onderzoek tonen we 
aan over welke biodiversiteit Krabbescheer beschikt. 
Vorig jaar zijn we met de voorlichting gestart en dit jaar 
beginnen in pilotprojecten met alternatieve vormen van 
schonen.”

kennis
beleid

uitvoering

Met het ondertekenen van een intentieverklaring 
van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) heeft 
Landschapsbeheer Friesland zich in 2005 bereid verklaard om de 
komende tien jaar een bijdrage te leveren aan de bescherming 
en verdere ontwikkeling van het cultuurhistorisch landschap in 
Noordoost-Fryslân. Op basis van haar kennis over en visie op 
goed landschapsbeheer zal Landschapsbeheer Friesland vooral 
een rol vervullen als adviseur.

De Vereniging NFW is een coöperatief samenwerkingsverband 
van boeren, andere landgebruikers en in toenemende mate ook 
streekbewoners. Naast het behoud van het unieke cultuurland-
schap en de bijzondere biodiversiteit zet de vereniging zich ook 
in voor een krachtige regionale economie en een aantrekkelijke 
woon- en werkomgeving. Landschapsbeheer Friesland zal in 
de praktische uitwerking van de intentieverklaring voorna-
melijk worden betrokken bij het aandachtsgebied Natuur en 
Landschap.

Veldgids
Begin 2005 presenteerde Landschapsbeheer Friesland de veld-
gids 'landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden', die door 
de Vereniging NFW is bestempeld als richtinggevend voor het 
landschapsbeheer in het betreffende gebied. De gids zal een 
belangrijke rol spelen bij de controle en handhaving van de 
gestelde regels en dient ook als uitgangspunt bij het belonen 
naar kwaliteit van landschapsbeheer, één van de punten waar 
Landschapsbeheer Friesland zich sterk voor maakt. In het mee-
denken over het verbeteren van de kwaliteit van het landschap, 
legt Landschapsbeheer Friesland verder accenten op onder meer 
het instandhouden van natuurlijke overgangen, het gebruik van 
inheems plantmateriaal en het herstel en behoud van poelen 
en dobben. Om de jeugd meer bij het beheren van natuur en 
landschap te betrekken, zal ook het bestaande schoolproject van 
Landschapsbeheer Friesland verder worden ontwikkeld.

INTENTIEVERKLARING	NOARDLIKE	FRYSKE	WÂLDEN

kennis
beleid

uitvoering

kennis
beleid

uitvoering

Taakverdeling/Activiteiten per werkveld
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PROMOTIE	STREEKEIGEN	BOERENERF
De aandacht voor het streekeigen boerenerf kreeg 
in 2005 een fikse stimulans door de landelijke cam-
pagne 'Kijk mijn Erf'. De grote hoeveelheid publi-
citeit rondom deze bewustwordingscampagne bood 
Landschapsbeheer Friesland bovendien gelegenheid 
een vliegende start te maken met de permanente 
actie 'Boeren Planten Bomen', die kan worden gezien 
als de praktische uitwerking van 'Kijk mijn Erf'. 

Boeren en buitenlui kregen vorig jaar volop gelegen-
heid om streekeigen erven van andere grondbezitters in 
het buitengebied te bezoeken. De Friese aftrap van Kijk 
mijn Erf vond in juni plaats op het erf van Commissaris 
der Koningin Ed Nijpels bij Langweer. In de maanden die 
volgden konden in de hele provincie voorbeelderven wor-
den bezocht. De inzet van erfbezitters als ambassadeur 

Agrarisch landschapsbeheer
 1 Overeenkomsten landschapselementen (OL).
 2 Elzensingelbeheer agrarische natuurvereniging
  'It Kollumer Grien' binnen ruilverkaveling Kollumerland.
 3 Elzensingelbeheer agrarische natuurvereniging 'It Kollumer Grien' 
  buiten ruilverkaveling Kollumerland.
 4 Pilot 'Concretisering vraag en aanbod Groene Diensten'.
 5 Veldgids Landschapsbeheer Noordelijke Friese Wouden.

Landschapsbeheer particulieren en (semi)overheden
 1 Landschapsonderhoud in ROM-gebied Zuidoost-Friesland, 
  buiten werkingssfeer Programma Beheer.
 2 Landschapsonderhoud deelgebied Lippenhuizen-Hemrik, 
  gemeente Opsterland (herstel en versterking).
 3 Landschapsonderhoud deelgebied Boyl-Oosterstreek, 
  gemeente Weststellingwerf (herstel en versterking).
 4 Landschapsonderhoud deelgebied Oudehorne-Heerenveen,    
  gemeente Heerenveen (herstel en versterking).
 5 Landschapsonderhoud deelgebied Oldeberkoop, 
  gemeente Ooststellingwerf (herstel).
 6 Versterking en nieuwe aanleg landschapselementen in 
  ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost (kavel-eindwalzone).
 7 Behoud en herstel drinkpoelen in ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost.
 8 (Achterstallig) Onderhoud landschapselementen ruilverkaveling 
  Twijzel-Buitenpost.
 9 Herstel twee dobben in ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost.
 10 Herstel Dobben in ruilverkaveling Kollumerland.
 11 Herstel boerenerven in Zuidwest-Friesland (Jaar van de  Boerderij).
 12 Uitvoering beheerplan natuurterrein/deels crossbaan Prikkedam.
 13 Uitvoering beheerplan Molenbos en Sterrebos, Oldeberkoop.
 14 Behoud Stellingwerfse Bomen met als afsluiter het kunstproject   
  Kunst over bomen, bomen over kunst.
 15 Herstel kleine particuliere natuurterreinen in ROM-gebied 
  Zuidoost-Friesland (1e fase).
 16 Herstel kleine particuliere natuurterreinen in ROM-gebied 
  Zuidoost-Friesland (2e fase).
 17 Herstel natuurterrein in Zuidoost-Friesland, Oudehorne.
 18 Bekhofschans, 2e fase.
 19 Natuurvriendelijk oeverbeheer/Laat het water verder stromen.
 20 Natuurlijke begrazing in Zuidoost-Friesland.
 21 Boeren planten Bomen (landelijk speerpunt).
 22 Landschapsbeheer particulieren en (semi)overheden met inzet   
 23 directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland. 

Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer
 1 Historische wandelpaden in Noordoost-Friesland.
 2 Friese Stinzentuinen.

 3 Herstel monumentale historische boerenerven 
  in noordelijk deel van Friesland.
 4 Eendenkooien.
 5 Boschhoeve.
 6 Natuur met (w)aarde.
 7 Behoud het Archeologische Landschap.
 8 Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer met inzet 
  directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland.

Soortenbeheer
 1 'Broedvogels in gebouwen en rond het boerenerf' in ROM-gebied 
  Zuidoost-Friesland.
 2 Boerderijvogels Noordoost-Friesland.
 3 Verbetering verbindingszones amfibieën en reptielen (poelen).
 4 Iepenwacht.
 5 Pilot biotoopverbetering voor de Ringslang in de Oldelamerpolder 
  en het Zandhuizerveld.
 6 Biotoopverbetering Adder in Zuidoost-Friesland (1e + 2e fase).
 7 Biotoopverbetering Ringslang in Zuidoost-Friesland (1e + 2e fase).
 8 Project Kamsalamander Fryslân, Steggerda, Noordwolde, Boyl (1e + 2e fase).
 9 Biotoopverbetering Gentiaanblauwtje Zuidoost-Friesland.
 10 Soorten bij particulieren.
 11 Soortenbeheer met inzet directe uitvoeringsmogelijkheden 
  Landschapsbeheer Friesland.

Vrijwilligerswerk
 1 Doarpen yn 't Grien in ROM-gebied Zuidoost-Friesland (3e + 4e fase).
 2 Beamtegrien yn Dongeradiel.
 3 Doarpsbosken en Doarpen yn 't Grien in Noordwest-Friesland.
 4 Daklozenproject i.s.m. Skrep.
 5 Vliegende Brigades.
 6 Scholenproject 'Natuur in eigen omgeving'. 
 7 Hoogstambrigade.
 8 Natuurwerkdag.
 9 Betrokkenheid bewoners natuurontwikkelingsgebied De Sanding.
 10 Begeleiding uitvoering diverse activiteiten vrijwilligerswerk.

Kenniscentrum
 1 Monitoring dobben en pingoruïnes in ROM-gebied Zuidoost-Friesland.
 2 Implementatie veldgids landschapsbeheer door cursus en excursie.
 3 Libellen en insecten.
 4 Implementatie, coördinatie en inventarisatie Monitor Kleine 
  Landschapselementen.
 5 Nieuwsbrief 'Groen Licht'. 
 6 Zesdelige televisieserie Landschapslezen in Fryslân.
 7 Cursuswerk.

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 boerderijen, huizen en 

bedrijven bij. Deze omgeving zorgt voor evenwicht tus-

sen mens en natuur. Daarom is er volop aandacht voor 

het erf in de ruimste zin van het woord. 

OVERZICHT	PROJECTEN	IN	2005



bleek een schot in de roos: wie kunnen mensen beter 
enthousiast maken over streekeigen beplanting dan 
trotse erfbezitters? In totaal kwamen circa 250 kijkers op 
de vier Open Erfdagen in Friesland af. 

Liefhebbers
“Publiciteit kregen we volop, maar de bezoekersaantal-
len van de Open Erfdagen waren wisselend”, zegt Kees 
Terwisscha van Scheltinga, communicatieadviseur van 
Landschapsbeheer Friesland. “We vermoeden dat dit had 
te maken met de omslachtige wijze van opgeven via de 
website en het aanbod van vier Open Erfdagen. Mensen 
denken dan bij de eerste gelegenheid: we gaan de vol-
gende keer wel en vervolgens blijft het er bij. Toch kun-
nen we tevreden zijn over het resultaat. Uit de evaluatie 
bleek dat de kwaliteit van de belangstelling hoog was: de 
meeste bezoekers bleken liefhebbers van cultuurhistorie 
en ze hadden serieuze plannen om hun erf streekeigen te 
maken.”

Stimuleren
Die oprechte interesse vertaalde zich in 2005 al in een 
toename van het aantal adviesverzoeken en vragen over 
streekeigen beplanting. De start van de actie Boeren 
Planten Bomen sloot daar perfect op aan. Boeren, land-
goedbeheerders, overheden en particuliere eigenaren 
kunnen tweemaal per jaar tegen gereduceerd tarief 
streekeigen planten, struiken en bomen bestellen. In 
het boek Boeren Planten Bomen staat een uitgebreide 
beschrijving van alle soorten, evenals informatie over 
bodemeisen, toepassings- en gebruiksmogelijkheden 
en de betekenis voor natuur en landschap. Bovendien 
assisteert Landschapsbeheer Friesland op verzoek bij de 
aanplant en het onderhoud. Met deze actie worden erf-
bezitters gestimuleerd de kenmerkende elementen in het 
Friese landschap in stand te houden. Wegens het grote 
succes van Kijk mijn Erf organiseert Landschapsbeheer 
Friesland dit jaar wederom een Open Erfdag voor ieder-
een die inspiratie wil opdoen.

kennis
beleid

uitvoering
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Kwantitatieve gegevens per element van directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland en advisering particulieren.
GEREALISEERDE	DOELEN	IN	2005

Type projecten/
Landschapselementen

buitendienst incl.
 werkgelegenheids 

regelingen en 
scholingsproject

Totaal

agrarisch 
landschapsbeheer

uitbesteed 
werk

vrijwilligers Totaal advisering 
particulieren

hout- en dykswallen 2.200 m1 6.005 m1 34.925 m1 200 m1 43.330 m1 18 stuks

elzensingels 2.900 m1 41.115 m1 27.374 m1 71.389 m1 13 stuks

natuurterreintjes 11 stuks 50.6 ha 2 ha 15 stuks, 45 ha 97.6 ha 16 stuks

bosjes 9 stuks 7.2 ha 3.560 m2 9 ha 14 stuks, 52 ha. 65.6 ha 11 stuks

erfbeplantingen 26 stuks 21 stuks 47 stuks 59 stuks

dorpsbeplantingen 19 stuks 3 stuks 4 stuks 26 stuks 14 stuks

landschappelijke beplantingen 2 stuks 2 stuks 1 stuk

lanen 2 stuks 4 stuks 6 stuks

hagen 200 m1 105 m1 305 m1 2 stuks

solitaire bomen 200 bomen 8 bomen 208 bomen 49 stuks

historische objecten 1 project 1 project

buitenplaatsen 3 stuks 1 stuk 2 stuks 6 stuks 25 stuks

hoogstamboomgaarden 8 vruchtbomen 350 vruchtbomen 358 vruchtbomen 201 stuks

kerk- en kerkhofbeplantingen 2 stuks 2 stuks 2 stuks

eendenkooien 5 stuks 5 stuks 2 stuks

pingoruines/dobben 14 stuks

kleine wateren/drinkpoelen 1 stuks 3 stuks 138 stuks 8 stuks 150 stuks 17 stuks

oeverbeheer 2 projecten 2 projecten 2 stuks

soortbeheer en -bescherming 2 projecten 3 projecten 5 projecten 15 stuks

recreatief medegebruik 4 projecten 3 projecten 1 project 7 projecten 15 stuks

Totaal aantal adviezen: 476 stuks



Colofon

Productie
stichting Landschapsbeheer Friesland, Beetsterzwaag

Tekst & realisatie
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar, Leeuwarden

Concept en vormgeving
Ruitervorm, Joure

Drukwerk
Rekladruk, Giekerk

Foto’s
Archief Landschapsbeheer Friesland

Alfons van Stiphout (pag. 17)

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag

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

friesland@landschapsbeheer.nl
www.landschapsbeheerfriesland.nl
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Landschapsbeheer Friesland

FINANCIËN	IN	2005
Activa 2005 2004

Vaste activa
Materiele vaste activa € 20.089 € 24.401

Vlottende activa
Voorraden € 58.048 € 40.570
Debiteuren en overige vorderingen € 733.366 € 509.782

Liquide middelen € 404.593 € 580.308
Totaal activa € 1.216.096 € 1.155.061

Passiva 2005 2004
Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen
Continuiteitsreserve € 10.699 € 3.738
Bestemmingsfondsen € 378.486 € 324.183

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds NPL € 121.337 € 156.008
Bestemmingsfonds overige projectsubsidies € 311.467 € 249.530
Fonds activa bedrijfsvoering € 20.089 € 24.401
Totaal eigen vermogen € 842.078 € 757.860
Voorzieningen € 92.287 € 65.000
Schulden op korte termijn € 281.731 € 332.201
Totaal passiva € 1.216.096 € 1.155.061

Baten Exploitatie 2005 Exploitatie 2004
Baten uit eigen fondsenwerving € 18.250 € 60.901
Aandeel in acties van derden € 134.713 € 105.730
Subsidies en bijdragen van overheden en anderen € 1.956.988 € 1.371.177
Overige baten en lasten € -4.931 € 1.356
Totaal beschikbaar voor de doelstelling € 2.105.020 € 1.539.164

Besteed aan doelstelling Exploitatie 2005 Exploitatie 2004
Agrarisch landschapsbeheer € 55.665 € 55.560
Landschapsbeheer particulieren en (semi)-overheden € 1.048.571 € 728.131
Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer € 318.730 € 260.319
Soortenbeheer € 105.905 € 99.067
Vrijwilligerswerk € 266.114 € 232.504
Kenniscentrum € 189.197 € 117.089
Totaal besteed aan de doelstelling € 1.984.182 € 1.492.670
Saldo € 120.838 € 46.494

€ 2.105.020 € 1.539.164

Saldo in toegevoegd (onttrokken) aan Exploitatie 2005 Exploitatie 2004
Eigen vermogen (vastgelegd vermogen)

Mutatie bestemmingsfondsen organisatie € 90.923 € 42.000
Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)

Mutatie continuiteitsreserve € 6.961 € 4.494
Mutatie bestemmingsfonds NPL-gelden € -34.671 € -
Mutatie bestemmingsfonds overige projectsubsidies € 61.937 € -
Mutatie fonds activa bedrijfsvoering € -4.312 € -

€ 120.838 € 46.494

Accountantsverklaring
Wij hebben de in dit verslag opge-
nomen verkorte jaarrekening 2005 
van Stichting Landschapsbeheer 
Friesland te Beetsterzwaag gecon-
troleerd. De verkorte jaarrekening 
is ontleend aan de door ons gecon-
troleerde jaarrekening 2005 van 
Stichting Landschapsbeheer Friesland 
te Beetsterzwaag. Bij die jaarrekening 
hebben wij op 23 juni 2006 een 
goedkeurende accountantsverklaring 
verstrekt. De verkorte jaarrekening is 
opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de stichting. 
Het is onze verantwoordelijkheid een 
accountantsverklaring inzake de ver-
korte jaarrekening te verstrekken.

Wij zijn van oordeel dat de verkorte 
jaarrekening op alle van materieel 
belang zijnde aspecten in overeen-
stemming is met de jaarrekening 
waaraan deze is ontleend. 
Voor het inzicht dat vereist is voor 
een verantwoorde oordeelsvorming
omtrent de financiële positie 
en de resultaten van Stichting 
Landschapsbeheer Friesland te 
Beetsterzwaag en voor een toereikend 
inzicht in de reikwijdte van onze con-
trole, dient de verkorte jaarrekening 
gelezen te worden in samenhang met 
de volledige jaarrekening, waaraan 
deze is ontleend, alsmede met de door 
ons daarbij op 23 juni 2006 verstrekte 
goedkeurende accountantsverklaring. 
De volledige jaarrekening is opgesteld 
in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaardbare grondslagen 
voor financiële verslaggeving en 
met inacht-neming van de Richtlijn 
Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen, zoals opgesteld door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Drachten, 23 juni 2006

Van Der Veen & Kromhout      
Registeraccountants    
K.E. de Weerd

Financiën in 2005 / Colofon
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