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Met trots dragen we sinds jaar en dag het belang van ons cultuurhistorisch waardevolle 
landschap uit. We merken dat steeds meer mensen zich betrokken voelen bij het landschap. 
Daarop anticiperen we door Friese inwoners te betrekken in de uitvoering van ons werk, maar 
ook door provincie en lokale overheden te adviseren in het ontwikkelen van goed landschaps- 
en natuurbeleid. Eén ding is duidelijk: we moeten ons sámen inzetten voor het landschap. 
Landschapsbeheer Friesland heeft daarin een spilfunctie en we maken van kansen mogelijkheden. 
Dat doen we door partijen bij elkaar te brengen, door advies te geven, door projecten te initiëren 
en door ervoor te zorgen dat we daarbinnen één visie delen: de identiteit van ons prachtige 
Friese landschap waarborgen.

De publieke belangstelling biedt mogelijkheden om ook binnen de politiek een breder draagvlak 
te creëren. Ons doel is dat landschap doorlopend in de belangstelling staat, zowel politiek als 
maatschappelijk. We delen onze kennis en ervaring daarom met lokale overheden en politieke partijen. 
Dat doen we in samenwerking met diverse partners. 

In het voortraject van de verkiezingen van Provinciale Staten 2007 hebben we bijvoorbeeld samen met de 
Friese Milieu Federatie en de Friese Natuurbeschermingsorganisaties de belangen voor natuur en landschap 
onder de aandacht gebracht bij verschillende politieke partijen. We hebben concrete adviezen gegeven over hoe 
fracties belangrijke punten in hun partijprogramma konden verwerken. In het kader van de ontwikkeling van 
het Streekplan organiseerden we gemeenschappelijk een excursie voor statenleden. Terwijl we samen naar het 
landschap keken, spraken we onder meer over het provinciaal Meerjarenplan (pMJP) en over de zogenoemde 
‘witte gebieden’ in Friesland. Landschapsbeheer Friesland moet duidelijk maken wat haar positie daarin is en 
wat we kunnen betekenen in beheer, onderhoud, maar vooral ook in nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. 
Ook met de fl yer Kijk op het landschap, die we speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen ontwikkelden, 
hebben we daarvoor gezorgd. In deze fl yer vertaalden we het Landschapsmanifest naar de Friese situatie, 
met als doel landschap hoog op de politieke agenda’s te plaatsen. 

Op verschillende manieren zorgen we ervoor dat de waarde van het landschap een belangrijke plek krijgt in 
ontwikkelingen. Dat doen we bijvoorbeeld in de ontwikkeling rond de Centrale As, maar we richten ons ook op 
de landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen en de aankleding van recreatieterreinen. Vanzelfsprekend 
hebben we ook in 2006 zelf zorg gedragen voor beheer en onderhoud van het landschap. En dat doen we niet 
alleen. We worden in de uitvoering van ons werk elk jaar weer bijgestaan door honderden vrijwilligers. 
Opvallend is de tendens dat steeds meer mensen zich betrokken tonen bij landschap in hun directe omgeving 
en daar spelen we met onze vele projecten dankbaar op in. 

Door het uitbreiden van ons netwerk en daarbinnen krachten te bundelen, kan Landschapsbeheer Friesland haar 
organisatie elk jaar sterker maken. De kracht van onze organisatie schuilt in het vergroten, delen en uitdragen 
van onze kennis. Ons netwerk blijft groeien en daardoor zien we precies dat wat we willen zien: landschap leeft. 

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 mogelijkheden 
voor het verkrijgen van subsidies of andere finan-
cieringen. Daarmee is Landschapsbeheer Friesland 
de spil in het netwerk voor landschapszorg in deze 
provincie. 

De actieve zorg voor het Friese cultuurlandschap 
door Landschapsbeheer Friesland gebeurt altijd in 
overleg en samenwerking met particulieren, agra-
riërs, landgoedeigenaren en vrijwilligersgroepen, 
maar ook overheden, waterschappen, verenigingen 
en particuliere organisaties. Gezamenlijk zijn zij 
voor tachtig procent eigenaar van het Friese buiten-
gebied. 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 provinciale orga-
nisaties: Landschapsbeheer Nederland. Gezamenlijk 
streven ze naar een ecologisch cultuurlandschap 
met instandhouding van het streekeigen 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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TERUG IN DE MAATSCHAPPIJ DOOR 
ONDERHOUD IN HET LANDSCHAP

Samenwerken is de sleutel voor succes. Dat blijkt ook 
voor een organisatie als Landschapsbeheer Friesland. 
Sinds een aantal jaar is Landschapsbeheer Friesland 
initiator van verscheidene projecten waarbij het mes 
aan twee kanten snijdt, zoals het reïntegratietraject 
voor dak- en thuislozen. In samenwerking met ver-
schillende partijen biedt onze organisatie eenvoudig 
werk in de natuur. En dat werpt vruchten af. Werken 
in het landschap blijkt een zinvolle dagbesteding voor 
mensen die moeite hebben in de maatschappij hun 
plek te vinden. Tegelijkertijd is Landschapsbeheer 
Friesland zeer erkentelijk voor het werk dat dak- 
en thuislozen verzetten. 

Het is niet voor iedereen weggelegd: een nieuw leven 
beginnen waarbij rust, regelmaat en reinheid de basis 
vormen. Als je jarenlang verslaafd bent geweest en tot 
voor kort nog op straat leefde, hoe krijg je dan weer een 

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 landschap. 

Landschapsbeheer Friesland zorgt voor opleiding, bege-

leiding, gereedschap en veilige werkomstandigheden.



TAAKVERDELING

 

Kennis
Het toegankelijk maken van kennis op gebied van 
landschapsbeheer is een belangrijke taak, evenals 
het geven van voorlichting, educatie en instructie 
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 parti-
culiere grondbezitters, boeren, agrarische natuur-
verenigingen en vrijwilligers in het bijzonder.

 Beleid
Landschapsbeheer Friesland kan partijen als 
gemeenten, provincie, projectbureaus, land-
inrichtingscommissies, natuurbeschermings-
organisaties en marktpartijen uitstekend onder-
steunen en adviseren als het gaat om de zorg 
voor ons landschap.  

 Uitvoering
Onderscheidende taken zijn onder meer het coör-
dineren van activiteiten op het gebied van behoud, 
herstel, beheer en ontwikkeling van landschaps-
elementen, het stimuleren van planvorming en het 
opstellen van plannen, het volgen van ontwikkelin-
gen van uitvoeringsmaatregelen en het stimuleren 
plus coördineren van vrijwilligerswerk in landschaps-
onderhoud.

Taakverdeling
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beetje discipline? Het is de samenwerkende partijen er 
alles aan gelegen om deelnemers daarin te ondersteu-
nen. En de animo voor het project is groot. Mensen die 
op straat leven, doen dat in veel gevallen niet vrijwillig, 
ze moeten alleen een kans krijgen om een andere rich-
ting in te slaan. Landschapsbeheer Friesland geeft ze 
graag die kans. In 2006 is de eerste lichting dak- en 
thuislozen die deelnam aan het project met verve 
geslaagd: die heeft zelfstandig woonruimte en zicht 
op een betere toekomst. 

Werken, wonen, welzijn
Het project Wonen, Werken, Welzijn (WWW) is een 
gezamenlijk project van stichting Skrep (sociale acti-
vering), SMO Friesland (maatschappelijk werk), GGZ 
Friesland (geestelijke gezondheidszorg), Reax (arbeid 
en re-integratie), Woonbedrijf Leeuwarden, VNN (ver-
slavingszorg Noord Nederland) en Landschapsbeheer 
Friesland. De doelstelling van het project is dak- en 
thuislozen weer een plaats in de maatschappij te bieden 
met daarbij een toekomstperspectief. De deelnemers 
van het project WWW krijgen scholing via het Agrarisch 
Onderwijs Centrum (AOC) en doen werkervaring op door 
het uitvoeren van eenvoudig onderhoud in het landschap. 

Perspectief bieden
De visie is dat de kandidaten zich weer beter zullen 
voelen en daarmee weer energie opdoen om hun 
persoonlijke problemen het hoofd te kunnen bieden. 
Daarbij hebben ze een dak boven hun hoofd en hebben 
ze een nuttige dagbesteding: onderhoud van het land-
schap. Van de mensen die begin 2006 deelnamen aan 
het project, hebben vijf al een gesubsidieerde baan. 
Het voornemen is de komende jaren een vervolgtraject 
te bieden waarin kandidaten door kunnen stromen. 
De deelnemers van 2006 zeggen ontzettend blij te zijn 
met de kans die hen geboden is. 

kennis
beleid

uitvoering

Landschapsbeheer Friesland staat vooral bekend om haar uitvoerende activiteiten, maar de stichting heeft 
meer te bieden. Om de toegevoegde waarde van de organisatie beter voor het voetlicht te brengen, zijn de 
basistaken verdeeld in kennis, beleid en uitvoering. De projecten van Landschapsbeheer Friesland zijn onlos-
makelijk verbonden met de basistaken van de organisatie.



 werkveld 1
Agrarisch landschapsbeheer

Het is zonneklaar dat mensen uit stad en platte-
land een mooi landschap prefereren waarin zij 
kunnen wonen en recreëren. Een fraai landschap 
is echter niet vanzelfsprekend. Ontwikkelingen 
in de landbouw en de planologie zorgen ervoor 
dat het landschap verandert en landschappen 
gaan daardoor steeds meer op elkaar lijken. 
Het is daarom fantastisch te zien dat boeren 
in de bres springen voor de cultuurhistorische 
waarden van ons landschap en ‘groene diensten’
leveren. Zij zorgen er samen met belanghebbende 
partijen voor dat de identiteit van de streek 
behouden blijft. Een belangrijke taak voor Land-
schapsbeheer Friesland is daarbij het creëren van 
een breed maatschappelijk draagvlak, zodat de 
instandhouding van het cultuurlandschap 
structureel gefinancierd kan worden. 

kennis
De voorschriften in landschapspakketten zorgden 
in 2006 voor moeilijkheden. Zowel voor de grond-
gebruikers die de regels moeten naleven, als voor 
de mensen die toezicht houden op die naleving, 
leidden de voorschriften binnen het Programma 
Beheer tot verwarring. Bijvoorbeeld rond de aan-
vraag voor drinkpoelen in de Noardlike Fryske 
Wâlden. Het ministerie van LNV heeft aangegeven 
deze problemen nader te willen bekijken. 
Landschapsbeheer Friesland heeft daarom een 
korte notitie geschreven over de aard en de ligging 
van drinkpoelen in de Noardlike Fryske Wâlden. 
Tevens werd een excursie geleid met Alterra en 
DLG. De rapportage van Alterra verschijnt nog. 

Taakverdeling/Activiteiten per werkveld
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In Friesland zetten de zes hoogstambrigades van Landschaps-
beheer Friesland zich in voor het behoud van fruitbomen en 
boomgaarden. Deze karakteristieke hoogstamvruchtbomen, met 
name de streekgebonden fruitrassen, zijn van grote waarde voor 
het landschap.

Het fruitbomenbestand 
vergrijst. De huidige eige-
naren weten vaak niet 
goed hoe zij de oude 
bomen, dikwijls nog van 
voor de oorlog, moeten 
onderhouden. Hierdoor 
worden veel van deze 
bomen gekapt of is er 
sprake van achterstallig 
onderhoud. De hoogstam-

brigades bieden hierbij de helpende hand. In 2006 snoeiden zij 
in totaal 393 bomen op circa 80 adressen.  
Het plan voor de hoogstambrigade ontstond in 2001, naar aan-
leiding van de cursus ‘Snoeien van Vruchtbomen’. De enthou-
siaste cursisten wilden hun vaardigheden verder in de praktijk 
brengen. Dit leidde tot de oprichting van de eerste hoogstam-
brigade. Inmiddels zijn zes brigades, met in totaal zo’n 80 actieve 
vrijwilligers, werkzaam in verschillende regio’s van de provincie. 
Iedere groep bestaat uit 10 tot 15 actieve snoeiers. 

Het eerste lustrum van de hoogstambrigade werd eind 2006 
gevierd met een uitstapje naar het Kookmuseum in Appelscha. 
Aansluitend bij het werk van de brigades, was er tijdens de 
dag veel aandacht voor de verwerking van fruit. Jan Piet de 
Boer, coördinator van de hoogstambrigades, benadrukt overi-
gens dat het lustrum niet de enige reden was voor het uitje. 
Landschapsbeheer wilde met deze dag vooral haar waardering 
uitspreken voor deze groep mensen. Er is veel vraag naar de 
hoogstambrigades. Zij zijn echt een fenomeen. Deze mensen 
zijn zeer succesvolle ambassadeurs voor Landschapsbeheer 
Friesland!

SUCCESVOLLE HOOGSTAMBRIGADE VIERT EERSTE LUSTRUM

NATUUR EN MENS VERBINDEN MET 
DOARPEN YN  T GRIEN

Betrokkenheid van bewoners bij hun eigen omgeving, 
daar zorgt het project Doarpen yn ‘t Grien voor. 
In nauwe samenwerking met Verenigingen van 
Dorpsbelang, richtte Landschapsbeheer Friesland 
zich in 2006 in totaal op 8 dorpen in Zuidoost 
en Noordwest Friesland. Met dit project wordt de 
groenstructuur in een dorp versterkt. Bovendien wil 
Landschapsbeheer met Doarpen yn ‘t Grien de betrok-
kenheid van de dorpsbewoners bij hun eigen omgeving 
vergroten. 

Veel dorpsbewoners hebben behoefte aan een groene 
woonomgeving met een duidelijke identiteit. Met het 
project Doarpen yn ‘t Grien speelt Landschapsbeheer 
Friesland daar fantastisch op in. En met name doordat 
dorpelingen actief betrokken worden in het project, werkt 
het zo goed. Inwoners uit het dorp vormen namelijk zélf 

Met inzet van kennis en middelen stimuleert 

Landschapsbeheer Friesland de ecologische ontwikke-

ling van de grond waarop wij wonen en werken. Daarbij  

hoort ook het natuurlijke groen rond boerderijen, huizen 

en bedrijven. Deze omgeving zorgt voor evenwicht 

tussen mens en natuur. Daarom is er volop aandacht 

voor het erf in de ruimste zin van het woord.

kennis
beleid

uitvoering



de groencommissie. Deze commissie bepaalt waarmee 
het dorp aan de slag gaat. Landschapsbeheer biedt 
ondersteuning bij het opzetten van de groencommissie, 
adviseert de commissieleden, zet ideeën om in een 
groenplan en verzorgt praktische begeleiding van de 
werkzaamheden.

Mooie resultaten
Bij de aanleg van nieuw groen kunnen de betrokken 
dorpelingen zich richten op het eigen erf, op opvallende 
of historische plekken in hun woonplaats. De keuzes 
worden vastgelegd in het groenplan en de dorps-
bewoners voeren dit plan uit tijdens plant- en/of 
onderhoudsdagen. Deze gezamenlijke werkdagen 
leverden fraaie resultaten op in Arum, Spannum, 
Vrouwenparochie, Burgwerd, Hichtum en Minnertsga. 
Zo koos Minnertsga voor het aanleggen van een prach-
tige Iepenlaan met circa 100 bomen aan weerszijden van 
het dorp. Het gevolg is dat je het dorp nu binnen rijdt 
over die Iepenlaan en dan kun je zien dat zulke projecten 
van Landschapsbeheer er daadwerkelijk toe doen. 

Betrokken bewoners
De inwoners van Arum verbeterden de toegankelijkheid 
van hun dorpsbos. Zij realiseerden een wandelpad door 
het verwilderde bos. Het pad is toegankelijk voor inva-
liden en voert langs een prachtige open plek met water, 
midden in het bos. De betrokkenheid van de mensen uit 
het dorp was groot. Voor de dorpsbewoners is het bos 
veel aantrekkelijker geworden. Het bospad in Arum werd 
in 2006 officieel geopend met een indrukwekkende 
lampiontocht.  Doarpen yn ‘t Grien bleek in 2006 
opnieuw een succesvol project. Dorpen tonen veel 
belangstelling voor het werken aan de eigen groen-
structuur. Een aantal Friese dorpen diende inmiddels 
een aanvraag in om eveneens te kunnen deelnemen. 
Landschapsbeheer Friesland zal het project Doarpen 
yn ‘t Grien naar verwachting zeker voortzetten.   

kennis
beleid

uitvoering



beleid
Landschapsbeheer Friesland maakt vanaf halver-
wege 2006 deel uit van de themagroep Landschap 
van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (zie 
ook kadertekst). In de bijeenkomsten van deze 
themagroep stond tot nu toe vooral de ontwik-
keling van het woudenpakket centraal: een 
beheerpakket voor landschapselementen dat 
specifi ek toegesneden is op de streek. De rol 
van Landschapsbeheer Friesland is de kennis 
met betrekking tot landschap, beheer en onder-
houd in de Noardlike Fryske Wâlden te enten 
op de catalogus Groen-Blauwe diensten, een 
landelijk en Europees erkend systeem. Ook zorgt 
Landschapsbeheer ervoor dat de inhoud van de 
in 2005 uitgebrachte Veldgids geïntegreerd wordt 
in de pakketten. 

uitvoering
Om het Nederlands cultuurlandschap te behouden, 
zetten veel mensen en partijen zich actief in. 
Bijvoorbeeld voor het behoud van de elzensingel: 
Frieslands trots dat zonder onderhoud verloren 
gaat. Dat gaat onder andere de agrarische natuur-
vereniging ‘it Kollumer Grien’ aan het hart en zij 
heeft, naast 700 meter houtwal, in de winter-
periode van 2005-2006, maar liefst 18 kilometer 
elzensingel onderhouden. Al vanaf 1997 spant 
de vereniging zich in voor verzorging en herstel 
van elzensingels, houtwallen en drinkpoelen. 
Landschapsbeheer Friesland ondersteunt de 
vereniging, brengt partijen bij elkaar en geeft 
advies. 

 

werkveld 2
Landschapsbeheer particulieren 
en (semi)overheden

Kansen voor het landschap: het nieuwe 
Streekplan van de provincie maakt duidelijk dat 
provinsje Fryslân een nieuwe koers inzet die 
goede vooruitzichten biedt voor het landschap. 
Versterking van de ruimtelijke kwaliteit vormt de 
basis van het beleid. Landschapsbeheer Friesland 
ondersteunt dit van harte. Naast het advies dat 
we overheden bieden, richten we ons ook op 
particulieren. Vooral hier speelt de actuele vraag 
hoe je landschap ‘lonend’ kunt maken, dan is 
beheer en onderhoud namelijk gefi nancierd. Het 
samenbrengen van partijen en het gebruik maken 
van elkaars kennis vormt de basis van nieuwe 
ontwikkelingen.

kennis
Energie winnen uit verschillende plantaardige 
materialen betekent minder belasting voor 
het milieu. Dat is een belangrijke reden dat 
Landschapsbeheer Friesland in 2006 onderzocht 
hoe de organisatie hierin een bijdrage kan leveren. 
De reststoffen die vrijkomen bij natuurbeheer en 
landschapsonderhoud zouden daarvoor namelijk 
goed kunnen dienen. In samenwerking met Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) heeft Landschapsbeheer 
Friesland het initiatief genomen op zoek te gaan 
naar een locatie binnen het ROM-gebied waar 
een bio-energie installatie geplaatst kan worden. 
Dat is gelukt: de installatie komt in Beetsterzwaag 
te staan. Door deze installatie te koppelen aan 
het onderhoud van houtsingels en houtwallen in 
de omgeving, is de levensduur van de installatie 
geborgd. De exploitatie komt in handen van de 
agrarische natuurvereniging ‘De Alde Delte’. 

Taakverdeling/Activiteiten per werkveld
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Landschapsbeheer Friesland besteedde in 2006 veel aandacht 
aan Maatschappelijke Stages. Jongeren in het voortgezet onder-
wijs maken via deze ‘stages’ kennis met vrijwilligerswerk en zet-
ten zich onbetaald in voor de maatschappij. Voor de ontwikkeling 
hiervan in Friesland, sloot Landschapsbeheer Friesland zich in 
2005 aan bij de Vliegende Brigade. Dit  landelijk initiatief brengt 
de maatschappelijke stage met vliegende brigadiers op provinciaal 
niveau onder de aandacht bij jongeren, scholen en werkgevers. 

In 2006 nam Landschaps-
beheer Friesland, in het 
kader van de maatschap-
pelijke stages, deel aan 
een pilot in Zuidwest-
Friesland. Instellingen en 
organisaties hebben zich 
hier in een vrijwilligers-
platform verenigd, dat 
stages aanbiedt. Samen 

met It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bood 
Landschapsbeheer natuurstages aan. Gedurende een aantal weken 
konden jongeren 2 à 4 uur meedraaien in een project. Bij de pilot 
in Zuidwest Friesland koos uiteindelijk 20 procent voor een stage 
bij Landschapsbeheer Friesland. Een ander initiatief lag bij de 
vrijwilligerscentrale van Burgum, die enkele leerlingen bemiddelde 
bij een klus in een eendenkooi van It Fryske Gea. Met de vrijwil-
ligersgroep van Landschapsbeheer werkten de stagiaires aan het 
onderhoud van de eendenkooi. 

De maatschappelijke stages zijn een ideale manier voor jongeren 
om te ontdekken waar hun interesses en mogelijkheden liggen. 
Leerlingen mogen zelf hun stageplek kiezen. Zij hebben dus affi-
niteit met hetgeen ze gaan doen. Dat werkt motiverend voor alle 
partijen. Landschapsbeheer werkte in 2006 ook mee aan de uit-
gave van een boekje over de maatschappelijke stage: De Vliegende 
Brigade. Om de maatschappelijke stage breed onder de aandacht 
te brengen, werd dit boekje verspreid onder ministeries, onderwijs-
instellingen en maatschappelijke organisaties. 

INTERESSE WEKKEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK

kennis
beleid

uitvoering



beleid 
De provincie heeft in het streekplan een duidelijk 
nieuwe koers ingezet waarbij de kansen voor het 
landschap een grote rol spelen. ‘Om de Kwaliteit 
fan de Romte’ is de titel van het streekplan en 
dat geeft precies aan wat het uitgangspunt is van 
het nieuwe beleid: een betere waardering van de 
verschillende landschappen in de provincie. In aan-
sluiting op het provinciale gebiedsgerichte beleid, 
de plattelandsprojecten én in samenhang met het 
gemeentelijk beleid zijn in 2006 kansen onder-
zocht om themagerichte projecten op het grond-
gebied van particulieren op te zetten (zie onder 
het Sleutelmerk ‘Maak je erf goed’, de tekst over 
Doarpen yn it Grien). Mede door deze projecten 
zorgt Landschapsbeheer ervoor dat onder de inwo-
ners van Friesland het draagvlak voor landschap en 
natuur steeds groter wordt.

uitvoering
Soms komt het voor dat middelen beschikbaar 
zijn, maar niet benut worden. De gelden die bij-
voorbeeld voor de het project landinrichting in 
Oosterwolde, Elsloo en Appelscha zijn gereser-
veerd, werden tot 2006 niet gebruikt, mede door 
minimale belangstelling. Terwijl de aanleg van 
erfbeplanting, achterstallig onderhoud en de aan-
leg van houtwallen en singels ondertussen op zich 
liet wachten, zette Landschapsbeheer Friesland 
in samenwerking met een landschapsconsulent 
ROM een strategie op om de beschikbare middelen 
toch te benutten. En met succes. De impuls die 
Landschapsbeheer gaf, van aanvraag tot uitvoering, 
zorgde ervoor dat 24 landeigenaren deelnamen aan 
het in leven geblazen project. 

 werkveld 3
Cultuurhistorisch en 
aardkundig landschapsbeheer

Kennis over het landschap en de beleving ervan, 
speelt de laatste jaren een steeds grotere rol 
binnen landschapsbeheer. Er is steeds meer 
belangstelling voor cultuurhistorie in het ruim-
telijk gebied. Zowel landelijk als regionaal is 
deze ontwikkeling terug te vinden in beleids-
stukken. Bijvoorbeeld in de Nota Belvedère, 
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Oude tijden lijken te herleven als een schaapherder met 
zijn kudde door het landschap trekt. Maar ook in de moderne 
tijd blijkt het een gouden greep om schapen te laten grazen op  
natuurterreinen. Het komt ten goede aan de kwaliteit van het 
terrein en het zorgt ervoor dat minder vrijwilligers ingezet hoe-
ven worden voor het beheer van het landschap. Bovendien is het 
een zeer natuurvriendelijke manier van landschapsonderhoud.

In 2005 ontwikkelde Landschapsbeheer Friesland het onder-
houdssysteem waarmee met behulp van schaapskudden het 
beheer van kleine natuurterreinen in Zuidoost-Friesland geregeld 
werd. De te begrazen terreinen zijn in 2006  uitgebreid om een 
schapendrift te creëren, dat is een weg met bermen waarlangs 
de schapen kunnen lopen en het grondgebied dat wordt gebruikt 
om schapen over te drijven. Het project werpt zijn vruchten 
af. Het begrazingsysteem zorgt ervoor dat op kleine natuur-
terreinen de heide ruimte heeft om te groeien en dat de terreinen 
hun open karakter behouden. Ook voor de ecologische structuur 
biedt de inzet van schapen toevoegde waarde omdat ze sporen 
en zaden overbrengen van het ene naar het andere terrein.

Het beheer met de 
gescheperde schaapskud-
den wordt voorafgegaan 
door werkzaamheden die 
door vrijwilligers worden 
uitgevoerd. Medewerkers 
van Landschapsbeheer 
Friesland begeleiden ze 
daarbij. In sommige geval-

len zijn mensen vanuit een reïntegratieproject ingezet om de 
natuurterreinen te onderhouden. Naast particuliere terreinen 
is de kudde ook ingezet op terreinen van SBB. Ook hier vindt 
aanvullend beheer plaats door vrijwilligers. Bij het ROM-project 
Herstel kleine particuliere natuurterreinen zal de begrazing 
ingezet worden voor de nazorg. De schapen weten hun weg te 
vinden in deze kleine natuurgebieden en landeigenaren zijn blij 
met deze natuurlijke vorm van onderhoud.

SCHAPEN DIE HET LANDSCHAP ONDERHOUDEN

kennis
beleid

uitvoering



de Nota Ruimte, de Regeling Boerenlandpaden 
en in het Streekplan: daarin is het beleid meer 
dan ooit gericht op behoud van landschapstypen. 
Landschapsbeheer Friesland ondersteunt de uit-
voering van dit beleid op verscheidene manieren:

kennis
Landschapsbeheer Friesland heeft ook in 2006 
aandacht besteed aan het verhogen van het ken-
nisniveau over cultuurhistorisch en aardkundig 
landschapsbeheer. Daarbij is het opbouwen van 
provinciale kennisnetwerken (de zogenaamde 
Belvedèreteams) van groot belang. Vooral het samen-
werken moet leiden tot nieuwe ontwikkelingen in 
de provincie. In 2006 zijn met name contacten 
versterkt met het Steunpunt Monumentenzorg, de 
bureaus Plattelânsprojekten en diverse gemeenten.

beleid 
In 2005 startte landelijk het ‘Belvedèreprogramma’ 
met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te 
verbeteren en het cultuurhistorisch erfgoed te 
behouden. Zowel Landschapsbeheer Nederland 
als de provinciale organisaties zijn betrokken 
bij de verdere uitbouw van het programma. 
In de projecten Herstel Boerenerven onderzocht 
Landschapsbeheer de inrichting van boerenerven 
in relatie tot de landschappelijke historische 
ligging en inrichting. Niet alleen bij behoud van 
de agrarische functies van een boerenbedrijf, 
maar ook bij nieuwe bestemmingen en functies 
van het boerenerf zorgt Landschapsbeheer ervoor 
dat het Belvedère-gedachtengoed aan nieuwe 
ontwikkelingen ten grondslag ligt. 

uitvoering
Een voortdurend proces binnen Landschapsbeheer 
Friesland is de aandacht voor cultuurhistorie 
regionaal te versterken. In dat kader heeft de 
organisatie ook in 2006 weer diverse projecten 
gerealiseerd die met name betrekking hebben op 
historische terreinen. Niet alleen het begeleiden 
van vrijwilligers en landeigenaren, maar ook het 
samenbrengen van bedrijven en werkzoekenden via
reïntegratietrajecten, speelt hierbij een grote rol. 
Naast het herstel van deze historische terreinen, 
vestigt Landschapsbeheer ook op andere manieren 
aandacht op de cultuurhistorie van Friesland. 
Bijvoorbeeld door de totstandkoming van de 
Historische Wandelpaden, of door mee te werken 
in het project Oude paden, nieuwe wegen. 
Ook voor het project Win je eigen Ommetje was 
landelijk onder burgers zeer grote belangstelling. 

Voor het onderhoud van ons waardevolle landschap is kennis 
nodig. Maar vooral het délen van kennis is een meerwaarde van 
Landschapsbeheer Friesland en het blijkt dat landeigenaren en 
grondgebruikers die vraag zelf ook nadrukkelijk stellen. Zij willen 
zelf kunnen volgen of de maatregelen die ze nemen ook daad-
werkelijk resultaat hebben en of ze daarmee bijdragen aan goed 
beheer en behoud van de eigen streek, maar hebben daarvoor 
wel extra kennis nodig. 

In 2006 werd  de Cursus Kennis en Ontwikkeling van botanisch 
waardevolle randen en graslanden succesvol ingezet. Een project 
dat is geïnitieerd vanuit het Steunpunt Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (SANL). Landschapsbeheer Friesland ontwik-
kelde samen met PTC+ de cursus, via BoerenNatuur en LTO-
projecten werden deelnemers bereikt en PTC+ praktijkleren 
verzorgde uiteindelijk de cursus. Een samenwerking die succes-
vol bleek. De reactie van de deelnemers was zeer positief. Met 
name de combinatie tussen het theorie- en praktijkdeel werd 
erg gewaardeerd. Landschapsbeheer Friesland zal deze cursus 
ook het komende  jaar aanbieden. Het delen van kennis komt 
namelijk ten goede aan de kwaliteit van het beheer en vooral 
ook aan de natuur. 

In de provincie Fryslân zijn op basis van het plan ‘Vrij inzetbare 
hectaren’ en in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer (SAN) goedkeuringsbeschikkingen toegekend voor 
een flinke oppervlakte botanisch beheer. De beheersubsidie is 
en wordt verleend voor het instandhouden of ontwikkelen van 
botanisch waardevol grasland of botanisch waardevolle perceel-
randen. Daarom is het van belang dat perceelhouders hun kennis 
hieromtrent vergroten. Vanuit agrarische natuurverenigingen 
zijn het ook deze mensen die als eerste benaderd zijn om de 
cursus te volgen.

VRAAG NAAR KENNIS OVER LANDSCHAP

kennis
beleid

uitvoering
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 werkveld 4
Soortenbeheer

Onder de noemer ‘Ruimte voor plant en dier’ 
werkt Landschapsbeheer Friesland aan de verbe-
tering van leefgebieden voor soorten. Een breder 
draagvlak creëren voor het cultuurlandschap en 
het zichtbaar maken van de invloed van Europa 
op het landelijke en provinciale soortenbeleid 
zijn speerpunten binnen dit werkveld, maar ook 
het versterken van de samenwerking met orga-
nisaties die zich bezig houden met soorten-
bescherming is erg belangrijk. Landschapsbeheer 
ziet dat het uitwisselen van kennis en het bun-
delen van krachten de soorten en het leefgebied 
van soorten ten goede komt.

kennis
In de zomer van 2005 werd voor het eerst de 
Oostelijke Witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) 
weer aangetroffen in Nederland. Een zeer bijzonder 
moment, want de libel was al tientallen jaren niet 
gesignaleerd. Een zeldzame verschijning dus. Het 
vermoeden bestaat dat de Oostelijke Witsnuitlibel 
ook in Zuidoost-Friesland kan voorkomen en daar-
om is daar op kansrijke plekken de gehele libellen-
fauna geïnventariseerd. Van deze libellensoorten 
zijn datalijsten gemaakt. De Oostelijke Witsnuitlibel 
werd nog niet in andere vennen aangetroffen, 
maar gelukkig wel weer in de Catspoele.

beleid 
Op basis van de nota “Libje en Libje litte”, wordt 
in Friesland gewerkt aan een uitvoeringsnotitie. 
Het doel daarvan is het soortenbeleid te kunnen 
plaatsen in het algehele natuurbeleid. 
De provincie laat zich daarbij onder meer door 
Landschapsbeheer Friesland adviseren. Provinsje 
Fryslân wil de rol van landschapsbeheer de 
komende jaren vergroten. Het gaat daarbij vooral 
om maatregelen voor het behoud van soorten in 
Friesland, zoals bijvoorbeeld: de Weidebeekjuffer, 
Heikikker, Ringslang, Groene Glazenmaker, 
Krabbenscheer, Gentiaanblauwtje, Adder, 
Kamsalamander, Daslook, Holwortel en Vogelmelk.

uitvoering
Er zijn zoveel soorten die aandacht behoeven. 
Een paar voorbeelden: Landschapsbeheer Friesland 
zette zich ook in 2006 in voor de biotoopverbe-
tering (= verbetering van het leefgebied van een 
soort) van verscheidene reptielen en amfi bieën als 
de heikikker, de kamsalamander, de adder en de 

Een record aantal 
vrijwilligers meldde 
zich op de eerste zater-
dag in november aan 
voor de zesde landelijke 
Natuurwerkdag. Maar 
liefst 564 natuurlief-
hebbers, circa 40 meer 
dan in 2005, togen op 
15 locaties in Friesland 
aan de slag. Jong en oud trok de werkhandschoenen aan om te 
zagen, te snoeien en bij te dragen aan het onderhoud van bos-
gebieden en heideterreinen.  
Net als voorgaande jaren trok de Natuurwerkdag ook in 2006 veel 
nieuwe vrijwilligers. Deze feestelijk georganiseerde dag blijkt 
voor velen een mooie aanleiding zich in te zetten voor natuur-
gebieden in de eigen omgeving. Er is een groeiende belangstel-
ling voor het werken in de natuur. Landschapsbeheer Friesland 
verzorgde de invulling van de dag en de begeleiding van de 
deelnemers samen met onder andere Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, de ANWB, IVN en  de WARF. 
Ook dorpsbelangenverenigingen hebben zich op deze dag 
ingezet, zo ook  in Houtigehage, een dorp iets ten noorden 
van Drachten en een van de aangewezen werklocaties tijdens 
de Natuurwerkdag. Het onderhoud van het dorpsbos bij 
Houtigehage is volledig in handen vrijwilligers. Zij kunnen altijd 
wel wat extra handen gebruiken. Tijdens de Natuurwerkdag 
werd dit dorpsbos flink onder handen genomen. De aanwezige 
vrijwilligers snoeiden bomen, dunden een stuk bos en legden 
takkenrillen aan. Gedurende de hele dag waren steeds zo’n 15 
tot 50 deelnemers in het bos aan het werk. Een prachtig gezicht 
en een ultiem voorbeeld van het feit dat vele handen licht werk 
maken. 

STEEDS MEER ANIMO VOOR NATUURWERKDAG

kennis
beleid

uitvoering
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ringslang. Voor laatstgenoemde zijn bijvoorbeeld 
in particuliere (natuur)terreinen broeihopen aan-
gelegd. Voor de adder zijn werkzaamheden verricht 
in heidegebieden, waar door het verwijderen van 
bomen weer open plekken zijn gecreëerd voor het 
dier. Het aanleggen van poelen en broeihopen zorgt 
ervoor dat soorten behouden blijven, maar ook dat 
hun leefgebied vergroot wordt. Het zijn kleinscha-
lige maatregelen die van groot belang zijn.

 werkveld 5
Vrijwilligerswerk

In 2006 hebben in Friesland honderden bewoners 
zich ingezet voor het beheer en behoud van 
het Friese cultuurlandschap. Van het planten 
van groen tot het opknappen van een bos in de 
omgeving; veel mensen toonden zich enthousiast 
in het vrijwilligerswerk. Dus in tegenstelling tot 
wat de statistieken vermelden, dat mensen zich 
steeds minder willen binden waardoor het aantal 
vrijwilligers afneemt, heeft Landschapsbeheer 
Friesland een groeiende achterban. 

kennis 
Landschapsbeheer Friesland is zich nog steeds aan 
het ontwikkelen als kennisinstituut voor vrijwillig 
natuur- en landschapsbeheer. De organisatie 
geeft advies aan vrijwilligers op het gebied van 
veiligheid en over de kwaliteit van werkzaam-
heden. Landschapsbeheer Friesland merkt ook dat 
steeds meer belangenverenigingen een beroep 
doen op de organisatie omdat ze gebruik willen 
maken van onze kennis. Door dit contact kan 
Landschapsbeheer Friesland weer nieuwe vrijwil-
ligersactiviteiten ontplooien. 

Landschapsbeheer Friesland is een van de ondertekenaars 
van de intentieverklaring van de vereniging de Noardlike Fryske 
Walden en neemt sinds 2006 officieel deel in de themagroep 
Landschap van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Deze 
groep bestaat uit vertegenwoordigers van zes aangesloten 
agrarische natuurverenigingen en een secretaris van LTO Noord 
Projecten. De themagroep ontwikkelt voorstellen voor natuur en 
landschap voor de realisatie van het werkprogramma behorend 
bij de intentieverklaring. Landschapsbeheer Friesland brengt 
daarbij haar expertise in. Deelname aan de themagroep versterkt 
de betrokkenheid met het landschapsbeheer in dit gebied aan-
zienlijk.

TOEPASSEN VAN KENNIS IN DE NOARDLIKE FRYSKE WÂLDEN
In 2005 werd door Land-
schapsbeheer Friesland de 
Veldgids Noardlike Fryske 
Wâlden gepresenteerd. Deze 
gids beschrijft dit Nationale 
Landschap. Het is een prach-
tig gebied waar bijvoorbeeld 
de dykswâlen en de aloude 
elzensingels direct in het oog 
springen. De Veldgids handelt over het beheer van dit 
prachtige gebied. De bijeenkomsten van de thema-
groep waarin Landschapsbeheer deelneemt, staan op 
dit moment vooral in het teken van het zogenaamde 
‘woudenpakket’. Dat is een beheerpakket voor land-
schapselementen dat specifiek ontwikkeld wordt voor 
de Noardlike Fryske Wâlden. Vanuit het Europees erken-
de systeem ‘Catalogus Groen-Blauwe diensten’ wordt 
dit pakket ontwikkeld. Het is aan Landschapsbeheer 
Friesland om de inhoud van de Veldgids te koppelen aan 
de systematiek van de catalogus. 

In de Veldgids Noardlike Fryske Wâlden staat dat 
binnen de regelgeving een goede balans moet bestaan 
tussen economie en ecologie. Doelen moeten voor 
de landbouw economisch haalbaar zijn en het land-
schap moet tegelijkertijd ecologisch waardevol blijven 
– en evenzo belangrijk: mooi om te zien! De kennis van 
Landschapsbeheer over beheer, onderhoud en vooral ook 
het behoud van ons cultuurlandschap is onmisbaar in 
dit soort trajecten.

kennis
beleid

uitvoering
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beleid 
Door Europese subsidies ziet Landschapsbeheer 
Friesland kansen om projecten over de grenzen 
mogelijk te maken. Binnen het Europese Pro-
gramma Jeugd heeft Landschapsbeheer jongeren-
uitwisselingen kunnen realiseren. Het doel daarvan 
is internationaal kennis uit te wisselen. In 2006 
werd samen met een aantal studenten van het 
Van Hall-instituut (studie Plattelandsvernieuwing) 
een bezoek gebracht aan de conferentie “Youth for 
countryside” in het Tsjechische Vlašim. Het plan is 
dat in 2007 uit verschillende Europese landen 
jongeren naar Nederland komen.

uitvoering 
In 2006 zijn diverse projecten van Landschapsbeheer 
Friesland uitgevoerd met behulp van enthousiaste 
vrijwilligers. Dorpsverenigingen blijken daarbij vaak 
onmisbaar. Binnen de succesprojecten Doarpen yn’t 
grien en Doarpsbosken, zijn het namelijk de dorpen 
zélf die maar al te graag de verantwoordelijkheid 
voor hun omgeving voor rekening nemen. Het zijn 
allemaal vrijwilligers die het werk op zich nemen, 
zoals bij het Doarpsbosk bij Houtigehage (zie ook 
kadertekst). Ook het initiatief in Nieuwehorne was 
prachtig. Daar werd een dorpsommetje ontwikkeld 
langs een op te knappen vervallen eendenkooi. 
Ook was de landelijke Natuurwerkdag in 2006 
weer een groot succes. In Friesland werkte een 
recordaantal van 564 vrijwilligers mee aan de 
projecten. Medemensen laten hiermee zien dat 
het landschap ze aan het hart gaat, tegelijkertijd 
wordt Landschapsbeheer Friesland gezien als 
kennisinstituut dat ideeën concreet kan maken. 
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Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Er is steeds 
meer ruimte nodig voor waterberging, natuur en recreatie 
en tegelijkertijd moet de cultuurhistorische waarde van het 
landschap behouden blijven. Om ontwikkelingen in goede 
banen te leiden is een samenhangend uitvoeringsprogramma 
nodig. Het Streekplan, maar ook het pMJP, het provinciaal 
Meerjarenprogramma landelijk gebied, zijn voorbeelden van zo’n 
provinciaal programma. 

Om plannen die in het pMJP staan te kunnen uitvoeren is geld 
nodig. De belangrijkste subsidieregeling vanuit het Rijk hier-
voor is het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied). Binnen 
dit budget hebben de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en de 
Nationale Landschappen prioriteit. Door de komst van het ILG 
stimuleert het Rijk de provincie om samenhangende, meerjarige 
plannen te maken, zoals het pMJP. Hierin is het programma voor 
de hele provincie voor het landelijk gebied voor een periode 
tot 2013 opgenomen, waarop eveneens de FYLG-gelden (Frysk 
Ynfesteringsbudget Lanlik Gebied) ingezet worden. In 2006 
en eerder in 2005 heeft Landschapsbeheer Friesland met de 

PROVINCIALE BELEIDSONTWIKKELINGEN

kennis
beleid

uitvoering

provincie meegedacht over de benodigde budgetten en 
de plannen en activiteiten, met name voor de doelen die 
met landschap samenhingen.
 
In samenwerking met de Friese Milieufederatie heeft 
Landschapsbeheer Friesland in 2006 bij Provinciale 
Staten onder de aandacht gebracht dat er zorgen 
bestaan over de financiering buiten de Nationale 
Landschappen, de zogenaamde ‘Witte gebieden’. Het 
blijkt dat de FYLG-gelden onvoldoende zijn om het 
onderhoud van dit alledaagse landschap te financieren.
Een paar voorbeelden waarin Landschapsbeheer Friesland 
heeft kunnen adviseren: in de start van de Integrale 
Gebiedsaanpak van Dongeradeel, in het Waddenfonds 
waar ideeën zijn ontwikkeld die de kwaliteit van het 
waddenlandschap kunnen waarborgen, in de evaluatie 
en afronding van het ROM-project Zuidoost Friesland 
en in het Fries Merenproject. Daarnaast adviseert 
Landschapsbeheer Friesland in het vaststellen van de 
begrenzingen van Nationale Landschappen en bijvoor-
beeld in het opstellen van nieuwe Gebiedskaders. 

De Gebiedskaders voor de 6 Plattelânsgebieden in Fries-
land zijn in 2006 in overleg met de streek tot stand 
gekomen. Hiertoe werden workshops en zogenoemde 
café’s, infomarkten en thema-bijeenkomsten gehouden. 
Landschapsbeheer heeft hierin bijdragen en adviseerde 
met name over het (beheer van) landschap. De ideeën 
en voorstellen, opgenomen in de gebiedskaders, worden 
middels de ILG en FYLG-gelden van het pMJP uitge-
werkt en uitgevoerd.



AANDACHT VOOR DE KAMSALAMANDER
In de nota “Libje en Libje litte” van Provinsje Fryslân 
is een deel gewijd aan soortenbeleid. Landschaps-
beheer Friesland heeft voor de ontwikkeling van deze 
notitie deelgenomen in een externe klankbordgroep 
en het is de bedoeling dat de organisatie de komende 
jaren steeds nauwer betrokken wordt als het gaat 
om het realiseren van maatregelen voor provinciaal 
soortenbeleid. 

Niet alleen de Kamsalamander is een soort die extra 
aandacht behoeft. Landschapsbeheer Friesland zet 
zich onder meer in voor de Adder, Ringslang, Heikikker, 
Groene Glazenmaker, Krabbenscheer, Gentiaanblauwtje, 
Steenuil, Zwaluwen en Stinseplanten. Landschapsbeheer 
heeft in 2006 voor de eerstgenoemde een project uitge-
voerd onder de titel: Biotoopverdeling Kamsalamander. 
Het doel van dit project is het verbeteren, uitbreiden 
en/of creëren van geschikt leefgebied ten behoeve van 
de Kamsalamander (Triturus cristatus). 

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 kleinschalig cultuurlandschap met wallen en singels, 

boomgaarden of groenstroken. Dat verzekert een levend 

landschap voor de toekomst!



Landschapsbeheer Friesland was in 2006 zeer actief voor 
het project ROM Zuidoost-Friesland. Veel van de in het 
activiteitenplan geformuleerde ambities werden omgezet in 
concrete plannen en deels ook in het verslagjaar uitgevoerd. 
Met de partners Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
It Fryske Gea is behoorlijk doorgepakt en zijn er diverse 
samenwerkingsprojecten in de gemeenten Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf, Heerenveen, Opsterland succesvol ingediend. 
Dat resulteerde ook voor Landschapsbeheer Friesland in een 
omvangrijk pakket van deelprojecten. 

Voor landschapsbeheer een boppeslach, volgens Karin Sjoukes. 
Zij werkte tot eind 2006 als coördinator natuur, milieu en land-
schap bij het ROM-bureau en werkt vanaf begin 2007 als senior 
projectleider bij Landschapsbeheer Friesland. Het komt vooral 
door de actieve houding van de organisaties zelf, waardoor veel 
van hun projectvoorstellen zijn gehonoreerd. Door het einde 
van ROM-convenant per 31 december 2007, de overgang naar 
Plattelânsprojekten en veranderde subsidiestromen (o.a. invoe-
ring ILG per 2007 ), waren zij daartoe ook uitgedaagd. Het neemt 
niet weg dat organisaties nog altijd zelf met een gedegen en 
goed onderbouwd voorstel moet komen. Dat is Landschapsbeheer 
Friesland zeker gelukt. 

Het gaat in dit verslag te ver om alle afzonderlijke projecten te 
behandelen. Bijzonder is het project Herstel Kleine Natuurterreinen 
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BOPPESLACH IN ROM-PROJECT ZUIDOOST FRIESLANDLeefgebied Kamsalamander
Het leefgebied van de Kamsalamander bestaat uit twee 
onderdelen: het zomerbiotoop en het winterbiotoop. Het 
zomerbiotoop bestaat uit stilstaande schone wateren 
die voedselrijk zijn en waar voor een deel de zon op 
schijnt. Vooral poelen en dobben zijn bij uitstek geschikt 
voor de Kamsalamder. Het winterbiotoop bestaat uit 
allerlei vorstvrije plaatsen, zoals plekken met een grove 
bodemstructuur met stenen of grof organisch materiaal. 
Belangrijk voor de migratie tussen leefgebieden is de 
aanwezigheid van lijnvormige elementen als hout-
wallen, singels, heggen of ruigtestroken. Niet alleen de 
Kamsalamander, maar ook andere soorten amfibieën 
(bijvoorbeeld de verschillende kikker- en paddensoorten, 
de Kleine watersalamander en de Ringslang) leven in 
deze omgeving en hebben ook baat bij het project van 
Landschapsbeheer. 

Eindelijk ontdekt!
Het gebied waar het project uitgevoerd wordt ligt rond 
de dorpen Steggerda, Noordwolde en Boyl en bestaat 
hoofdzakelijk uit landbouwgrond. Enkele kleinere en 
grotere bos- en natuurterreinen liggen verspreid over het 
gebied. Kleine landschapselementen als houtsingels en 
dobben bestonden hier al. Landschapsbeheer heeft ter 
verbetering van het leefgebied van de Kamsalamander 
nieuwe poelen en lijnvormige elementen aangelegd. 
Tot 2006 was de aanwezigheid van de Kamsalamander 
in Friesland nooit met zekerheid vastgesteld. Maar de 
dichtstbijzijnde Drentse en Overijsselse vindplaatsen 
liggen op zeer korte afstand van het projectgebied. In 
die buurt liggen ook enkele potentiële voortplantings-
biotopen, dus het leek waarschijnlijk dat de soort wel 
in Friesland zou voorkomen. En in 2006 kwam het 
goede nieuws: een medewerker van Landschapsbeheer 
Friesland ontdekte de eerste Kamsalamander in onze 
provincie! 

kennis
beleid

uitvoeringkennis
beleid

uitvoering

Taakverdeling/Activiteiten per werkveld

dat in samenwerking met Staatsbosbeheer is opgezet en 
uitgevoerd. Inspelend op de algemene problematiek van 
het kostbare onderhoud van de kleine, versnipperd gele-
gen natuurterreintjes en het feit dat de natuurwaarden 
ervan onder druk staan, is samen met omwonende boe-
ren een pilot uitgevoerd op vijf terreintjes. In opdracht 
van Staatsbosbeheer zijn er bestekken gemaakt en 
voorbereidingen getroffen, zodat de werkzaamheden in 
2007 kunnen worden uitgevoerd. Een ander opvallend 
en arbeidsintensief project waren de inventarisaties 
van landschapselementen bij deelnemers aan in het 
ROM-project ‘Herstel en versterking van het landschap 
in Zuidoost-Friesland’. Hiermee zijn twee vaste en drie 
ingehuurde medewerkers fulltime aan de slag geweest. 
Op basis van deze gegevens zijn afspraken gemaakt met 
de deelnemende grondeigenaren voor een landschap-
pelijke inpassing van hun erven in het omliggende 
landschap, het opknappen van singels en houtwallen en 
het aanleggen van nieuwe landschapselementen. Ook 
het toezicht op de werkzaamheden en directievoering 
waren in handen van Landschapsbeheer Friesland, dat 
tevens een adviserende rol speelde bij onderliggende 
Landschapsbeleidsplan van de vier ROM-gemeenten.

Overige uitgevoerde projecten in 2006 waren: Herstel 
Kleine Bosjes, Koaipaed bij Oudehorne, Herstel dobben 
2006 Zuidoost-Friesland. Goedkeuring kregen de vol-
gende aanvragen: Herstel Kleine Natuurterreintjes 3e 
fase, Gebiedsfonds Groen Diensten Oranjewoud-Katlijk, 
Doarpen yn ’t Grien Nijeholtpade/Jubbega, Herstel dob-
ben 2007, Biotoopverbetering Heikikker, Reconstructie 
Bekhofschans bij Oldeberkoop.



Overzicht projecten in 2006
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NIEUWE LANDSCHAPSELEMENTEN:
KLIMAATBOSJES VOOR DE TOEKOMST

Bouwen aan historie voor de toekomst; dat lijkt 
ambivalent, maar dat is precies wat het initiatief 
Klimaatbosjes voor de toekomst behelst: nu nieuwe 
landschapselementen aanplanten die ons over 100 
jaar nog vertellen waarom dit nodig was. Het vergro-
ten van natuurbesef, ervoor zorgen dat we niet alleen 
luisteren naar de problematiek rond de klimaat-
verandering, maar dat mensen zich daadwerkelijk 
bewust worden van het dilemma. In het kader van de 
landelijke klimaatcampagne HIER, zijn op initiatief 
van Landschapsbeheer Nederland en De Landschappen 
op veel plaatsen in het land klimaatbosjes geplant. 
Zo ook in Friesland, onder grote belangstelling van 
medemens en media. 

Agrarisch landschapsbeheer
 1 Overeenkomsten landschapselementen (OL)
 2 Elzensingelbeheer It Kollumer Grien binnen Ruilverkaveling Kollumerland 
 3 Elzensingelbeheer It Kollumer Grien buiten 
  Ruilverkaveling Kollumerland f 2
 4 Bedrijfsnatuurplannen Gagelvenne 
 5 Pilot Concretisering Vraag en Aanbod Groene Diensten

Landschapsbeheer particulieren en (semi)overheden
 1 Landschapsonderhoud ROM ZO-Friesland, buiten Programma Beheer
 2 Herstel natuurterrein in ROM ZO-Friesland, Oudehorne
 3 Herstel kleine natuurterreintjes in ROM ZO-Friesland 1e fase
 4 Herstel kleine natuurterreintjes in ROM ZO-Friesland 2e fase
 5 Landschapsonderhoud Ruilverkaveling Oosterwolde-Elsloo-Appelscha
 6 Onderhoud de Boschhoeve
 7 Beheer De Sanding 
 8 Boerderij en Landschap ZW-Friesland
 9 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr Ooststellingwerf fase 1 
 10 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr Ooststellingwerf fase 2+3
 11 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr Heerenveen fase 1 
 12 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr Heerenveen fase 2+3
 13 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr Weststellingwerf fase 1 
 14 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr Weststellingwerf fase 2+3
 15 Reïntegratieproject ROM – Natuurlijk groen dat werkt
 16 Reïntegratieproject LBN – Natuurlijk Werken
 17 Versterking Landschap binnen Ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost
 18 Herstel Drinkpoelen binnen Ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost
 19 Herstel dobben binnen Ruilverkaveling Kollumerland
 20 Herstel boerenerven in ZW-Friesland
 21 Monitoring Oosterwierumer Oudvaart
 22 Natuurlijke begrazing ZO-Friesland
 23 Betaalbaar Landschapsonderhoud – Biomassa benutten
 24 Landschapsonderhoud Dantumadeel
 25 Herstel dobben ROM 1e fase
 26 Werken aan landschapsontwikkeling (WAL)
 27 Kijk mijn erf
 28 Boeren planten bomen
 29 EHS dicht bij huis 
 30 Landschapsbeheer Particulieren en (semi)-overheden met inzet 
  directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland

Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer
 1 Herstel historische wandelpaden NO-Friesland fase 1
 2 Herstel historische wandelpaden NO-Friesland fase 2
 3 Herstel historische wandelpaden Achterkarspelen 
 4 Bekhofschans, 2e fase
 5 Friese Stinzentuinen
 6 Stinzenflora website
 7 Natuur met (w)aarde
 8 ILG & Ommetjes
 9 Oude paden, nieuwe wegen Zuidoost 
 10 Oude paden, nieuwe wegen KernTeam

 11 Kunst Stellingwerfse Bomen 
 12 Eendenkooien 
 13 Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer met inzet directe 
  uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland 

Soortenbeheer - soorten bij particulieren
 1 Zwaluwen op en rond erven
 2 Biotoopverbetering voor de Steenuil 
 3 Steenuil LBN 
 4 Biotoopverbetering voor de heikikker 1e fase
 5 Biotoopverbetering voor de heikikker 2e fase
 6 Biotoopverbetering Ringslang Oldelamerpolder/Zandhuizerveld 1e
 7 Biotoopverbetering Ringslang Oldelamerpolder/Zandhuizerveld  2e
 8 Biotoopverbetering Ringslang ZO-Friesland 2e fase
 9 Biotoopverbetering Adder ZO-Friesland 2e fase
 10 Stinzenflora
 11 Gentiaanblauwtje
 12 Kamsalamander Fryslân-Steggerda/Noordwolde/Boyl 2e fase
 13 Groene Glazenmaker fase 3
 14 Gestreepte Waterroofkever
 15 Oostelijke Witsnuitlibel
 16 Soortenbeheer met inzet directe uitvoeringsmogelijkheden 
  Landschapsbeheer Friesland

Vrijwilligerswerk
 1 Beamtegrien yn Dongeradiel
 2 Dorpsbosken en Doarpen yn’t Grien in NW-Friesland
 3 Dorpsbos Houtigehage 
 4 Doarpen Yn ‘t Grien ROM ZO-Friesland Lippenhuizen 
 5 Doarpen Yn ‘t Grien ROM ZO-Friesland Hoornsterzwaag
 6 Doarpen Yn ‘t Grien ROM ZO-Friesland Nijeholtpade
 7 Doarpen Yn ‘t Grien ROM ZO-Friesland Ureterp 
 8 Doarpen Yn ‘t Grien ROM ZO-Friesland Jubbega 
 9 Scholenproject Natuur in eigen omgeving 
 10 Hoogstambrigade 
 11 Vliegende Brigades
 12 Wonen Werken Welzijn i.s.m. Skrep
 13 Natuurwerkdag 2006
 14 Programma Jeugd Uitwisseling Europa 
 15 Begeleiding uitvoering diverse activiteiten vrijwilligerswerk 

Kenniscentrum
 1 Monitoring Dobben en pingoruïnes ROM ZO-Friesland
 2 Implementatie Veldgids landschapsbeheer 
 3 TV-serie Landschapslezen in Fryslân 
 4 Nieuwsbrief Groen Licht 
 5 Implementatie, coördinatie, inventarisatie Monitor 
  Kleine Landschapselementen 
 6 SANL Cursus Botanisch Beheer 
 7 Campagne HIER klimaatbosjes 
 8 Educatieproject NFW 
 9 Cursusweek 

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.

OVERZICHT PROJECTEN IN 2006



Klimaatbosjes bestaan uit minimaal drie walnoten-
bomen in een driehoeksvorm. In die vorm zit het teken 
van waarschuwing; laten we zuinig zijn op onze natuur! 
Tegelijkertijd staat het bosje symbool voor de grote com-
pensatiebossen die in Oost-Europa en de tropen worden 
aangelegd. In Nederland is voor zulke grote bossen geen 
plek, maar we kunnen samen wel tegengas bieden door 
de vermindering van CO2 te stimuleren. Dat doen we 
symbolisch met het klimaatbosje. Het zijn opvallende 
nieuwe landschapselementen die iedereen oproepen 
om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het 
klimaatprobleem. 

Primeur in Leeuwarden
De Friese hoofdstad werd in 2006 trotse eigenaar van het 
eerste klimaatbosje van Nederland. Onder grote belang-
stelling van pers, burgers en belanghebbenden plantte 
een groep schoolkinderen op 17 november 2006 het eer-
ste klimaatbosje. De drie walnotenbomen zijn geplaatst 
op het ‘Schapenweitje’ tegenover het NS-station en het 
AEGON-kantoor. Een in het oog springende locatie, aldus 
de samenwerkende partijen. Landschapsbeheer Friesland 
was zeer verheugd met het enthousiasme dat Gemeente 
Leeuwarden en It Fryske Gea in dit project toonden. 
De partijen laten daarmee zien dat klimaat, duurzaam-
heid en vernieuwing hoog op de agenda staat.

Walnoten binden CO2
De keuze voor walnotenbomen is niet zonder reden; 
deze bomen binden minstens honderd jaar lang CO2. 
De klimaatbosjes zijn bedoeld voor iedereen. De meest 
ideale locaties zijn zodoende plekken waar veel mensen 
komen. Daarom is in Leeuwarden gekozen voor het 
Schapenweitje, dat is een locatie waar dagelijks dui-
zenden mensen langskomen. Achterliggende gedachte 
is dat de walnoten die van de boom afvallen, opgeraapt 
zullen worden door kinderen. De jonge mensen waar de 
toekomst van afhangt. Zij zullen later refereren aan de 
klimaatbosjes als zijnde een historisch ijkpunt van het 
nieuwe millennium.

kennis
beleid

uitvoering
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GEREALISEERDE DOELEN IN 2006

Type projecten/
Landschapselementen

buitendienst incl.
werkgelegenheids 

regelingen en 
scholingsproject

Totaal

agrarisch 
landschapsbeheer

uitbesteed
werk

vrijwilligers Totaal advisering 
particulieren

hout- en dykswallen 1.200 m1 4.500 m1 1.000 m1 6.700 m1 21 stuks

elzensingels 2.400 m1 21.534 m1 2.400 m1 26.334 m1 20 stuks

natuurterreintjes 8 stuks 26,5 ha 4 ha 24 stuks, 72 ha 102,5 ha 8 stuks

bosjes 12 stuks 88 ha 4 ha 18 stuks, 90 ha 182 ha 22 stuks

erfbeplantingen 37 stuks 5 stuks 55 stuks 97 stuks 139 stuks

dorpsbeplantingen 18 stuks 1 stuks 7 dorpen 26 stuks 11 stuks

landschappelijke beplantingen 5 stuks 1 stuks 6 stuks 42 stuks

lanen 50 bomen 1 stuks 125 bomen, 3 stuks 175 bomen, 4 st. 14 stuks

hagen 450 m1 450 m1 9 stuks

solitaire bomen 28 bomen 6 bomen 34 bomen 6 stuks

historische objecten 2 projecten 2 projecten 4 projecten 2 stuks

buitenplaatsen 6 stuks 2 stuks 4 stuks 12 stuks 12 stuks

hoogstamboomgaarden 12 bomen 1 project 315 bomen, 45 stuks 327 bomen, 46 st. 28 stuks

kerk- en kerkhofbeplantingen 1 stuks 1 stuks 2 stuks 6 stuks

eendenkooien 7 stuks 7 stuks 4 stuks

pingoruines/dobben 7 stuks

kleine wateren/drinkpoelen 2 stuks 2 stuks 9 stuks 13 stuks 14 stuks

oeverbeheer 1 project 1 project 1 stuks

soortbeheer en -bescherming 5 projecten 4 projecten 9 projecten 29 stuks

recreatief medegebruik 2 projecten 1 proj. 400 km 3 projecten 21 stuks

Totaal aantal adviezen: 416 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

Hans Sas (pag. 5 en 12)
Geert de Vries (pag. 14)

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 2006
Activa 2006 2005

Vaste activa
Materiele vaste activa € 42.951 € 20.089

Vlottende activa
Voorraden € 31.002 € 58.048
Debiteuren en overige vorderingen € 1.160.977 € 733.366

Liquide middelen € 258.494 € 404.593
Totaal activa € 1.493.424 € 1.216.096

Passiva 2006 2005
Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen
Continuiteitsreserve € -3.521 € 10.699
Bestemmingsfondsen € 437.224 € 378.486

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds NPL € 151.477 € 121.337
Bestemmingsfonds overige projectsubsidies € 352.040 € 311.467
Fonds activa bedrijfsvoering € 42.951 € 20.089
Totaal eigen vermogen € 980.171 € 842.078
Voorzieningen € 92.287 € 92.287
Schulden op korte termijn € 420.966 € 281.731
Totaal passiva € 1.493.424 € 1.216.096

Baten Exploitatie 2006 Exploitatie 2005
Baten uit eigen fondsenwerving € 1.250 € 18.250
Aandeel in acties van derden € 134.713 € 134.713
Subsidies en bijdragen van overheden en anderen € 2.523.935 € 1.956.988
Overige baten en lasten € -234 € -4.931
Totaal beschikbaar voor de doelstelling € 2.659.664 € 2.105.020

Besteed aan doelstelling Exploitatie 2006 Exploitatie 2005
Agrarisch landschapsbeheer € 54.733 € 55.665
Landschapsbeheer particulieren en (semi)-overheden € 1.149.525 € 1.048.571
Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer € 589.772 € 318.730
Soortenbeheer € 259.741 € 105.905
Vrijwilligerswerk € 329.226 € 266.114
Kenniscentrum € 118.813 € 189.197
Totaal besteed aan de doelstelling € 2.501.809 € 1.984.182
Saldo € 157.855 € 120.838

€ 2.659.664 € 2.105.020

Saldo in toegevoegd (onttrokken) aan Exploitatie 2006 Exploitatie 2005
Eigen vermogen (vastgelegd vermogen)

Mutatie bestemmingsfondsen organisatie € 78.500 € 90.923
Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)

Mutatie continuiteitsreserve € 23.523 € 6.961
Mutatie bestemmingsfonds NPL-gelden € 30.140 € -34.671
Mutatie bestemmingsfonds overige projectsubsidies € 40.573 € 61.937
Mutatie fonds activa bedrijfsvoering € -14.881 € -4.312

€ 157.855 € 120.838

Accountantsverklaring
Wij hebben de in dit verslag opgeno-
men verkorte jaarrekening 2006 van 
Stichting Landschapsbeheer Friesland 
te Beetsterzwaag gecontroleerd. De 
verkorte jaarrekening is ontleend 
aan de door ons gecontroleerde 
jaarrekening 2006 van Stichting 
Landschapsbeheer Friesland te 
Beetsterzwaag. Bij die jaarrekening 
hebben wij op 28 juni 2007 een 
goedkeurende accountantsverklaring 
verstrekt.

De verkorte jaarrekening is opgesteld 
onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de stichting. Het is onze 
verantwoordelijkheid een accoun-
tantsverklaring inzake de verkorte 
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 Landschaps-
beheer Friesland te Beetsterzwaag 
en voor een toereikend inzicht in de 
reikwijdte van onze controle, dient 
de verkorte jaarrekening gelezen 
te worden in samenhang met de 
volledige jaarrekening, waaraan deze 
is ontleend, alsmede met de door ons 
daarbij op 28 juni 2007 verstrekte 
goedkeurende accountantsverklaring. 
De volledige jaarrekening is opgesteld 
in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaardbare grondslagen 
voor financiële verslaggeving en 
met inachtneming van de Richtlijn 
Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen, zoals opgesteld door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Drachten, 25 september 2007

Van Der Veen & Kromhout      
Registeraccountants    
R.A. Noordhuis RA

Financiën in 2006 / Colofon
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