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1 Organisatie

1.1 De organisatieontwikkelingen
Vanaf 2003 heeft Landschapsbeheer Friesland (LBF) afspraken met de Provinsje Fryslân over de 
positie, de rol en de functie van LBF in en voor de Provinsje. Destijds leidde dat tot het organisatie-
model ‘projectenorganisatie met een vaste professionele basis.’ Dit model is geschikt om aan de 
gestelde positie en daarbij behorende taken invulling te kunnen geven.

Over de taakinvulling voeren Landschapsbeheer Friesland en de Provinsje Fryslân normaal 
gesproken jaarlijks enkele gesprekken. Ook om adequaat op wensen, trends en ontwikkelingen te 
kunnen anticiperen. Zo komt het jaarlijkse activiteitenprogramma tot stand.

In 2010 is een veel fundamentelere exercitie doorlopen. Op basis van beide beleidsagenda’s Land-
schap en Soorten Provinsje Fryslân 2011 – 2013 is een beleidskader Landschapsbeheer Friesland 
2011-2013 opgesteld. Ook in dit beleidskader wordt uitgegaan van het huidige organisatiemodel.

1.2 De organisatieopzet

Landschapsbeheer Friesland: 
‘projectenorganisatie met een vaste professionele basis

Landschapsbeheer Friesland voert zowel kern- en producttaken (1) als projecttaken (2) uit. 
Even kort de inhoud en verschillen.

1. Kern- en producttaken
Onder kern- en producttaken vallen taken als sturing (management), communicatie en voorlich-
ting. Maar ook administratief ondersteunende (PIOFA) en inhoudelijk ondersteunende taken als 
beleidsondersteuning, belangenbehartiging, productontwikkeling, ontwikkeling netwerk vrijwil-
ligers, stimuleren draagvlak en kennisontwikkeling en verspreiding. 

De Provinsje Fryslân (opdrachtgever) en Landschapsbeheer Friesland (opdrachtnemer) hebben 
samen de prestatieafspraken van dit onderdeel vormgegeven. Dit is weergegeven in het activiteiten-
programma 2010. 

2. Projecttaken
Hieronder vallen taken als acquisitie, planning en werkvoorbereiding projecten, maar ook de 
projectuitvoering zelf. De projecten zijn verschillend van aard en variëren van bijvoorbeeld 
onderzoek-, communicatie- en pilotprojecten binnen verschillende werkvelden tot kwaliteitszorg-, 
monitoring- en vrijwilligersprojecten. 

Alle projecten zijn zodanig begroot dat ze financieel quitte draaien. Per project wordt er een 
financieringsopzet gemaakt. Er worden subsidies, fondsen en andere bijdragen aangevraagd en de 
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plannen worden uitgewerkt conform een vastgesteld dekkingsplan. Vervolgens worden daarvan 
verantwoordingen aangeleverd, zowel inhoudelijk als financieel.

Bedrijfsvoering

De organisatie is deels extern en deels intern georiënteerd.

Externe oriëntatie 
Aan de externe kant van de organisatie bevindt zich de (strategische) projectenorganisatie. 
De directeur stuurt rechtstreeks de (senior-)projectleiders en de strategisch beleidsmedewerker aan. 
De (senior-)projectleiders hebben tot centrale taak het acquireren, ontwikkelen en realiseren van 
projecten binnen hun specifieke werkterrein. Tevens leveren de (senior-)projectleiders een bijdrage 
aan de strategische en inhoudelijke positionering van de stichting op het eigen werkterrein. 
De strategische beleidsmedewerker, de directeur en de (senior-)projectleiders vormen samen het 
Strategisch Overleg (SO).

Interne oriëntatie
Het hoofd bedrijfsvoering stuurt rechtstreeks de interne- en de uitvoeringsorganisatie aan, met 
inbegrip van de administratie. Hij organiseert het Projectenoverleg (PO) van het hoofd bedrijfs-
voering (voorzitter), de administrateur, de (senior-)projectleiders en de projectmanager uitvoering. 
Belangrijk agendapunt is de beheertaak: de beheersing van de projecten, de capaciteitsplanning, 
planning & control en p&o taken. 

De directeur, het hoofd bedrijfsvoering en de administrateur vormen samen het Management 
Overleg (MO). Op de agenda staat vooral de interne bedrijfsvoering. De directeur zit dit overleg 
voor en is de linking pin tussen de in- en externe bedrijfsvoering. 

Taken en werkwijze directeur

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur van Landschapsbeheer 
Friesland in relatie tot het bestuur zijn vastgelegd in het directiestatuut, zie bijlage 1 (vastgesteld 
door het bestuur op 23 september 2008).

1.3 Bestuur

In het bestuur is in de loop van 2010 een vacature ontstaan. Dhr. J. Eisenga gaf rond de zomer 
te kennen zijn bestuurlidmaatschap te willen beëindigen in verband met privéomstandigheden. 
Aan het einde van het jaar zou zijn termijn verstreken zijn, als ook die van Dhr. R. Dankert. 
Aangezien laatstgenoemd niet herkiesbaar was, waren er eind 2010 twee vacatures. In de bestuurs-
vergadering van december 2010 zijn procedure-
afspraken gemaakt voor de werving van de nieuwe 
bestuursleden. Begin 2011 wordt daar werk van 
gemaakt. 

In bijlage 2a staat de bestuurssamenstelling in 2010.
In bijlage 2b staan eventuele nevenfuncties vermeld.
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Het bestuur vergaderde in 2010 vijf keer en bezocht tijdens de jaarlijkse bestuursexcursie diverse 
projecten. Op de bestuursagenda stonden onderwerpen die belangrijk zijn om adequaat toezicht te 
kunnen houden. Denk aan de jaarrekening en het jaarverslag 2009, het activiteitenprogramma 2011 
en de daarbij behorende begroting 2011, maar ook de tussenrapportages over de voortgang van 
projecten en activiteiten in 2010 die onderdeel uitmaken van het activiteitenplan en de begroting 
van 2010.

De jaarrekening werd na kennisneming van de accountantsverklaring goedgekeurd, net zo goed als 
het jaarverslag en het werkplan communicatie 2010 werden vastgesteld. In het meerjarenplan en de 
financiële meerjarenplanning 2008-2013 is richting gegeven aan de organisatieontwikkeling voor de 
komende jaren. Het bestuur besteedde ook aandacht aan thematische vraagstukken als: 

• de ontwikkeling van het Beleidskader Landschapsbeheer Friesland op basis van de
 beleidsagenda Landschap en de beleidsagenda Soorten van de Provinsje Fryslân. 
• gebiedsontwikkeling (Nationaal Landschap Friese Wouden, Centrale As).
• rol van Landschapsbeheer Friesland bij het te ontwikkelen Fonds Oranjewoud Katlijk.
• rol van Landschapsbeheer Friesland bij Nije Pleats. 

Ook organisatorische vraagstukken, als de organisatieontwikkeling en -analyse en de positie van de 
uitvoeringsdienst, kwamen aan de orde. Verder werd er aandacht besteed aan het samenwerkings-
verband Landschapsbeheer Nederland. Onderwerp van overleg was onder meer het transitievraag-
stuk van de landelijke koepelorganisatie.

Het bestuur vaardigde J. Boelen af in het algemeen bestuur (AB) van Landschapsbeheer Nederland. 
De inbreng van Landschapsbeheer Friesland in het AB van Landschapsbeheer Nederland werd 
voorbereid. In 2010 was de heer J. Boelen tevens lid van het dagelijks bestuur (DB) van Land-
schapsbeheer Nederland. 

Jaarlijks voeren het bestuur en de directie van LBF een gesprek met de betrokken Gedeputeerde van 
de Provinsje Fryslân. Deze keer ( juni 2010) stond de bespreking in het teken van het beleidskader 
Landschapsbeheer Friesland en de beleidsagenda Landschap. Beide partijen waren zeer tevreden 
over de bereikte resultaten. Het beleidskader maakt duidelijk wat beide partijen van elkaar ver-
wachten en wat de ambities zijn. De resultaten van het beleidskader worden verder uitgewerkt in de 
jaarlijks op te stellen werkplannen.

De financiering van de LBF-taken zou in de toekomst wellicht een andere vorm moeten krijgen. 
Meer gebaseerd op prestatieafspraken en niet producttaken met aparte projectsubsidiering. In 2011 
is dat niet haalbaar, dit wordt doorgeschoven naar een later moment.  Belangrijke uitkomst is dat de 
Provinsje Fryslân het ontwikkelde beleidskader belangrijk vindt en daarmee naar buiten wil treden. 
Gedeputeerde H. Konst streeft naar een afronding aan het eind van 2010.

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit. De leden ontvangen een onkostenvergoeding.
Dit jaarverslag geeft weer hoe alle activiteiten en projecten inhoudelijk vorm zijn gegeven, daarmee 
voldoen we tevens aan de CBF eis. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is weergegeven in 
bijlage 2c.
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1.4 Personeel

Personeelsopbouw

Medewerkers in dienst (incl. gedetacheerd bij Landschapsbeheer Friesland).

a) Medewerkers die garant staan voor de uitvoering van kern- en producttaken, voornamelijk 
 kantoorpersoneel. Dit betreft 9 fte. De uitvoeringsdienst levert aanvullend 1fte, ter ondersteuning
 van het vrijwilligerswerk en het beheer van gereedschap, machines en materialen. In totaal dus: 
 10 fte.
b) Medewerkers van de projectenorganisatie, kantoorpersoneel en uitvoeringsdienst. In 2010 was 
 het aantal kantoormedewerkers (incl. medewerkers gedetacheerd bij Landschapsbeheer 
 Friesland) goed voor 4,9 fte en de uitvoeringsdienst voor 10,5 fte. In totaal dus 15,4 fte. Echter 
 gedurende 2010 is het aantal fte’s van de uitvoeringdienst verlaagd in verband met de omvorming 
 van de uitvoeringsdienst (0,8 fte in maart, 2 fte in oktober en 1 fte in november).In totaal is het 
 aantal fte dus verlaagd met 3,8 fte naar 6,7 fte. Het nieuwe totaal is eind 2010 daarmee 11,6 fte.

In aanvulling op het personeel werkzaam via een dienstverband, zijn er zowel in de uitvoering 
als op kantoor een aantal re-inte-gratiekandidaten / scholingstrajecten en andere stagiaires actief 
geweest.

Uitvoering
In 2010 zijn 38 mensen in re-integratie-/scholings-
trajecten actief geweest. Zij hebben gezamenlijk 
10.175 uur aan additionele projecten gewerkt.

Kantoor
In 2010 waren er twee stagiaires, samen goed voor 
1280 uur. 

•	 Een derdejaars studente van de opleiding Milieu-
 management aan het Van Hall Instituut liep 
 vanaf medio november vijftien weken stage voor het 
 project Waddenwandelen. Tot de opdracht behoorden onder meer het in kaart brengen van de 
 historische kustverdediging rondom de Waddenzee, het onderzoeken van de cultuurhistorie, 
 het vastleggen van de oral history op basis van interviews, het rubriceren van de verzamelde 
 gegevens en de rapportage van een en ander. 
•	 Een derdejaars studente van de opleiding Diermanagement aan het Van Hall Instituut liep 
 twintig weken stage en werkte aan de projecten Oude paden Nieuwe Wegen, Doarpen in ’t Grien 
 en Onderzoek Kerkuilen. Ze tekende onder meer wandelroutes in, organiseerde bijeenkomsten 
 voor bewoners, rubriceerde verzamelde gegevens voor het project Kerkuilen en verwerkte deze in 
 een GIS. Een en ander werd zowel schriftelijk als mondeling gerapporteerd. 

Bijlage 3 geeft een totaaloverzicht van de personeelsopbouw van Landschapsbeheer Friesland in 
2010.
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Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

In 2010 veranderde de samenstelling van de personeelsvertegenwoordiging niet. De PVT verga-
derde vijf keer, waarvan twee keer met de directie. Naast de bespreking van het jaarverslag en het 
activiteitenprogramma zijn de ontwikkelingen binnen de organisatie met de PVT doorgesproken. 
Ook is er één keer overlegd met de Arbo-coördinator over het Arbo-beleid binnen onze organisatie. 

Het jaar werd afgesloten met een voorlichtingsbijeenkomst voor het personeel. De medewerkers 
zijn geïnformeerd over de activiteiten in 2010 en kregen van de pensioenconsultant van het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw een toelichting op de pensioenregeling bij Landschaps-
beheer Friesland. 

Personeelsbeleid

Raam CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel Landschappen.
Vanaf 2007 volgt Landschapsbeheer Friesland bovengenoemde CAO. Op landelijk niveau is de 
‘Vereniging Landschapsorganisaties’ opgericht (akte gepasseerd op 20 oktober 2006), ten behoeve 
van deelname aan het Bosschap. De landschapsbeheerorganisaties die de CAO Bos en Natuur van 
toepassing verklaren zijn lid van deze vereniging. Landschapsbeheer Friesland is dus een van de 
leden.

Het bezoldigingsbeleid is conform deze CAO. Alle bij de organisatie aanwezige functies zijn gewaar-
deerd door Van der Pot Advies. De salariëring van de huidige functies varieert van S3, € 2.246,37 
bruto per maand (projectmedewerker uitvoering 2) tot S11, maximaal € 4.840,60 bruto per maand 
(directeur). In 2010 was het jaarloon van de directeur € 62.400 bruto, inclusief pensioen. 
Het betreft een 0,8 functie.

Ziekteverzuim
Het beleid van LBF is gericht op een zo laag mogelijk ziekteverzuim. De afgelopen jaren was het 
verzuim relatief hoog. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door incidentele ziektegevallen, zowel 
op kantoor als bij de uitvoeringsdienst. Onderstaande tabel geeft de cijfers. 

In 2010 is het ziektepercentage gedaald. Het kortdurend verzuim komt vooral voor rekening van de 
griepgolf aan het begin van het jaar. Een excessief hoog ziekteverzuim door de Mexicaanse griep is 
uitgebleven. Het langdurige verzuim heeft het verzuimpercentage in 2010 danig beïnvloed. 
Inmiddels is een aantal structurele verzuimproblemen opgelost, mede door de reorganisatie in het 
najaar van 2010. Naar verwachting zal het totale ziekteverzuimpercentage komend jaar dalen. 

Het totale percentage is ook gedaald door minder kortdurend verzuim en minder ziekmeldingen. 
In 2010 is het ziekteverzuimhandboek aangepast. Vooral met betrekking tot het contact gedurende 
de eerste maand van ziekte. Voorheen lag deze taak bij de arbodienst en nu bij de leidinggevenden. 

 Jaar Ziektepercentage incl.   Ziektepercentage excl.
  langdurige ziektegevallen  langdurige ziektegevallen 
 2006 7,14%  3,94%
 2007 7,43%  4,93%
 2008 11,77%  4,14%
 2009 10,76%  3,09%
 2010 7,38%  2,47%

Personeelsgids
Deze is geactualiseerd in 2010. De wijzigingen zijn aan ieder personeelslid beschikbaar gesteld. 
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Plan van aanpak Uitvoeringsdienst 
In 2009 is ingezet op een nieuw plan van aanpak voor de uitvoeringsdienst. Dit naar aanleiding van 
de volgende ontwikkelingen:

•	 het wegvallen van de subsidie.
•	 het wegvallen van particulier werk 
 (i.v.m. te hoog tarief).
•	 te lage productie.

In het plan zijn de problemen geïnventariseerd en is er op 
basis van de inhoudelijke beleidsvisie gekozen voor het 
onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking 
met een externe partij (groen bedrijven). Daarbij is goed 
gekeken naar zowel de juridische, organisatorische als 
financiële mogelijkheden en gevolgen. 
 
De conclusie was dat beide partijen zowel juridisch als organisatorisch goed met elkaar kunnen 
samenwerken. De verschillen tussen bijvoorbeeld beide CAO’s zijn minimaal en het (zomer- en 
winter)werk is complementair aan elkaar. Anders ligt het op het financiële vlak. De verwachting 
was dat de combinatie van de twee werkpakketen tot een betere werkbezetting en betere winstge-
vendheid zou leiden. De doorrekening maakte dit onvoldoende duidelijk. De nieuwe entiteit zou 
niet kostendekkend opgezet kunnen worden. 

De oorzaak hiervan lag bij Landschapsbeheer Friesland. En dan met name bij het structureel 
wegvallen van de Regeling Onderhoud Landschapselementen Fryslân (ROLF) én de afbouw van de 
basissubsidie van LNV. Het economisch minder gunstige tij deed de rest. 

Concluderend bleek er helaas geen gezonde basis voor een succesvolle en rendabele samenwerking. 
Resteerde het uitwerken van het alternatieve scenario: het saneren van de uitvoeringsdienst. 
De prognose medio 2010 maakte duidelijk dat snelle actie geboden was. Zonder verandering zou 
de uitvoeringsdienst met een groot tekort gaan kampen. Dit betekende dat er volledig ontslag werd 
aangevraagd voor vier medewerkers, waarvan drie fte uitvoering (bulkwerk) en één fte overhead. 
Het begeleidingsdeel van de uitvoeringsdienst (re-integratie e.d.) bleek wel levensvatbaar. 
Op basis hiervan is er procedure gestart bij het UWV. In drie van de vier gevallen is ontslag 
verleend. Eén geval is uitgesteld in verband met ziekte. LBF heeft zich ingezet om de ontslagen 
medewerkers te begeleiden naar ander werk. In twee van de drie gevallen is dit gelukt.

De nieuwe organisatie van de uitvoeringsdienst richt zich, sinds eind 2010, volledig op de begelei-
ding van (groepen) re-integratiedeelnemers en vrijwilligers. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van het aantal besteedde uren, exclusief het vrijwilligerswerk. De afname komt door de verlaging 
van het aantal fte’s.

 Jaar Uitvoering door groepen  (excl. vrijwilligerswerk), 
  begeleid door uitvoeringsdienst
 2004   6.503 uur
 2005   3.885 uur
 2006 12.628 uur
 2007 13.830 uur
 2008 13.003 uur
 2009 11.900 uur
 2010 10.175 uur



10

Jaaroverzicht 2010

Ook het vrijwilligerswerk wordt voor een belangrijk deel ondersteund door de uitvoeringsdienst. 
Denk aan de coördinatie van de uitleen van de gereedschappen en het beheer en het onderhoud 
van het gereedschapsdepot. Daarnaast worden diverse werkzaamheden begeleid, bijvoorbeeld de 
werkdagen met en voor scholen. 

ARBO / VCA-certificering
De activiteiten waren vooral gericht op het uitvoerende deel van de organisatie.

•	 Er zijn diverse werkplekinspecties gehouden. Daarbij is onder meer gekeken naar het gebruik van 
 PBM’s en machines, orde en netheid op werkplek, gevaarlijke situaties, de omgang met milieu-
 belastende stoffen en de status van de EHBO koffer en de brandblussers.
•	 VCA keurmerk. In het najaar van 2010 vond de jaarlijkse audit plaats. Er wordt daarbij gecontro-
 leerd op de juiste toepassing en naleving van het VCA systeem, conform de ARBO-wetgeving. 
 Alles was in orde. Het certificaat is verlengd en geldig tot 31/12/2012. Wel wordt het jaarlijks 
 getoetst op de juiste naleving.
•	 Er is veel aandacht besteed aan ARBO en Veiligheid. Dit ging samen met diverse ontwikkelingen 
 die in het kader van de VCA-certificering zijn opgezet en uitgevoerd moeten worden; scholing, 
 preventie, gestructureerd werkoverleg over ARBO en veiligheid in zogenaamde toolboxmeetings. 
 Ondanks de wijziging van de wetgeving zijn er in 2010 toch diverse toolboxmeetings en start-
 werkvergaderingen gehouden. Hierin is onder meer gekeken naar ongevallenregistratie, binnen-
 gekomen klachten, corrigerende en preventieve maatregelen, PBM’s, orde en netheid. Zo is er 
 extra aandacht gegeven aan VCA.

1.5 Financiën

Bijdragen LNV/Provinsje Fryslân
LBF ontvangt jaarlijks een bijdrage van de Provinsje Fryslân voor het uitvoeren van de kern- en 
producttaken. Conform de subsidieafspraak legt LBF de provincie jaarlijks haar voornemens voor 
het komende jaar voor. Dit in de vorm van een offerte. 

In 2010 ontving LBF van de provincie een bedrag van € 634.516,-. Het gaat hierbij om een 
beschikking, waarvan de afrekening nog moet plaatsvinden. Dit budget is onderdeel van het 
Provinciaal Meerjaren Plan (PMPJ) en bestaat voor € 385.942,- uit ILG-gelden en voor € 248.574,- 
uit reguliere provinciale middelen.

Bijdragen projecten
Alle projecten, uit te voeren binnen de projectenorganisatie, hebben een zoda-
nige financieringsopzet dat ze financieel quitte draaien. Dit betekent dat per 
project een financieringsopzet wordt gemaakt, dat er subsidies en fondsen en 
andere bijdragen worden aangevraagd en dat plannen conform het vastgestelde 
dekkingsplan worden uitgewerkt. Vervolgens worden deze zowel inhoudelijk als 
financieel verantwoord.

Voor realisatie van haar doelstelling ontving Landschapsbeheer Friesland in 2010 
subsidies, donaties en andere bijdragen. Landschapsbeheer Friesland verant-
woordt haar financiële beleid 2010 in een jaarrekening. In dit jaarverslag is alleen 
een samenvatting hieruit opgenomen. 
De volledige jaarrekening is voor iedereen opvraagbaar.



11

Jaaroverzicht 2010

Financiën 2010
Activa 2010 2009

Vaste activa
Materiele vaste activa € 44.394 € 41.437

Vlottende activa
Voorraden € 24.209 € 27.596
Debiteuren en overige vorderingen € 262.211 € 486.813

Liquide middelen € 261.111 € 184.325
Totaal activa € 591.926 € 740.170

Passiva 2010 2009
Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen
Continuiteitsreserve € 39.015 € 59.998
Bestemmingsfondsen € 64.173 € 87.975

Vastgelegd vermogen
Fonds activa bedrijfsvoering € 44.394 € 41.437
Totaal eigen vermogen € 147.582 € 189.410
Schulden op korte termijn € 444.343 € 550.761
Totaal passiva € 591.926 € 740.171

Baten Exploitatie 2010 Exploitatie 2009
Baten uit eigen fondsenwerving € 2.500 € 2.416
Baten uit acties van derden € 208.674 € 95.547
Subsidies en bijdragen van overheden € 1.072.278 € 1.504.565
Overige baten € 975.221 € 781.290
Totaal beschikbaar voor de doelstelling € 2.258.673 € 2.383.818

Besteed aan doelstelling Exploitatie 2010 Exploitatie 2009
Projecten € 1.049.594 € 1.014.581
Kern- en producttaken € 616.099 € 680.638
Uitvoeringsdienst € 461.973 € 559.261

€ 2.127.665 € 2.254.481
Beheer & administratie € 172.835 € 171.419
Totaal besteed aan de doelstelling € 2.300.500 € 2.425.899
Saldo € -41.827 € -42.081

€ 2.258.673 € 2.383.818

Saldo toegevoegd (onttrokken) aan Exploitatie 2010 Exploitatie 2009
Eigen vermogen (vastgelegd vermogen)

Mutatie bestemmingsfondsen organisatie € -23.803 € -37.456
Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)

Mutatie continuiteitsreserve € -20.984 € 12.736
Mutatie fonds activa bedrijfsvoering € 2.959 € -12.038

€ -41.827 € -36.758
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CONTROLEVERKLARING VAN EEN ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
 

Aan: Bestuur van Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag
 
De in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2010, bestaande uit de samengevatte balans 
per 31 december 2010 en de samengevatte staat van baten en lasten over 2010 zijn ontleend aan de 
gecontroleerde jaarrekening 2010 van Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag. Wij 
hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 24 
juni 2011. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 24 juni 
2011.
 
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn 650 
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslagge-
ving. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van 
het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Landschapsbeheer Friesland
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde 
jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de jaar-
rekening.
 
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis 
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële 
overzichten”.
 
Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten con-
sistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Landschapsbeheer Friesland voor het jaar 
geëindigd op 31 december 2010 en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de 
toelichting op de jaarrekening.
 
Drachten, 24 juni 2011
 
VAN DER VEEN & KROMHOUT

w.g. R.A. Noordhuis RA
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1.6 Samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland

Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van het samenwerkingsverband Landschapsbeheer 
Nederland (LBN). Samenwerking, afstemming, onderlinge versterking en positionering van het 
samenwerkingsverband en daaraan gekoppeld van alle provinciale stichtingen staat daarbij centraal.

Landschapsbeheer Friesland vaardigt een bestuurslid (de heer J. Boelen) af naar het Algemeen 
Bestuur van Landschapsbeheer Nederland. De heer J. Boelen is tevens lid van het Dagelijks Bestuur 
van Landschapsbeheer Nederland. In het Directeuren Beraad, een adviescollege van het Dagelijks 
Bestuur, heeft mevrouw Ter Steege zitting. Zij was tot september 2010 voorzitter van het directeu-
renberaad.

In 2009 is gestart met een transitie van LBN. Er is een ontwikkelperspectief opgesteld van LBN 
2011, passend in het huidige tijdsbeeld. Landschapsbeheer bevindt zich in een snel veranderende 
wereld, hetgeen aanpassing vereist. Er is sprake van andere geldstromen. De provincies zijn hierin 
leidend en landelijke geldstromen zijn gedecentraliseerd. Ruimte en landschap staan onder druk, 
publieke financiering wordt lastiger en er komen nieuwe actoren en plattelandspartners die een rol 
willen spelen. 

De provinciale Landschapsbeheerorganisaties zijn in de afgelopen periode volop bezig geweest zich 
in te richten naar deze nieuwe situatie. Maar deze nieuwe context betekent ook veranderingen voor 
het samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland. 

Het samenwerkingsverband: 
•	 Moet werken als platform van provinciale organisaties met de opdracht landschap & beheer 
 landelijk op de kaart te zetten en de landelijke communicatie in te vullen.
•	 Moet lobby- en beleidsbeïnvloeding verder vormgeven.
•	 Moet zich focussen op dominante thema’s als: 
- financiering van landschap en beheer.
- draagvlak voor en participatie in beheer door eigenaren en landschapsconsumenten 
 (burgerparticipatie).
- het borgen van de kwaliteit van het cultuurlandschap in (ruimtelijke) ontwikkelingsvraagstukken.
- het verbinden van landschap met (voor ons) nieuwe sectoren als energie, gezondheid en welzijn.
•	 Moet fungeren als een levendig en actief netwerk, waarin provinciale expertise met elkaar wordt 
 gedeeld en waarin onderling kennis gemakeld en geschakeld wordt.

Het landelijke bureau fungeert na de transitie niet langer als zelfstandig projectenbureau. De capa-
citeit van het landelijke bureau moet ingezet worden op de genoemde kerntaken. De financiering 
van deze taken moeten door het samenwerkingsverband als totaal gedragen worden.
Wel kunnen er ook in de toekomst gezamenlijk projecten worden uitgevoerd, zoals landelijke 
campagnes. Deze worden collectief ontwikkeld en uitgevoerd door de gezamenlijke provinciale 
organisaties. Deze wijziging van focus en opzet van het landelijke bureau heeft organisatorische en 
personele consequenties.

In 2010 is gewerkt aan de concretisering van deze transitie. Er zijn in de personen van dhr. A. 
Willems en dhr. Th. Beckers respectievelijk een nieuwe directeur en voorzitter benoemd. Mevr. 
Ter Steege was lid van de transitiegroep die dit implementatieproces mede vorm gaf. Vanaf de 
komst van de nieuwe directeur, juni 2010, fungeerde de transitiegroep vooral als klankbordgroep.
Naast een invulling van een ander takenpakket voor het landelijke bureau van LBN vereist de tran-
sitie tevens een andere bestuursstructuur. Er is gekozen voor een bestuursmodel met een compact 
bestuur van vier regiovertegenwoordigers met een onafhankelijke voorzitter. Invulling daarvan 
vindt in de loop van 2011 plaats. 



14

Jaaroverzicht 2010

2 De Activiteiten

2.1 Algemeen

Op basis van het Meerjarenplan/Beleidsvisie 2008-2013, vastgesteld eind 2007, stelt Landschaps-
beheer Friesland haar activiteitenprogramma’s op. Dit gebeurt (mede) op basis van de beleidsvisie 
van het samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland. Hierin is samen met de 12 provinci-
ale organisaties Landschapsbeheer de landelijke lijn uitgezet, waarbij is ingezet op de volgende vijf 
thema’s:

Thema I Inspelen op transities van het platteland
Thema II Verbinden van (nieuwe) doelgroepen
Thema III Versterken rol landschap in beleid en uitvoering
Thema IV Realiseren van beleefbaarheid
Thema V  Verbinden soort en landschap

Voor een goed en volledig beeld van de activiteiten die Landschapsbeheer Friesland in 2010 uit-
voerde is per thema een beschrijving gemaakt. Hierin zijn zowel de basistaken als de projecttaken 
meegenomen, omdat deze  onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

De prestaties, die onderdeel zijn van de contractsafspraken met de Provinsje Fryslân, zijn opgeno-
men in het Prestatie Overzicht 2010 (H 4.). De taken die direct aan een project zijn verbonden, zijn 
ondergebracht in diverse projecten. Zie het Overzicht Projecten 2010 (H 5.). 

De communicatieactiviteiten (H 6.) zijn deels projectgebonden en komen deels voor rekening van 
de organisatie en het werkterrein van Landschapsbeheer Friesland. Enkele zelfstandige communica-
tieprojecten zijn gelieerd aan het kenniscentrum en zijn als project in het Projectenoverzicht terug 
te vinden.

2.2 Thema’s

2.2.1 Thema I: Inspelen op transities van het platteland 

Leefbaarheid platteland

Veranderingen op het platteland verlopen over het algemeen langzaam, mede als gevolg van maat-
schappelijke ontwikkelingen. Ook vandaag de dag vindt deze autonome ontwikkeling plaats, met 
burgers en grondgebruikers die steeds actiever betrokken zijn bij het buitengebied. De leefbaarheid 
van het platteland wordt actief door dorpsbewoners op de agenda geplaatst en de rol en positie van 
de landbouw verandert. Als gevolg van het (Europese) landbouwbeleid en de wereldmarkt worden 
steeds nadrukkelijker de signalen en effecten zichtbaar van een verdergaande schaalvergroting en 
efficiëntie in de landbouw. Gelijktijdig zet bedrijfsbeëindiging door waardoor functieveranderingen 
optreden.
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Met de ‘Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020’ heeft het kabinet ingezet op de vermaat-
schappelijking van het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid. Centraal daarin staan het 
vergroten van de concurrentiekracht en het innovatievermogen van de agrarische sector. Daarnaast 
zal het systeem van generieke inkomenssteun omgevormd dienen te worden naar een systeem dat 
agrarische ondernemers beloont voor maatschappelijke prestaties voor milieu,
natuur, landschap, dierenwelzijn en diergezondheid.

Gebiedsontwikkeling Centrale As
•	 Landschapsvisie
Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van de werkgroep landschap die in opdracht van de 
gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As een vernieuwende en breed gedragen landschapsvisie 
diende op te stellen. Het resultaat hiervan wordt gebruikt voor het inrichtingsplan. De visie dient 
tevens als basisdocument voor hoe landschap wordt benaderd binnen de kavelruilen en de gehele 
landinrichting. 

Bij het opstellend van de landschapsvisie is gekozen voor een benadering vanuit deelgebieden. Elk 
deelgebied kreeg een eigen strategie met bijbehorende spelregels. Deze benadering staat in voor het 
behoud van de specifieke waarden van de deelgebieden en biedt tegelijkertijd ruimte aan een ge-
zonde uitoefening van de landbouw. Landschapsbeheer Friesland heeft de landschapsvisie in 2010 
namens de werkgroep officieel aangeboden aan de gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As. 

•	 Inventarisaties	Centrale	As
Na afronding van de landschapsinventarisaties in de deelgebieden Noord, Midden en Zuid van ge-
biedsontwikkelingsgebied de Centrale As, werd aanvullend het gebied rond buurtschap Sigerswâld 
geïnventariseerd. Van de complete inventarisatie is een samenvatting gemaakt die aan de gebieds-
ontwikkelingscommissie is aangeboden. De inventarisatie is door de commissie vastgesteld als basis 
en uitgangspunt voor het onderdeel landschap binnen de landinrichting. In onder andere de 
kavelruilen binnen de gebiedsontwikkeling Centrale As is de inventarisatie een belangrijk instru-
ment voor het realiseren van de te halen landschapsdoelen.

•	 Workshop	integrale	visie
Voor de gebiedsontwikkeling Centrale As zijn in 2009 en 2010, onder leiding van de Provinsje 
Fryslân, veel planelementen ontwikkeld. In 2010 werd een workshop gehouden om alle betrok-
kenen bij te praten over de beschikbare informatie en deze vervolgens zo bij elkaar te brengen 
zodat er een basis ligt voor een eerste integrale kaart voor de gebiedsontwikkeling Centrale As. Alle 
betrokkenen leverden een actieve bijdrage. Landschapsbeheer Friesland leverde zelf de strategisch 
beleidsmedewerker en senior projectleider. 

De resultaten van de workshop zijn uitgewerkt in een integrale visie met bijbehorende sectorale 
kaarten en een integrale kaart. Samen met en via de vertegenwoordigers natuur en landschap in de 
gebiedsontwikkelingscommissie is input geleverd voor het aanscherpen van de visie op natuur en 
landschap.

*	 Pilot	ruilen	in	gebieden	met	houtwallen	en	singels
Binnen de gebiedsontwikkeling Centrale As is intensief gekeken naar het verplaatsen van een be-
drijf en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor het landschap. Er is aan de hand van de wensen 
van de grondgebruiker en de bestaande landschapsinventarisatie, op grond van een ruilplan, een 
grondige analyse van de landschappelijke effecten gemaakt. Dit gebeurde in samenwerking met de 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de gemeente. Landschapsbeheer Friesland investeerde veel tijd 
in deze pilot. Daarbij werd met uitgebreid kaartmateriaal en met cijfers onderbouwd wat de effec-
ten en gevolgen bij bepaalde keuzes zouden zijn. Het toepassen van de standaard landinrichtings-
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principes zou ongunstig uitpakken voor het landschap in het betreffende gebied. Het gezamenlijk 
advies om voor een andere werkwijze te kiezen is door de commissie overgenomen.

Notitie	ruilen	in	gebieden	met	houtsingels
Naar aanleiding van genoemde pilot heeft de gebiedsontwikkelingscommissie, in overleg met de 
Provinsje, een verkavelingvoorstel ontwikkeld die het landschap ten goede komt. Samengevat 
betekent dit dat eigenaren/gebruikers die bij toedeling meer houtsingels krijgen dan ze hebben 
ingebracht, in grond of geld worden gecompenseerd. Tevens is voorzien in compensatieregels op 
bedrijfsniveau.

Kavelruil
In deelgebied Noord is gestart met vrijwillige kavelruil. Landschapsbeheer Friesland was op de 
schetssessie en de zogenaamde carrousel aanwezig voor het onderdeel landschap binnen de kavel-
ruil. In 2010 werden er nadere afspraken gemaakt over het realiseren van bedrijfslandschapsplan-
nen, het uitvoeringsgereed maken van herstelwerkzaamheden en de daarbij horende coördinatie. 

Gebiedsplan gezamenlijke agrarische natuurverenigingen in Zuidoost-Fryslân
Agrarische natuurverenigingen (ANV’s) willen klaar zijn voor de hervorming van het Gemeen-
schappelijk Landbouw Beleid dat 2014 in werking treedt. Zuidoost-Fryslân mag daarom van de 
Provinsje experimenteren met een meer flexibeler subsidieverstrekking voor een verscheidenheid 
aan betaalde, maatschappelijke diensten. Dit experiment geldt alleen voor boeren uit deze regio. De 
gezamenlijke vereniging van natuurverenigingen in Zuidoost-Fryslân, ELAN, neemt het voortouw. 
De betrokken agrarische natuurverenigingen kennen het landschap, de regio en de boeren als geen 
ander en kunnen maatwerk leveren. 

Zuidoost-Fryslân heeft een bijzondere positie binnen de Friese landbouw. De vele houtwallen, 
singels en natuurgebieden maken de landbouw minder efficiënt. Boeren onderhouden dit land-
schap al eeuwenlang. Gratis en voor niets. Nu burgers dit landschap op waarde schatten en willen 
bewaren, moeten de bijbehorende (extra) werkzaamheden ook op waarde worden geschat, dus 
betaald. 

De gezamenlijke ANV’s hebben een bureau ingeschakeld om een en 
ander (verder) uit te werken. Er is onder meer een enquête gehouden 
onder alle boeren in Zuidoost-Fryslân waarin hen gevraagd wordt 
naar de mogelijkheden om maatschappelijke diensten aan te bieden. 
Landschapsbeheer Friesland nam samen met vertegenwoordigers van 
de Friese gemeenten en Provinsje en onder andere SBB, LTO Noord, 
DLG en steunpunt landschap Zuidoost-Fryslân deel aan de klank-
bordgroep die meedenkt. Ook werd deelgenomen aan de workshop 
van ANV Weststellingwerf en Tjonger-vallei. Het gebiedsplan is 
begin 2011 aangeboden aan gedeputeerde Hans Konst. 

Minicampings
Om ontwikkelingen zo goed mogelijk landschappelijk in te passen, is onder andere een project 
rond de landschappelijke inpassing van minicampings opgezet. Reden is dat de verruiming van 
de wet de uitbreiding van minicampings mogelijk maakt. De eigenaren van minicampings blijken 
echter weinig geïnteresseerd in het project.
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Ruimtelijke Ordening

Landschapsbeheer Friesland levert ondersteuning en geeft adviezen aan Provinsje en gemeenten bij 
ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. In 2010 is Landschapsbeheer Friesland 
door verschillende gemeenten geraadpleegd. Veelal met betrekking tot de herziening/vernieuwing 
van bestemmingsplannen voor het buitengebied. Ter voorbereiding wordt dan een nota van 
uitgangspunten samengesteld. Denk daarbij aan de landschappelijke inpassing van nieuwe ont-
wikkelingen, recreatieve voorzieningen, dorpsuitbreidingen en bijvoorbeeld bedrijventerreinen.

Ruimtelijke Kwaliteit
Op basis van het Streekplan en de Agenda Ruimtelijke Kwaliteit tracht de Provinsje middels een 
door haar ingesteld Team Ruimtelijke Kwaliteit aandacht te krijgen voor de verhoging en verbe-
tering van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân, maar vooral ook de implementatie en toepassing 
van de ruimtelijke kwaliteit bij diverse ontwikkelingen. Zo moet Fryslân haar status van mooiste 
Provinsje van Nederland waarborgen. 
Het programma Ruimtelijke Kwaliteit wordt deels uitgevoerd door het provinciale team, maar ook 
door het daarvan onderdeel uitmakend Atelier Fryslân. Diverse onderwerpen passeerden in 2010 de 
revue. Van de inbedding van bedrijventerreinen en windenergie tot aandacht voor de Nije Pleats.

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit
In september vond voor de eerste maal een bijzonder congres plaats. Atelier Fryslân organiseerde de 
Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Fryslân. Voornaamste doel was het uitwisselen van meningen 
en het vinden van antwoorden op vragen rond het begrip ruimtelijke kwaliteit. Landschapsbeheer 
Friesland verzorgde samen met de Friese Milieufederatie een van de workshops, Gevoel of Feiten. 
Oftewel, wanneer is iets mooi of lelijk (verrommeld)? Is dat een kwestie van smaak of van feiten? 
Wat betekent dat in de praktijk, wat is goed en wat kan beter? De workshop diende vooral een bij-
drage te leveren aan de bewustwording van ruimtelijke kwaliteit en wellicht een aanzet te geven tot 
een project op dit terrein.

Observatiepost
Samen met Atelier Fryslân en Keunstwurk is de Observatiepost ontwikkeld. Dit bouwwerk, dat het 
publiek het landschap laat beleven, reisde zes weken door Fryslân en bezocht zes verschillende lo-
caties. De start en officiële opening vond plaats op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, in Jorwert. 
Landschapsbeheer Friesland zorgde deels voor de bezetting en liet mensen nadenken over hun 
gevoel bij verschillende Friese landschappen en landschapstypen.

Bedrijven in het landschap
Het pilotproject Bedrijven in het landschap kende in 2010 haar start. Het project is een initiatief 
van het team Ruimtelijke Kwaliteit van de 
Provinsje Fryslân. Landschapsbeheer Friesland 
nam deel aan twee sessies in Menameradiel 
en Ferwerderadiel over de upgrading van 
bedrijven-terreinen in Dronrijp en Hallum. 
Los van de inhoudelijke ontwerpopgave is het 
proces met de gemeente minstens zo belang-
rijk om tot een goed plan te komen. Hoewel 
de pilots zich nog in de beginfase bevinden, 
is al duidelijk dat het ideale cases zijn om de 
mechanismen bloot te leggen die leiden tot 
de ruimtelijke ontwikkeling van bedrijventer-
reinen. Deze kennis is hard nodig om in de 
toekomst een kwaliteitsslag te kunnen maken.
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Bedrijventerrein De Hemrik
Op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden ondersteunt Landschapsbeheer Friesland het 
kwaliteitsteam van de plaatselijke Bedrijvenvereniging bij de verdere, groene ontwikkeling van het 
terrein. In 2010 maakte Landschapsbeheer Friesland onder meer een voorstel ter versterking van 
de groene hoofdstructuur. Dit voorstel moet nog aan de gemeente worden voorgelegd. Tijdens 
een excursie van het Team Ruimtelijke Kwaliteit van de Provinsje Fryslân gaf een medewerker van 
Landschapsbeheer Friesland tekst en uitleg over het proces op De Hemrik.

Klankbordgroep
Landschapsbeheer Friesland nam deel aan de klankbordgroep van Atelier Fryslân voor de verbe-
tering van de ruimtelijke kwaliteit op en rond bedrijventerreinen in Fryslân. In drie gemeenten 
(Lemsterland, Dongeradeel en Smallingerland) deden verschillende ontwerpteams voorstellen 
om een kwaliteitsslag te maken. De keuze van deze terreinen werd bepaald door de verschillende 
landschapstypen. Dit geeft al aan dat het landschap de basis vormde van de ontwerpopgave. Het 
inhoudelijke advies kreeg de goedkeuring van Landschapsbeheer Friesland. Wel werd opgemerkt 
dat de afstemming met overheden en andere betrokkenen minstens zoveel aandacht verdient als het 
oplossen van de ontwerpopgaven. Binnen deze Atelier-aanpak was het proces echter ondergeschikt.

Evaluaties
In het verslagjaar leverde Landschapsbeheer Friesland haar bijdrage aan zowel de evaluatie van 
Atelier Fryslân als het Team Ruimtelijke Kwaliteit. Atelier Fryslân zal in de toekomst veel directer 
met de Friese bevolking communiceren en activiteiten ontplooien die meer aansluiten bij actuele 
onderwerpen. Het Team Ruimtelijke Kwaliteit beleefde een vruchtbare evaluatie met verschillende 
gemeenten, andere provinciale afdelingen en betrokken maatschappelijke organisaties.

Ontwikkeldag
Het Team Ruimtelijke Kwaliteit organiseerde halverwege 2010 een zogenaamde ontwikkeldag met 
de projecttrekkers/leiders van DLG en Landschapsbeheer Friesland. Doel was om landschap en 
kwaliteit in een zo vroeg mogelijk stadium mee te nemen in integrale gebiedsontwikkelingsproces-
sen. Dit geldt overigens ook voor andere, grootschalige ontwikkelingen als infrastructurele werken.

Schaalvergroting landbouw

Schaalvergroting in de landbouw leidt tot uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven of nieuw-
bouw van boerderijen. De Provinsje Fryslân, ondersteund door het Team Nije Pleats, ontwikkelt 
nieuw beleid en richtlijnen voor een goede inpassing van zowel de uitbreiding als nieuwbouw van 
boerderijen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe manier om dit beleid binnen gemeenten 
geïmplementeerd te krijgen.

Nije Pleats
Na de uitgifte van een adviesboek en een werkboek, zijn in 2010 in verschillende gemeenten pilots 
gedraaid. Landschapsbeheer Friesland nam aan de meeste proefprojecten deel waarbij gemeenten 
kennismaakten met de werkwijze die uitgebreid is getest en verder vervolmaakt. 

Aanpak
Nije Plaets voorziet in een aanpak die voor alle partijen interessant is. Op het erf van de betrokken 
agrariër wordt door het Team Nije Plaets een werkbijeenkomst georganiseerd. Hieraan doen alle 
wenselijke betrokkenen mee. Variërend van de agrariër zelf tot betrokken gemeenteambtenaren, 
architect, aannemer, landschapsdeskundige en vertegenwoordiger van de welstandcommissie.
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Met iedereen aan tafel wordt er snel tot een 
oplossing en voor iedereen aanvaardbaar 
(ruimtelijk) ontwerp gekomen. Zo wordt ook de 
vergunningverlening versimpeld en versneld. 
 
Minisymposium
Tijdens een minisymposium in de herfst is de 
werkwijze uitgelegd en het stokje overgedragen 
aan de Vereniging van Friese Gemeenten. De 
VFG wil deze werkwijze via een loket Nije Pleats 
bij de gemeenten implementeren. Landschaps-
beheer Friesland blijft, onder meer dankzij haar 
praktijkervaring, betrokken en maakt onderdeel 
uit van het implementatie-platform. Ondertus-
sen gaat het kernteam door met het organiseren 
en uitvoeren van de werksessies.

Windenergie

Vanwege het Rijksbeleid met betrekking tot windenergie (inzet van grotere turbines, meer vermo-
gen) heeft de Provinsje zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de vraag hoe hier invulling aan 
te geven. De opgave tot 2011 en daarna betekent een gericht beleid op het gebied van opschaling, 
concentratie en sanering van windmolens. Atelier Ruimtelijke Kwaliteit heeft hiertoe in opdracht 
van de Provinsje een discussienotitie opgesteld: Toekomst windenergie in Fryslân.
 
Landschapsbeheer Friesland leverde bijdragen aan de discussies over plaatsing en invulling van deze 
windenergieopgaven. Na het symposium in 2009 heeft de Provinsje de startnotitie Windstreek 2011 
aangepast. Dit is in 2010 opnieuw teruggekoppeld met betrokken maatschappelijke organisaties.

2.2.2 Thema II: Verbinden van (nieuwe) groepen aan Landschapsbeheer

Natuureducatie

Uit onderzoek blijkt dat het aanbod op het gebied van natuureducatie erg versnipperd is en dat 
daardoor veel leerlingen de noodzakelijke natuurervaring tijdens hun basisschoolcarrière moeten 
missen. De vorige regering zette in op het versterken van de natuur- en milieueducatie (NME) in 
het basisonderwijs. In kader van het Akkoard fan Earnewâld is daarom getracht bestaande ini-
tiatieven op het gebied van natuur- en milieueducatie in de Provinsje te koppelen om zodoende 
basisschool-leerlingen de nodige natuurervaring te laten opdoen.

Akkoard fan Earnewâld (naar een Provinsjedekkend NME-netwerk)
Samen met It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Consulentschap IVN Fryslân 
en de gezamenlijke Friese NME-centra is in september 2009 gestart met de campagne voor meer 
natuureducatie in het basisonderwijs. In 2010 is dit verder uitgewerkt door het organiseren van 
bijeenkomsten voor gemeenten. Na deze bijeenkomsten hebben verschillende gemeenten en 
organisaties aangegeven het akkoord te willen ondertekenen. (zie ook par. 6.4.)

‘Noardlike Fryske Wâlden – Takomst foar in unyk lânskip’ 
Het project ‘Noardlike Fryske Wâlden - Takomst foar in unyk lânskip’ heeft een voorbeeldfunctie 
en educatieve waarde. Het project won in 2009 dan ook niet voor niets de Sulveren Skries. 



20

Jaaroverzicht 2010

Het project richt zich op een belangrijke doelgroep; de jeugd die dankzij dit project in de natuur 
aan de slag gaat en betrokken wordt bij de natuur in de directe omgeving. Daarnaast wordt de hele 
gemeenschap bij het initiatief betrokken: van jong tot oud, van agrariërs en terreinbeheerders tot 
vrijwilligers.
In het project speelt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) een belangrijke rol en wordt er 
goed samengewerkt met zowel deze vereniging als de betrokken agrariërs in het gebied. Omdat het 
pilotproject zo succesvol was, is het advies van de jury om het project op te schalen tot het gehele 
nationaal landschap de Noordelijke Friese Wouden gehonoreerd. Het ingediende programma-
voorstel - voor 4 jaar - is door het gebiedsplatform enthousiast ontvangen. In het najaar van 2010 
namen 23 schoolklassen – in totaal 482 leerlingen - uit de gemeenten Dantumadeel, Kollumerland 
en Achtkarspelen aan het project deel. 

Jongeren en vrijwilligerswerk

Om toekomstig draagvlak voor natuur- en landschap te garanderen wordt er door Landschaps-
beheer Friesland geïnvesteerd in het benaderen en betrekken van jongeren. Onder meer door het 
organiseren van maatschappelijke stages voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Door maat-
schappelijke inzet leren deze jongeren het belang van vrijwilligerswerk voor de maatschappij 
kennen. Vanaf 2011 zijn maatschappelijke stages verplicht in het voortgezet onderwijs. 

Landschapsbeheer Friesland vervult een voortrekkersrol bij het organiseren van zogenaamde 
groene maatschappelijke stages. In 2010 is extra ingezet om de jeugd via deze stages kennis te laten 
maken met en betrekken bij vrijwillig landschapsbeheer. In dit kader ondernam Landschapsbeheer 
Friesland in 2010 de volgende initiatieven:

Groene tafelgesprekken
Op initiatief van LBF zijn er zogenaamde Groene-tafelgesprekken georganiseerd met als doel om 
met groene organisaties in gezamenlijkheid invulling te geven aan groene maatschappelijke stages. 
Het project heeft enkele goede contacten opgeleverd met scholen waar afspraken mee zijn gemaakt 
voor natuurprogramma’s die ieder jaar herhaald kunnen worden en waar LBF voor betaald krijgt 
om deze professioneel te begeleiden.

Piter Jelles
Samen met It Fryske Gea is er voor Piter Jelles Montessori een vijfdaags programma samengesteld 
waaraan 102 leerlingen deelnamen. De leerlingen voerden werkzaamheden uit in de omgeving van 
de Grote Wielen. Circa 25 leerlingen van Piter Jelles Impuls zijn een dag actief geweest op landgoed 
Groot-Vijversburg.

Ulbe van Houten
Maatschappelijke stage van Ulbe van Houten is ook in 2010 weer uitgevoerd. In zes dagen hebben 
140 leerlingen deelgenomen. Het programma is een samenwerking tussen Landschapsbeheer 
Friesland, de gemeente Het Bildt en It Fryske Gea.

Trainingsdag
In het najaar is voor zo’n twintig vrijwilligers van It Fryske Gea 
en Landschapsbeheer Friesland een trainingsdag georganiseerd 
om hen voor te bereiden op het begeleiden van maatschappelijke 
stagiairs. Van deze groep zijn vijf vrijwilligers actief geworden in 
een provinciale denktank. Zij helpen Landschapsbeheer Fries-
land en It Fryske Gea mee om in navolging van Noord-Holland 
en Overijssel een zogenaamd mentorensysteem op te zetten.
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Internationalisering

In het kader van de internationalisering (Europese landschapsconventie) zijn er ontwikkelingen 
gaande op het gebied van uitwisselingsmogelijkheden binnen Europa, die voor jongeren interessant 
zijn. Ook dit wordt gezien als een extra mogelijkheid om jongeren te interesseren voor landschap en 
vrijwillige inzet. Het thema ‘landschap’ blijkt nog niet erg voor de hand liggend, maar wel een zeer 
welkome aanvulling op het bestaande aanbod van jongerenuitwisselingen binnen Europa. 

Informatiepakket
Na 3 jaren van internationale uitwisselingen tussen Tsjechische, Finse en Nederlandse jongeren is 
er een pakket samengesteld met presentaties en foldermateriaal waarin de ervaringen zijn verwerkt. 
Dit pakket kan worden ingezet bij het interesseren van jongeren voor dergelijke uitwisselings-
projecten in het kader van het programma YiA (Youth in Action).

Re-integratieprojecten

De schat aan ervaring die Landschapsbeheer Friesland heeft bij het inschakelen en begeleiden van 
uiteenlopende doelgroepen komt steeds beter van pas. Om meer middelen beschikbaar te krijgen 
voor landschapsbeheer zet LBF onder meer in op het begeleiden van langdurig werklozen bij land-
schapsprojecten in de Provinsje. Zo komen de middelen die beschikbaar zijn voor re-integratie ten 
goede aan het landschap. Voor langdurig werklozen is het project Groen Werkt ontwikkeld. 

Groen Werkt
Een aantal gemeenten waaronder Dantumadeel, Kollumerland, Achtkarspelen, Smallingerland en 
Opsterland melden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan voor het door Land-
schapsbeheer Friesland ontwikkelde re-integratieproject Groen Werkt. In een leerwerkfase doen 
de deelnemers werkervaring op en leren zij met werkstress omgaan. 
Tijdens deze fase is er veel aandacht voor: 
•	 Communicatie
•	 Kwaliteit van werken
•	 Productiviteit / efficiëntie

Certificaten
Naast deze vaardigheden is er de mogelijkheid om een aantal erkende certificaten te halen die de 
drempel naar werken in het groen verkleinen. Aan het einde van deze fase krijgen de deelnemers 
een sollicitatietraining met veel aandacht voor presentatie en houding.
Gedurende het hele traject coacht Landschapsbeheer Friesland de deelnemers op acht leefgebieden 
volgens de Maslow theorie. Iemand kan alleen de volgende stap zetten als aan de voorwaarden van 
de vorige stap is voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand niet goed op het werk kan functio-
neren als hij thuis (relatie)problemen heeft. We lossen deze problemen niet op, maar reiken wel een 
oplossingsrichting aan.

Niet meer afhankelijk
Tijdens de leerwerkfase is een deelnemer dagelijks gemiddeld zes uur productief op het gebied 
van landschap en natuur. Samen tekenden de deelnemers in 2010 voor ongeveer tienduizend uur, 
een behoorlijke prestatie. Een aantal deelnemers is inmiddels niet meer afhankelijk van een Wet 
Werk en Bijstanduitkering. Ook zijn enkele deelnemers geholpen bij het oplossen van hun drugs-
probleem. Zij verzorgen geen overlast meer in de buurt, geloven weer in zichzelf en hebben hun 
eigenwaarde terug gevonden. Het project “Groen werkt” laat zien dat het mes aan meerdere kanten 
blijft snijden en werken in de buitenlucht een positieve uitwerking heeft op mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt.
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Maatschappelijk betrokken ondernemen

Vanuit de duurzaamheidgedachte wordt er binnen het bedrijfsleven de laatste jaren veel aan-
dacht besteed aan de drie P’s, oftewel People, Planet, Profit. Het bedrijfsleven ziet zich steeds meer 
genoodzaakt om vanuit de gedachte van maatschappelijk betrokken ondernemen te investeren 
in mensen en hun omgeving. Het landelijke project Buiten Bedrijf, dat zich in het verleden alleen 
richtte op natuurwerkdagen voor personeel van bedrijven heeft in 2010, daarom een verbreding 
gekregen in het landelijke project Natuur in bedrijf.
 
Werkdag
In 2010 zijn waardevolle contacten gelegd met het bureau Bcause dat zich specialiseert in het orga-
niseren van activiteiten voor bedrijven op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. 
Samen met dit bureau is er voor ca. 100 werknemers van het bedrijf Dura-Vermeer een werkdag 
georganiseerd op het landgoed Epemastate.

Landschapsveiling
Op 9 september werd er voor de Commerciële Club Friesland een landschapsveiling georganiseerd 
ten behoeve van eendenkooien. Als publiekstrekker trad de heer Pieter Winsemius op als gastspre-
ker. Veilingmeester was Klaas Jansma. De veiling bracht een bedrag op van circa € 4.000,-. Hoewel 
het bedrag te laag is om het onderhoud van kooien te kunnen financieren, zijn er goede relaties 
gelegd met het bedrijfsleven en is er veel positieve aandacht geweest rond de veiling en het werk 
van Landschapsbeheer Friesland ten behoeve van eendenkooien. Er kan een deelplan worden 
uitgewerkt.

Lokale initiatieven

Verbetering van draagvlak voor natuur en landschap loopt als een rode draad door de activiteiten 
van Landschapsbeheer Friesland. Voorlichting over en advisering voor goed landschapsbeheer is 
daarbij een belangrijk speerpunt. Dorpsbelangenverenigingen zijn in Fryslân belangrijk als het gaat 
om het uitvoeren van projecten en het creëren van lokaal draagvlak. Het omzetten van lokale initia-
tieven in concrete uitvoeringsprojecten vereist de nodige kennis die Landschapsbeheer Friesland in 
huis heeft. Deze kennis wordt op verschillende manieren en in diverse projecten overgedragen.

Doarpen yn’t Grien
In het kader van Doarpen yn ’t Grien is er in 2010 het nodige gedaan. In Herbayum (Wyk- en 
Doarpsgrien) en Gaastmeer (DYG-Zuidwest) zijn projecten uitgevoerd. In het kader van het 
clusterproject Doarpen yn’t Grien-Zuidwest-Fryslân zijn in Nijemirdum en Nijhuizum initiatieven 
opgestart. Deze worden in 2011 uitgevoerd.

Landschap in Zicht
Voor de dorpsbelangen van Zweins en Munnike-
buren-Scherpenzeel zijn trajecten aangevraagd 
voor het invullen van een omgevingsvisie volgens 
de methode Landschap in Zicht. Landschapsbeheer 
Friesland wil hier samen met Doarpswurk invul-
ling aan geven. De omgevingsvisie voor Zweins is 
onderdeel van de ontwikkelingen rond het nieuwe 
landgoed Kingma State.
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Beschermd dorpsgezicht
Voor het dorp Achlum is het project Achlum oan’e Slach(te) ontwikkeld om het beschermd dorps-
gezicht en dan met name het tracé van de Slachtedyk binnen de dorpsgrenzen op te waarderen. 
Centraal hierin staat het realiseren van een koppeling tussen de actuele ruimtelijke ontwikkeling 
en het beschermde dorpsgezicht. Planonderdelen zijn onder meer de landschappelijke inpassing 
van het nieuwe bedrijventerreintje, de herinrichting van het dorpsbos, inclusief boomgaard, en de 
deelname van particuliere erven langs de Slachtedyk.

Vrijwilligersnetwerk

Landschapsbeheer Friesland heeft veel ervaring als het gaat om het opzetten en ondersteunen van 
het vrijwilligerswerk in natuur en landschap. In de loop der jaren is er een uitgebreid vrijwilligers-
netwerk ontstaan.

Kapavond
De jaarlijkse afsluiting van het vrijwilligersseizoen (Kapavond) op 28 mei was een groot succes. 
De circa 90 aanwezigen genoten van een heerlijk buffet en een lezing over de rol van vrijwilligers bij 
het ontwikkelen van ijsvogelbiotopen in Noord-Holland.

Natuurwerkdag
Zaterdag 6 november vond de tiende (jubileum)editie van de Natuurwerkdag plaats. Op meer 
dan 370 locaties werkten ruim 12.000 mensen, van jong tot oud, in het landschap. Daarmee werd 
de jubileumeditie niet alleen de jaargang met de meeste deelnemers, maar ook die met de meeste 
locaties tot dusver. In de Provinsje Fryslân was de dag met zo’n 650 deelnemers een groot succes. 
Het jubileum werd opgeluisterd met een prijsvraag, waarbij de deelnemers een slagzin moesten af-
maken. Maar liefst 140 deelnemers leverden een slagzin in. De jury van Landschapsbeheer Friesland 
beloonde twee deelnemers met een verblijf in een recreatiewoning.

Werving en cursussen

Om particulieren, maar ook potentiële vrijwilligers, te interesseren voor de activiteiten van 
Landschapsbeheer worden er jaarlijks cursussen georganiseerd, zoals de basiscursus Hoogstam-
vruchtbomen. Jaarlijks besluit een aantal cursisten om vervolgens vrijwilliger te worden. Maar ook 
op andere manieren raken mensen enthousiast voor het vrijwilligerswerk bij Landschapsbeheer. 
Bijvoorbeeld via vacatures bij de vrijwilligerssteunpunten in de Provinsje. Landschapsbeheer 
probeert vrijwilligers met kennis te ondersteunen, onder andere door het organiseren van de cursus 
Beheer Landschapselementen.

Beheer Landschapselementen
Samen met It Fryske Gea is voor 25 nieuwe vrijwilligers de cursus Beheer Landschapselementen 
georganiseerd. Deze cursus bestond uit drie theorieavonden en een excursie- en praktijkdag. 
De cursus was overtekend. In het voorjaar van 2011 wordt hij nogmaals voor 25 vrijwilligers 
georganiseerd.

Stichting Elzegea
De stichting Elzegea richt zich onder meer op het opleiden van landschapsgidsen voor het 
Nationale Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Voor deze landschapsgidsen ontwikkelde 
Landschapsbeheer Friesland een deel van de cursus voor de onderdelen: 
•	 landschapsgeschiedenis.
•	 beheer van landschap.
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2.2.3 Thema III: versterken rol landschap in beleid en uitvoering 

Ook in 2010 was de uitvoering van het beleid, zoals neergelegd in het Streekplan 2007 Om de 
kwaliteit fan de romte, een belangrijke opgave. Uitgangspunt is het realiseren van een economisch 
sterk(er) en tegelijkertijd mooi(er) Fryslân. 

In de tweede helft van 2010 kreeg dit uitgangspunt een extra accent. De nieuwe bewindslieden op 
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zetten een koers in die sterker 
gericht is op de inzet van burgers bij de taakstellingen op het gebied van natuur en landschap. 
Daarmee wordt het natuur- en landschapsbeheer veel meer bij de burgers zelf neergelegd. 

Landschapsbeheer Friesland heeft zich altijd ingezet voor een brede participatie van streek-
bewoners. Enerzijds door het leveren van kennis en (mee)werken in het landschap, anderzijds door 
mee te werken aan (gebieds)processen. 

Het werken in het landschap zoals Landschapsbeheer Friesland dat van oudsher doet is voortgezet, 
maar vooral de vraag naar procesbegeleiding is het afgelopen jaar toegenomen. Daarbij wordt een 
groot beroep gedaan op de expertise die Landschapsbeheer op dit terrein heeft opgebouwd. Het 
gaat daarbij niet alleen om het adviseren en begeleiden van burgers bij de landschapsontwikkeling 
in de eigen omgeving, maar ook om participatie in gebiedsprocessen die door de Provinsje zijn 
opgezet.

Stimuleren landschapsinclusief denken

Landschappelijke kwaliteit is van vele factoren afhankelijk. In 2010 zette Landschapsbeheer 
Friesland zich in om het landschapsinclusief denken bij de vele actoren in het buitengebied verder 
te bevorderen. Dit komt in vele activiteiten van Landschapsbeheer Friesland tot uitdrukking. 
Daarbij gaat het telkens om het kweken van bewustwording. Langzamerhand begint het land-
schapsinclusief denken meer gemeengoed te worden.

Inventarisatie nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden
De uitwerking van de opdracht van Provinsje Fryslân om te komen tot de inventarisatie van 
nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden (nul-meting) kreeg na een tijdelijke temporisa-
tie een vervolg in 2010. Onder leiding van de Provinsje is samen met gemeenten en de vereniging 
NFW gewerkt aan de opzet van een projectplan dat vorm gegeven wordt door Landschapsbeheer 
Friesland. Het voorstel wordt in 2011 ingediend bij de Provinsje. De gemeenten in het nationale 
landschap spelen een belangrijke rol bij dit project.

Zelfsturing en profit vereniging NFW 
In dit project richtte de vereniging NFW zich op nieuwe kennis over gebiedsgericht natuur- en 
milieubeheer, op de ontwikkeling van competenties die 
nodig zijn om zo’n gebiedsaanpak te laten slagen en 
op de aanpak van een gezamenlijke ontwikkeling van 
product-markt combinaties. In het project wordt de 
focus verlegd van een volledig publieke financiering via 
subsidies naar een meer marktgedreven verwaarding 
van het landschap. Het project werd in 2010 afgesloten. 
Landschapsbeheer Friesland was betrokken bij vier van 
deze product-markt combinatie. Te weten: Energie uit 
hout, Pilot San 2010, Landschap-landschapsbeleid en 
Landschapsvisie. 
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Nije Maaie gemeente Dongeradeel
Tot half 2010 was Landschapsbeheer Friesland actief in de projectgroep van de integrale gebieds-
ontwikkeling Nij Maaie in de gemeente Dongeradeel. De landschapsinventarisatie van het gehele 
gebied, afgerond in 2009, werd ook in de streek gepresenteerd en op de website geplaatst. 
 
De gebiedsontwikkelingscommissie is dit najaar officieel stopgezet. De initiatiefnemers besloten na 
een evaluatie de opdracht terug te geven aan het provinciale bestuur. Geadviseerd werd om op een 
andere leest verder te werken. Een afgeslankte commissie blijft actief en betrokken bij de kavelruil-
projecten en het project Súd Ie- Anjumer Kolken. Als een van de oorzaken voor het niet slagen van 
de vrijwillige integrale gebiedsontwikkeling werd genoemd, dat de verwachtingen van de streek niet 
uit de verf kwamen. De nieuwe manier van werken, en dan met name de introductie van vrijwillig-
heid, was men niet gewend.

Het project Sûd Ie / Anjumer Kolken wordt verder door DLG voorbereid om in te dienen bij het 
Waddenfonds. Een en ander wordt ondersteund door een werkgroep waarin ook Landschapsbeheer 
Friesland vertegenwoordigd is. De indiening volgt in voorjaar 2011. Het gaat hierbij om het bevaar-
baar maken van de Sûd Ie – onder andere door de verhoging van bruggen - in combinatie met het 
vrijmaken van gronden voor natuur en waterretentie. Landschappelijke doelen als het ontwikkelen 
van een beplantingsplan en het verbeteren van de toegankelijkheid door wandelpaden, worden 
meegenomen.

Integrale Gebiedsontwikkeling Ferwerderadeel
Na de schetsschuit die in 2009 plaatsvond voor het ontwikkelen van de landschapsvisie, is deze in 
2010 door de commissie gepresenteerd. Deze herbergt vele aanknopingspunten om het verdere 
gebiedsontwikkelingsproces vorm en inhoud te geven, en tot uitvoering over te gaan.

Na een korte bezinningstijd is afgelopen zomer in Ferwerderadeel besloten om, met in het achter-
hoofd de ontwikkelingen in Dongeradeel, het gebiedsontwikkelingsproces anders te organiseren. 
Er kwamen thematische werkgroepen die door de leden van de gebieds-commissie worden aan-
gestuurd. Ieder werkgroep kreeg taken en projecten uit het plan van aanpak als opdracht mee en 
moeten deze nader uitwerken.

In 2010 is de achterbangroep vanuit de natuurbeschermingsorganisaties enkele malen bijeen ge-
weest om de ontwikkelingen te bespreken en daarop te anticiperen. Nu duidelijk is hoe er gewerkt 
gaat worden, kunnen we initiatieven gaan oppakken. Met name met betrekking tot het landschap 
liggen er, op basis van het programma dat er ligt, mogelijkheden voor participatie van Landschaps-
beheer Friesland.

Integrale gebiedsontwikkeling Frankeradeel-Harlingen
De in 2008 geïnstalleerde stuurgroep integrale gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
heeft in april 2010 haar plannen in een Ontwerp Inrichtingsplan neergelegd. Voordat het plan ter 
inzage ging, zijn er informatieavonden in de streek gehouden om het inrichtingsplan toe te lichten. 
Landschapsbeheer Friesland was hierbij aanwezig om vragen te stellen. Ook is er van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om de eigen zienswijze op het plan in te dienen. 

De strekking van onze inbreng is dat het ambitieniveau ten aanzien van landschap en cultuur hoog 
is, maar dat er slechts beperkte middelen zijn gereserveerd. Juist voor het integrale karakter is het 
belangrijk om zaken als landschap, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid van de dorpen, belevings-
waarden en herstel/versterking cultuurhistorische elementen/patronen te voorzien van uitvoerings-
mogelijkheden.
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Aansluitend heeft Landschapsbeheer Friesland aan de stuurgroep - en DLG als projectondersteuner
- laten weten graag mee te werken en een actieve bijdrage te leveren aan dit proces door zitting te 
nemen in het ambtelijk vooroverleg. Overigens wordt bij deze integrale gebiedsontwikkeling het 
instrument wettelijke herverkaveling toegepast.

Integrale gebiedscommissie Terschelling 
In de voorbereiding van de integrale gebiedscommissie Terschelling voerde Landschapsbeheer 
Friesland in 2009 een kartering van het cultuurlandschap uit. In het verslagjaar is vervolgens samen 
met DLG een plan van aanpak opgesteld voor het gebiedsdeel De Grië. De vereniging van eigenaren 
die voor dit gebiedsdeel is opgezet wordt opdrachtgever. Hiermee is een eerste aanzet gegeven voor 
onderhoud en beheer van het elzensingellandschap op het eiland. Tegelijkertijd is met partners 
nagedacht over een visie op het totale cultuurlandschap, inclusief de duinen. Daarbij is duidelijk 
behoefte aan procesbegeleiding. Landschapsbeheer Friesland kan hier een belangrijke bijdrage aan 
leveren. De ideeën worden 2011 verder uitgewerkt.

Kansenkaart Zuidwest-Fryslân
In Zuidwest-Friesland is samen met Plattelânsprojekten verder nagedacht over het uitwerken van 
de kansenkaart. Dit proces verloopt traag. Plattelânsprojekten werkte aan de organisatiestructuur 
die de motor voor de verdere uitwerking van de kansenkaart moet worden. 

Ecologische Verbindingszones
Landschapsbeheer Friesland is lid van de projectgroep Ecologische Verbindingszones die deze 
verbindingszones in Zuidoost-Fryslân moet realiseren. In 2010 is gestart met de uitwerking van het 
plan van aanpak. Door personele wisseling in de projectgroep lag dit proces enkele maanden stil. In 
der herfst was beleidsombuiging door de nieuwe staatssecretaris aanleiding om het gehele proces, 
tot nader order, stil te leggen. Landschapsbeheer Friesland wil in 2011 onderzoeken of de realisatie 
van de verbindingszones ook via andere wegen uitgevoerd kan worden.

Kennis overdragen
Voor Landschapsbeheer Friesland is de landschapskwaliteit leidend in haar handelen. Belangrijk is 
de gewenste ruimtelijke kwaliteit te realiseren met winst voor het landschap en met steun en inzet 
van de bevolking. Om dat te bereiken zette Landschapsbeheer Friesland verschillende producten en 
concepten in die in eigen beheer of samen met partners als de Wageningen Universiteit zijn ontwik-
keld. Zo is bijvoorbeeld de verkregen kennis uit de studie WUR, naar connectiviteit en doorzicht in 
kleinschalig cultuurlandschap, ingebracht in de werkgroep landschap Centrale As

Landschappelijk inpassing erven
Het project landschappelijke inpassing erven in Fryslân werd in 2010 vervolgd. Eind 2010 volgde 
een eerste evaluatie van dit project. Met name buiten de nationale landschappen is er veel belang-
stelling voor dit project. Er ligt een opgave om ook de bewoners binnen de nationale landschappen 
bewust te maken van de positie van hun erven in het landschap.

Boswet
Landschapsbeheer Friesland werkt samen met de Provinsje 
Fryslân aan een model voor de uitvoering van de herplantplicht 
in de Provinsje. In de loop der jaren zijn er veel herplant- 
verplichtingen bij diverse partijen in de Provinsje ontstaan. 
Er is een voorstel uitgewerkt waarin de herplantverplichtingen 
gekoppeld worden aan een kwaliteitsverbetering van het land-
schap. Dit voorstel is aan het provinciale bestuur voorgelegd. 
In 2010 is hier nog geen besluit over genomen.
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Cultuurhistorische elementen

Cultuurhistorie en cultuurlandschappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het cultuur-
landschap is immers een weerspiegeling van het menselijk handelen. We merken in de Provinsje 
dat de belangstelling voor het cultureel erfgoed en daarmee voor het cultuurlandschap toeneemt. 
Dit is een duidelijke, maatschappelijke trend. Landschapsbeheer Friesland zet in op deze trend door 
de kwaliteitsverbetering van het landschap ook vanuit de cultuurhistorische invalshoek te bena-
deren. Ook hier gaat het enerzijds om de kwaliteitsverbetering van cultuurhistorische elementen 
en anderzijds om een bijdrage aan de gebiedsprocessen die bijdragen aan de ontwikkeling van een 
gebied.

Friese Waterlinie
Het project Friese Waterlinie is gestart. Landschapbeheer Friesland is projectleider en begeleidt 
het proces. Het project wil de Friese Waterlinie, samen met de bewoners en andere betrokkenen in 
Zuidoost-Fryslân, weer beleefbaar te maken. Bedoeling is dat bewoners en ondernemers in de regio 
dit oppakken en de streek een economische impuls geven.

Groene begraafplaatsen
Het project Groene begraafplaatsen in Fryslân draaide in 2010 goed. In dit project kan de beplan-
ting op begraafplaatsen rekenen op (regelmatig) groot onderhoud, uitgevoerd door een aantal 
groepen vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een cursus over rituelen, en groen- en grijsonder-
houd. Onderzocht worden de mogelijkheden voor de oprichting van een fonds voor toekomstig 
onderhoud. De belangstelling voor deelname is groot. Men meldt zich aan op basis van mond-tot-
mond reclame. In 2010 zijn ruim dertig begraafplaatsen bezocht.

Ontwikkelingvisie Parklandschap
In 2010 startte het project Ontwikkelingsvisie Parklandschap Beetsterzwaag van de Bosgroep Noord 
Nederland. Landschapsbeheer Friesland is gevraagd voor de procesbegeleiding van dit project. 

Ruilverkavelingsbosjes
Er is een aanzet gedaan om te komen tot een inventarisatie van de ruilverkavelingsbosjes in de 
Provinsje. Deze bosjes zijn in de ruilverkavelingen na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Inmiddels 
behoren de bosjes tot het cultureel erfgoed. Er is een opzet gemaakt voor de inventarisatie. Onder-
zocht wordt ook om welke bosjes het nu precies gaat.

Gescheperde schaapskudde
Een aantal jaren geleden is in het kader van het ROM-project een gescheperde schaapskudde 
ingezet voor het onderhoud van kleine natuurterreinen en terreinen van gemeenten. Er is voor een 
gescheperde kudde gekozen vamwege het cultuurhistorische aspect van zo’n kudde. Na enkele jaren 
wordt het effect van de schaapkudde op de vegetatiesamenstelling en de vegetatiestructuur door de 
terreineigenaren als positief beoordeeld. 

Onvoldoende bekend is het effect van de gescheperde kudde op de fauna. Wel bekend is dat deze 
terreintjes bijzondere soorten als ringslang, heikikker en gentiaanblauwtje herbergen. De Provinsje 
heeft Landschapsbeheer Friesland ondersteuning gevraagd bij de opzet van een onderzoek naar 
het effect van een gescheperde kudde op de fauna. In 2010 is met de opzet en uitwerking van het 
onderzoek begonnen. 
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Ondersteunende taak

Ondersteuning bieden en kennisoverdracht aan diverse doelgroepen levert meer draagvlak en een 
grotere betrokkenheid op met het landschap. Dit leidt vaak tot kansrijke initiatieven die tevens aan-
sluiten bij beleidsopgaven en uitgewerkt kunnen worden tot projecten in natuur en landschap.

Omvorming Programma Beheer
Landschapsbeheer Friesland nam deel aan de provinciale klankbordgroep Omvorming Programma 
Beheer waarin beheerders en Provinsje overleggen over het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en 
het natuurbeheerplan. Het natuurbeheerplan is het sturingsdocument vanuit het provinciale beleid 
met betrekking tot de beschikbare beheermiddelen.
 
Landschapsbeheer Friesland diende op basis van haar kennis en ervaring een zienswijze in op het 
natuurbeheerplan. Een aantal aanbevelingen worden in 2011 door de Provinsje, samen met Land-
schapsbeheer Friesland, uitgewerkt. Voor vijftien particulieren coördineerde Landschapsbeheer 
Friesland het indienen van een zienswijze voor het onderdeel natuur. 
Individuele grondgebruikers zijn ook geadviseerd over het nieuwe stelsel.

Coördinator natuur en landschap
De functie van coördinator natuur en landschap voor de Provinsje Fryslân is in 2010 gecontinu-
eerd. Deze functie is een initiatief van de terreinbeherende organisaties, de Friese Milieu Federatie 
en Landschapsbeheer Friesland. Landschapsbeheer Friesland stuurt hierbij op het thema landschap. 
Diverse projecten zijn samen ontwikkeld en voor subsidie voorgedragen en deels gehonoreerd. We 
noemen de toekomstvisie landgoederenlandschap Beetsterzwaag, eendenkooien, Plan van aanpak 
landschappelijke beplantingen Dongeradeel én Vleermuis onderdak. Eind 2010 vond een evaluatie 
plaats. Na de huidige looptijd tot juli 2011 komt er geen vervolg.

Steunpunt Landschap Zuidoost-Fryslân
Het Steunpunt Landschap voor Zuidoost-Fryslân was ook in 2010 actief. Landschapsbeheer trekt 
het project en begeleidt de landschapsconsulent. Het Steunpunt loopt zes jaar: 2007-2013, conform 
de looptijd van het Provinciaal Meerjaren Plan. Voor de eerste vier jaar is een financiële verplichting 
aangegaan. In het steunpunt werken vijf gemeenten in Zuidoost-Fryslân, de Provinsje Fryslân en 
Landschapsbeheer Friesland samen. Zij participeren ook financieel in het project.

Afspraak was het Steunpunt na drie jaar te evalueren en na te denken over het vervolg. Voor een 
betrouwbare evaluatie heeft Landschapsbeheer Friesland een enquête opgesteld en verspreid. 
November 2010 werden de resultaten hiervan 
geëvalueerd in de begeleidingscommissie. 

De algemeen gedeelde conclusie was dat het Steun-
punt op alle fronten bijzonder wordt gewaardeerd 
en meerwaarde heeft voor Zuidoost-Fryslân. 
Dit geldt zowel voor activiteiten als herstel- en 
versterkingsprojecten landschap en Doarpen yn 
’t Grien, als voor het kennisloket en duurzaam 
landschapsbeheer. Landschapsbeheer Friesland is 
eveneens zeer positief over de aanwezigheid van 
het Steunpunt. Zij ziet de toegevoegde waarde voor 
zowel Zuidoost-Fryslân als de eigen organisatie en 
taken. 



29

Jaaroverzicht 2010

De leden van de begeleidingscommissie zullen zich dan ook inzetten voor een vervolgperiode van 
2 jaar. Het opgestelde evaluatieverslag is begin 2011 aangeboden aan het Gebiedsplatform Zuid-
oost-Fryslân. Tevens is gestart met een vervolgaanvraag voor subsidie. 

Loketfunctie
De loketfunctie van Landschapsbeheer Friesland in 2010 gecontinueerd. Landschapsbeheer Fries-
land is het loket voor vragen over bijvoorbeeld aardkundige waarden, de inpassing van erven en 
natuurlijk onderhoud en beheer van bestaande erven en met name beplantingen. Bovendien wordt 
er regelmatig voorlichting gegeven aan groepen boeren en bijvoorbeeld agrarische afdelingen. 

Verdrogingsonderzoek Boschhoeve
Het bosgebied van particulier landgoed de Boschhoeve in Nijeberkoop wordt direct en indirect 
ontwaterd door sloten en greppels. Dit leidt tot droogval en mineralisatie en ongewenste ontwikke-
lingen in de vegetatie van de natuurgebieden op het landgoed. Om passende maatregelen te treffen 
is in 2010 een verdrogingsonderzoek uitgevoerd waarin Landschapsbeheer Friesland participeerde. 

Begeleiding en procesontwikkeling

Ook bij gemeenten en semi-overheden als Staatsbosbeheer staat het thema landschap steeds vaker 
op de agenda. Deze organisaties vragen en verwachten een andere, meer begeleidende en advise-
rende rol van Landschapsbeheer Friesland bij processen en projecten.

Samenwerking Staatsbosbeheer en It Fryske Gea
De samenwerking met de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer en It Fryske Gea werd 
gecontinueerd. Gezamenlijk werden projecten opgezet ten behoeve van het herstel en onderhoud 
van met name de landschappelijke elementen. 

Herstel en versterking landschap
* Weststellingwerf
Het project herstel en versterken landschap fase 4 dat de gemeente Weststellingwerf in samen-
werking met Landschapsbeheer Friesland opzette en uitvoerde is dit jaar afgerond.
Samen met gemeente Weststellingwerf is fase 5 van het project opgezet. Landschapsbeheer 
Friesland leverde een bijdrage aan de uitwerking van het projectvoorstel en de informatieavond. 
In 2011 volgen de inventarisatie en het opstellen van de contracten. 

* Opsterland
Met de gemeente Opsterland zijn de contracten voor het herstel en versterken van het landschap 
fase 3 opgesteld.

* Zuidoost-Fryslân
In de afgelopen jaren zijn diverse projecten herstel en versterken landschap in Zuidoost- Fryslân 
uitgevoerd. Veel inwoners namen aan deze projecten deel. Hieruit ontstond de behoefte aan meer 
kennis over het onderhoud van landschapselementen. Landschapsbeheer Friesland ontwikkelde 
hiervoor het cursuspakket Nazorg Onderhoudsprojecten, samen met de landschapsconsulent en de 
gemeenten. Het pakket is voor een bijdrage uit de LOP-regeling 2010+ ingediend. Deze aanvraag is, 
evenals het aangetekende beroep, echter afgewezen.

* De Tike
Dorpsbelang De Tike en de gemeente Smallingerland namen het initiatief om een project op te 
zetten voor een mooier en ‘smûker’ dorp De Tike. Aanleiding was de zorg van de inwoners over het 
verdwijnen van groen in en rond het dorp, waardoor het eigen karakter verloren dreigt te gaan.
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De opgave is om in het buitengebied structuren van elzensingels te herstellen, gaten in bestaande 
singels opnieuw in te planten en mogelijkheden tot het aanplanten van nieuwe singels te benutten. 
Binnen de bebouwde kom liggen er kansen om de leefomgeving meer streekeigen en groener in te 
richten. Bij de aanpak is gekozen voor Doarp yn ‘grien. De inwoners van De Tike gaan zelf aan de 
slag met de planvorming en de uitvoering.
 
Samen met de inwoners van De Tike wordt gewerkt aan:
•	 Het herstellen en versterken van elzensingels in het buitengebied.
•	 Het aanplanten van streekeigen beplanting op particuliere erven en langs wegen, paden en 
 openbare plekken in het dorp.
•	 Het vergroten van de mogelijkheden om in en rondom het dorp te kunnen wandelen en het 
 landschap te kunnen beleven.

De consulent Steunpunt landschap Zuidoost-Fryslân ontwikkelde samen met Landschapsbeheer 
Friesland het projectvoorstel voor de gemeente Smallingerland die het heeft ingediend bij 
Plattelânsprojekten.

Betaalbaar onderhoud

Adequaat beheer van landschapselementen is belangrijk om het landschap en de kernkwaliteiten 
van de verschillende landschapstypen te behouden, te herstellen en zo nodig te versterken. Belang-
rijk daarbij is dat het onderhoud betaalbaar moet zijn. Er moet dan ook gericht gezocht worden 
naar mogelijkheden om het beheer marktconform te betalen en te verankeren.

Werkgroep financiering LBN
Op het gebied van financiering landschap is een overleggroep binnen Landschapsbeheer Nederland 
actief. Landschapsbeheer Friesland neemt deel aan dit overleg. Kennis vanuit verschillende land-
schapsbeheerstichtingen wordt zodoende gebundeld, gedeeld en weer ingezet in de verschillende 
provincies. 

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk
Met een landschapsfonds in Oranjewoud-Katlijk startte de gemeente Heerenveen een pilotproject. 
De oplevering van de resultaten en de feestelijke aftrap van het gebiedsfonds vond op 6 juli 2010 
plaats. Landschapsbeheer Friesland ondertekende, naast de Provinsje, de gemeente Heerenveen, 
ANV Grien Brongergea en de stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik, de intentieverklaring. 
De positieve besluitvorming over de publieke middelen voor het vullen van 75% van het fonds 
heeft ondertussen bij de Provinsje Fryslân en de gemeente Heerenveen plaatsgevonden. 

Eind 2010 werd de stichting Lânskipsfûns 
Oranjewâld-Ketlik opgericht. Naast oud gedepu-
teerde Bertus Mulder en oud wethouder Meine 
Scheweer nemen twee inwoners met bestuurlijke 
ervaring plaats in het stichtingsbestuur. Land-
schapsbeheer Friesland maakt deel uit van de 
kerngroep die het stichtingsbestuur ondersteunt 
bij de verdere realisatie van de stichting en het 
fonds en het werven van private middelen.
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Landschapsbeheer Friesland werkt ook samen met de landschapsconsulent Zuidoost-Fryslân aan 
het opzetten van professionele ondersteuning van het stichtingbestuur vanuit LBF. Samen met 
ANV Grien Brongergea en de landschapsconsulent werd de uitvoerings-organisatie verder vorm 
gegeven. 

Pilot Energie uit Hout Noardlike Fryske Wâlden
De pilot Energie uit hout is een proef om tegen zo laag mogelijke kosten een zo goed mogelijk eind-
product/opbrengst te leveren uit de aanwezige biomassa in de Noardlike Fryske Wâlden (NFW). 
Tevens wordt een specifieke machine voor de machinale houtoogst ontwikkeld.

Voorjaar 2010 startte de pilot die wordt uitgevoerd door een consortium van de vereniging NFW, 
Projecten LTO Noord, Ufkes Greentec, Omrin en Landschapsbeheer Friesland. Bij de machinale 
oogst werd de uitvoering en bijbehorende logistiek nauwgezet gevolgd. Onderdeel van de pilot is 
het proefondervindelijk vaststellen van de relatie tussen het bestaande inventarisatiesysteem van 
LBF en de opbrengst van biomassa uit wallen en singels.

Landschapsbeheer Friesland begeleidde de uitvoering en de aanbesteding en neemt deel aan zowel 
de projectgroep als klankbordgroep. De proef levert kennis over machinale houtoogst, het vermark-
ten van biomassa, het werken met een slimme machine die geschikt is voor alle onderhoudswerk-
zaamheden én het in één werkgang uitvoeren van alle bewerkingen: zagen, snipperen en opvangen 
snippers. Aan de pilot doen vier gemeenten mee.

Houtgestookte verbrandingsinstallatie
De vereniging ‘Alde Delte’ heeft voor het organiseren van landschapsonderhoud en daarmee het 
winnen van houtsnippers 
in de gemeente Opsterland de stichting BOOM opgericht. 
De statutaire doelen van deze stichting zijn:
•	 Het opwaarderen, in- en verkopen van organisch materiaal.
•	 Het ontwikkelen van kap- en snoeiplannen.
•	 Overleg en bemiddeling met overheden, particulieren en grondeigenaren en de coördinatie van 
 loonwerk voor landschapsonderhoud.
Landschapsconsulent Zuidoost-Fryslân, Arthur Scheper, nam samen de gemeente Opsterland het 
initiatief tot het ontwikkelen van een projectvoorstel om te komen tot een beheer- en businessplan 
voor de stichting BOOM. Aequator Groen en Ruimte en Landschapsbeheer Friesland zijn 
gevraagd beide een deel voor hun rekening te nemen. Aequator Groen zal het businessplan maken 
en Landschapsbeheer Friesland het beheerplan. Deze werkzaamheden en het bijbehorende overleg 
zijn ondertussen gestart. In de begeleidingsgroep zitten de Provinsje Fryslân, de gemeente Opster-
land, twee bestuurleden van de stichting BOOM, landschapsconsulent Zuidoost-Fryslân, Aequator 
en Landschapsbeheer Friesland.

Provinciaal Meerjaren Programma

Het Provinciale Meerjaren Programma 2007-2013 (pMJP) voor de inrichting van het landelijk 
gebied is een van de belangrijkste beleidsprogramma’s waarmee de Provinsje Fryslân de ILG en de 
FYLG – en de POP - uitvoert. Enkele andere provinciale subsidiestromen maken hiervan onderdeel 
uit. Landschapbeheer Friesland doet hierop een beroep voor projecten. Het programma telt zeven 
beleidsopgaven, waarvan Landschap er een is. 
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MidTermReview
Wat het pMJP betreft stond 2010 vooral in het teken van de MidTermReview. De rapportage 
halverwege de looptijd van het pMJP. De Provinsje maakte de balans op. Waar staat ze? Wat is er 
bereikt en wat moet er nog gebeuren in tweede termijn? Het Rijk vroeg alle provincies verslag te 
doen van de stand van zaken.

Landschapsbeheer Friesland leverde de Provinsje de door haar gerealiseerde doelen betreffende het 
thema Landschap. Het werk van LBF is echter niet altijd direct verbonden met het beleidsthema 
Landschap. Regelmatig vallen projecten onder andere thema’s, zoals Natuur, Recreatie & Toerisme 
of Sociaaleconomische Vitaliteit. Ook worden veel projecten in opdracht van DLG uitgevoerd. 
Deze worden via een andere constructie uit het pMJP bekostigd dan wanneer Landschapsbeheer 
Friesland zelf het project draait. 

Van alle projecten zijn de outputcijfers geleverd en de gegevens geïnventariseerd van de afgelopen 
drie jaar. Deze informatie kon door de Provinsje in de totaalrapportage worden meegenomen.

In april organiseerde de Provinsje een werkbijeenkomst, om de voortgang, werkwijze en het proces 
te bespreken. In juni was er een symposium waarin de resultaten werden gepresenteerd en er ook 
werd gediscussieerd over de toekomst en toekomstige samenwerking. Landschapsbeheer Friesland 
nam hieraan deel.

2.2.4 Thema IV: realiseren van de beleefbaarheid van landschap

De toenemende interesse voor de eigen leefomgeving en de geschiedenis daarvan leidt tegelijkertijd 
tot de behoefte om zich meer in landelijk gebied te kunnen bewegen. Zo is er bijvoorbeeld veel 
vraag naar wandelmogelijkheden en -routes. 

Mede dankzij het succes van het project Oude paden Nieuwe wegen krijgt Landschapsbeheer Fries-
land veel vraag naar ondersteuning bij de realisatie van wandelpaden. Daarbij gaat het niet alleen 
om vragen van gebruikers, maar ook van overheden als de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. 
Ook zij ontwikkelen initiatieven om de toegankelijkheid van het landelijk gebied te vergroten. 

Landschapsbeheer Friesland vindt deze ontwikkeling belangrijk omdat hiermee de beleefbaarheid 
van het landelijk gebied wordt vergroot. En vergroting van de beleefbaarheid leidt tot meer betrok-
kenheid bij het landschap en draagvlak voor beheer en onderhoud.

Wandelroutes

Landschapsbeheer Friesland streeft ernaar om in de 
hele Provinsje routenetwerken voor wandelaars te 
ontwikkelen op basis van historische- en boeren-
landpaden. Dit streven krijgt gestalte in het project 
Waddenwandelen, en de uitwerkingen van Oude 
paden, Nieuwe wegen in Zuidwest- en in Zuidoost- 
Fryslân. Ook uit Midden-Fryslân bestaat de wens 
om in aansluiting op de omringende gemeenten 
wandelroutes te realiseren. 
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Oude paden Nieuwe wegen
Het project Oude paden Nieuwe wegen (OPNW) in Zuidwest-Fryslân resulteerde in een inventari-
satie van aanwezige en (verdwenen) historische paden en zeventig wensen en routevoorstellen om 
historische paden toegankelijk te maken voor wandelaars. In het vervolgproject Historische 
Wandelpaden Zuidwest-Fryslân worden drie paden gerealiseerd en wordt een uitvoeringsplan 
opgesteld voor de realisatie van een wandelnetwerk. Het wandelpad bij Folsgare, Wymbritseradiel, 
is in juni geopend. 

In Zuidoost-Fryslân heeft het regioteam OPNW, op basis van de historische gegevens en de route-
voorstellen, gekozen voor het nader uitwerken van vijf tot tien regionale trajecten. 

Ommetjes
Binnen het project ‘Maak eens een Ommetje’ zijn twee ommetjes gerealiseerd. Het Van Boelens-
ommetje in Beetsterzwaag en het Pasveerommetje aan de rand van Sneek.

Waddenwandelen
Via het project Waddenwandelen wordt in de Provinsje Fryslân een wandelnetwerk van 467 
kilometer aangelegd. Dit netwerk wordt gekoppeld aan de netwerken die in de provincies Noord-
Holland en Groningen worden ontwikkeld. Hiermee wordt de gehele waddenregio voor de 
wandelaar toegankelijk.

Coast Alive
Op verzoek van de Provinsje Fryslân participeert Landschapsbeheer Friesland in het Interreg-
project Coast Alive. Dit is een samenwerkingsverband met Duitsland, Noorwegen en Schotland. 
Het gaat hierbij om kennisuitwisseling. Landschapsbeheer Friesland participeert vanwege de 
aanwezige kennis en ervaring met het ontsluiten van het platteland voor wandelaars, samen met de 
bewoners. (zie ook par. 6.4.)

Erfgoed Tweede Wereldoorlog
Op verzoek van de Provinsje Fryslân werkt Landschapsbeheer Friesland samen met het Steunpunt 
Monumentenzorg mee aan de ontwikkeling van het project Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog 
in de Waddenregio. Landschapsbeheer Friesland wordt met name gevraagd voor de procesbegelei-
ding en voor de uitwerking van het onderdeel toegankelijk maken van dit erfgoed. Bedoeling is de 
ontsluiting voor wandelaars te koppelen aan de wandelnetwerken van Waddenwandelen.

Meer samenhang 
In 2010 voerde Landschapsbeheer Friesland een gesprek met gedeputeerde De Vries over de wandel-
initiatieven in de Provinsje. Duidelijk werd dat er tal van initiatieven zijn. De vraag is om hier 
samenhang in te brengen in relatie tot de recreatiekaart van de Provinsje. Hetzelfde verzoek kreeg 
Sport Fryslân. Beide verzoeken zijn door betrokken organisaties gebundeld. In 2010 werd het 
initiatief genomen om te komen tot een Wandeloverleg in de Provinsje.
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Burgerinitiatieven

Burgers die met hun woonomgeving aan de slag willen, kunnen aankloppen voor advies. Vaak 
ontbreekt het deze mensen aan specifieke kennis over het landschap, de natuur en de cultuurhisto-
rie of men weet niet hoe deze aspecten vertaald kunnen worden in concrete plannen of activiteiten. 
Zij zijn op zoek naar organisaties die hierbij als partner kunnen optreden door specifieke kennis 
aan te dragen en/of processen te begeleiden. 

Drie projecten
In 2010 zijn tenminste drie burgerinitiatieven door Landschapsbeheer Friesland onderzocht 
op haalbaarheid voor een te ontwikkelen project. Zo zijn er diverse gesprekken geweest met de 
initiatiefneemster van het Vlaskampproject, waarvan het projectvoorstel ‘De vergeten tuinen van 
Vlaskamp’ eind 2010 is ingediend voor subsidie. Om het beschermd dorpsgezicht van Achlum te 
verfraaien is, in opdracht van Dorpsbelang Achlum, het project Achlum oan ‘e Slachte ontwikkeld 
en ingediend. Hetzelfde geldt voor het project de Grachtsluis in Munnekeburen dat inmiddels is 
beschikt.

Stekjes in Noordoost-Fryslân
Het project tien Stekjes in Noordoost-Fryslân is samen met Keunstwurk ontwikkeld. Met dit 
project worden tien stekjes (bankjes) langs de Historische Wandelpaden en het fietsknooppunten-
systeem in de vijf NOF-gemeenten gerealiseerd. De stekjes laten de bezoeker het landschap op 
kunstzinnige wijze beleven. In 2010 waren de ontwerpen voor negen stekjes gereed. Deze stekjes 
worden voor de zomer van 2011 gerealiseerd.

Dorpen aan het werk

De Friese dorpen zijn over het algemeen klein. Door de geringe omvang en sterke sociale structuur 
is onderlinge band en de maatschappelijke inzet vaak groot. Het overkoepelende belangenorgaan 
van de verenigingen van dorpsbelangen, Doarpswurk, ervaart binnen de dorpen niet alleen een 
toegenomen belangstelling voor het landschap, maar ook de behoefte aan ondersteuning bij het 
ontwikkelen van (landschaps)visies.

Landschap in Zicht
Het adviseren bij het ontwikkelen van een landschapsvisie wordt samen met Doarpwurk gedaan. 
Dit gebeurt via de in 2009 ontwikkelde methode Landschap in Zicht. Deze laat dorpbewoners beter 
nadenken over de eigen omgeving om zo tot een goede visie te komen. Voorbeelden zijn de visies 
die ontwikkeld zijn in Zweins en Munnikeburen-Scherpenzeel (zie 2.2.2.) 

2.2.5 Thema V: verbinden van soort en landschap 

Een belangrijke ontwikkeling is de strategie van het ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor een 
actief soortenbeleid: de leefgebiedenbenadering. Ondanks het 
uitvoeren van soortbeschermingplannen en de aanwijzing van 
beschermde gebieden, gaat het nog steeds bergafwaarts met 
een aantal planten- en diersoorten in Nederland. Het huidige 
beleid blijkt in veel opzichten onvoldoende effectief. Het is 
onder andere te geïsoleerd ten opzichte van ander beleid voor 
het landelijk gebied en het was te veel gericht op individuele 
soorten.
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Leefgebiedenbenadering

De nieuwe aanpak leefgebiedenbenadering richt zich op groepen van 
soorten in hun leefgebieden, in plaats van op individuele soorten. Maat-
regelen die voor één bedreigde soort worden genomen, komen op deze 
manier ook ten goede aan andere soorten. Met de leefgebiedenbenadering 
sluiten maatregelen voor soorten zoveel mogelijk aan op andere maat-
regelen, beleid en plannen in het landelijk gebied. Zo wordt een optimale 
beleids- en gebiedsintegratie nagestreefd. Maatregelen gericht op indivi-
duele bedreigde soorten blijven daarbij noodzakelijk.

Heideherstelproject Zuidoost-Fryslân
Versnippering, vergrassing en verbossing bedreigt de levensgemeenschap 
heide. Landschapsbeheer Friesland heeft, samen met de Provinsje, een 
heideherstelproject ontwikkeld in het kader van de leefgebiedenbenade-
ring. Samen met particulieren en terreinbeheerders is voor zeven terreinen 
in Zuidoost-Fryslân een plan ontwikkeld met de adder als gidssoort. Tot 
die terreinen behoort ook het Alpherveld onder Beetsterzwaag. Hiermee 
gaat een lang gekoesterde wens en ambitie van zowel Landschapsbeheer 
Friesland als de Provinsje in vervulling. 
Het plan voorziet in het herstel van achttien hectare heide. De Provinsje 
steunt het plan financieel. In 2011 wordt gestart met de uitvoering.

Kennisinbreng
Landschapsbeheer Friesland brengt haar kennis met betrekking tot soorten en landschap in als on-
derbouwing van beleidskeuzen van Provinsje en rijk. Binnen de landschapsvisie Noardlike Fryske 
Wâlden en landschapsimpuls Centrale As is bijvoorbeeld kennis ingebracht. Bekeken is ook op 
welke thema’s het aan voldoende kennis ontbreekt. 

Soortenbeheer

Soortenbeheer is een belangrijke activiteit voor Landschapsbeheer Friesland. In al haar activiteiten 
is de biotoopgerichte benadering het uitgangspunt. Soort(groep)en vormen een belangrijke ingang 
voor het creëren van een (groter) draagvlak voor het cultuurlandschap. Soortenbeheer is een van de 
sleutelmerken van Landschapsbeheer Friesland.

Ruimte voor plant en dier
Onder het motto ‘Ruimte voor plant en dier’ wil Landschapsbeheer Friesland een bijdrage leveren 
aan het herstel van populaties en zich profileren naar haar doelgroepen. Dit biedt gezien het 
enthousiasme voor veel soorten en soortgroepen goede perspectieven. 

Stinzenflora Groot Vijversburg
De Friese stinzenflora is in 2004 via een inventarisatie opnieuw in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat 
de stinzenflora er niet overal even florissant bij staat, plaatselijk achteruit gaat en hier en daar bijna 
is verdwenen. Het parkbos rondom het neoclassicistische landhuis Groot Vijversburg in Tytsjerk is 
daarvan een ‘goed’ voorbeeld. Landschapsbeheer Friesland maakte samen met de beheerstichting 
van het park een herstelplan voor de in verval geraakte stinzenflora. De gevraagde financiële steun 
van de Provinsje is gehonoreerd.
In oktober zijn er ongeveer 3500 bolletjes aangeplant. Middels het organiseren van klassikale maat-
schappelijke stages zijn de groeiomstandigheden van de planten verbeterd. De leerlingen hebben 
woekerende soorten namelijk van het landgoed verwijderd.
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Stinzenflora Opsterland
Op verzoek van de gemeente Opsterland zijn door een re-integratieploeg van LBF zo’n 5000 
bolletjes geplant in de Overtuin van Lyndensteyn en in de tuin achter het Lyclamahuis. Deze klus 
kwam voort uit LBF-adviezen richting de gemeente en de bemoeienis van enkele actieve stinzen-
floraliefhebbers uit Beetsterzwaag. De gemeente Opsterland zorgde voor de financiën.

Draagvlak creëren 
Om een groter draagvlak voor het behoud van het cultuurlandschap te creëren worden projecten 
bewust onder de aandacht gebracht. Zo is er veel positieve aandacht gegenereerd voor projecten als 
Steenuil onder de pannen en het Meldpunt vleermuizen en marters. 

Voor en samen met dorpsbelang Hempens-Teerns werd een plan ontwikkeld voor een oever-
zwaluwwand en vleermuiskelder. Het project werd voorjaar 2010 gerealiseerd.

Kennis ontwikkelen
Er werd een voorstel ontwikkeld voor het verkrijgen van kennis van kwaliteitsindicatoren (soorten) 
van nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden. Het voorstel wordt in 2011 afgerond. 

Voor de inventarisatie van autochtoon plantmateriaal in de Noardlike Fryske Wâlden en een aan-
pak voor de vermeerdering van deze belangrijke genenbronnen voor toepassing in herstelprojecten, 
werd een projectvoorstel ontwikkeld en ingediend bij de Provinsje.
 
Biotoopverbetering

De samenwerking met de Provinsje Fryslân krijgt meer vorm door het ontwikkelen van specifieke 
projecten voor biotoopverbetering, onder andere in combinatie met ecologische verbindingzones. 
De ILG biedt daarvoor betere kansen omdat projecten een langere looptijd kunnen hebben. Bij de 
projectuitvoering worden nadrukkelijk vrijwilligers betrokken.

Doorlopende projecten
Doorlopende projecten voor biotoopverbetering van de provinciale aandachtsoorten adder, ring-
slang en steenuil werden in 2010 gecontinueerd. Daarbij werden verschillende vrijwilligersgroepen 
betrokken en ondersteund.

Zoogdieratlas
De Zoogdiervereniging gaat in de periode 2009-2011 www.zoogdieratlas.nl vervaardigen. Deze 
online verspreidingsatlas biedt de mogelijkheid om waarnemingen in te voeren en op de kaart 
zichtbaar te maken. Als actieve partner in zowel de begeleidings- als regiegroep werkt Landschaps-
beheer Friesland mee aan de realisatie van deze dieratlas. Het initiatief loopt door in 2011.
 
Informatie ontsloten
Verspreidingsinformatie verkregen bij de uitvoering van projecten wordt ontsloten en digitaal bij 
de Provinsje aangeleverd.

Heikikker
Voor het ontwikkelen van een biotoopverbeteringproject voor de Heikikker werd een aantal locatie 
geworven. Het projectvoorstel wordt in 2011 verder ontwikkeld.
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Soortenkennis en -beheer

Er is een toenemende vraag bij particulieren, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties 
naar kennis over soorten en het beheer van soorten. Daarmee is veel winst te behalen voor het lan-
delijk gebied in relatie tot de ecologische verbindingszones en het biotoopbeheer.

Advies
Landschapsbeheer Friesland verstrekt veelvuldig advies en brengt kennis in ten behoeve van soor-
ten en populaties richting diverse maatschappelijke organisaties en planontwikkelaars. 

Ecologische verbindingzone ‘De Drait’
Voor en samen met de gemeente Smallingerland is een oplossing ontworpen voor het knelpunt in 
de ecologische verbindingzone ‘De Drait’, waar vooral watergebonden organismen problemen on-
dervonden. Het voorstel werd ingediend bij Plattelânsprojekten en gehonoreerd. Landschapsbeheer 
Friesland ondersteunde de gemeente bij de aanpassing van het plan. De uitvoering startte in 2010. 

Slangen
Landschapsbeheer Friesland richt zich tevens op particulieren, die veel vragen hebben over amfi-
bieën en reptielen. Met name slangen vroegen bijzondere (directe) aandacht.

Meldpunt

Samen met de Provinsje Fryslân is in 2008 ingezet op een bij Landschapsbeheer Friesland onder te 
brengen meldpunt Vleermuizen en Marters. Veel particulieren hebben te maken met vleermuizen, 
omdat een aantal soorten hun kolonies in huizen vestigt en daardoor overlast kan veroorzaken. 
Ook Steenmarters vestigen zich steeds meer in huizen. Deze verblijfplaatsen en/of kolonies kunnen 
niet zomaar worden verwijderd, want de dieren zijn beschermd. Het is daarom belangrijk, zeker 
waar het gaat om overlast bij particulieren, om deskundigen in te schakelen bij het afhandelen van 
de klachten, en waar mogelijk, het oplossen van de problemen.

Meldpunt Vleermuizen en Marters 
Het meldpunt Vleermuizen en marters werd in 2009 succesvol gelanceerd en is in 2010 in project-
vorm voortgezet. Gezien de gestage groei van het aantal meldingen voorziet het meldpunt in een 
behoefte. Met name het aantal meldingen steenmarters is groter dan verwacht met 50% van het 
totaal. Het meldpunt is goed te vinden dankzij de informatieve website en behoorlijke publiciteit. 
Samen met de Provinsje werd het meldpunt geëvalueerd. De mogelijkheden tot een duurzame 
realisatie en uitbreiding worden verkend.

Vleermuisverblijfplaatsen 
Samen met de coördinator natuur en landschap van de Friese Milieu 
Federatie (FMF) heeft Landschapsbeheer Friesland een project opgezet voor 
het realiseren van vleermuisverblijfplaatsen. Dit is naast biotoopverbetering 
en het creëren van zomer en winterverblijven voor diverse vleermuissoorten 
tevens ingegeven door de wens om een buiten gebruik geraakte waterzuive-
ring en enkele oude landhoofden in de gemeente Skarsterlân om te vormen 
tot vleermuizenverblijf. Het projectplan wordt samen met de gemeente en in 
samenspraak met de Provinsje uitgewerkt en voltooid in 2011.
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3. Beheer en organisatie uitvoerings-
 mogelijkheden

Afhankelijk van de vraagstelling, behoeften en wensen van betrokkenen, de doelstellingen, de haal-
baarheid en mogelijkheden wordt bij de uitvoering van een project de meest geschikte oplossings-
richting gezocht. Tevens wordt bekeken wat de meest geschikte uitvoeringsmogelijkheid is.
Uitgangspunt bij de uitvoering is om op basis van de beoogde projectdoelstelling een kwalitatief zo 
goed mogelijk resultaat te behalen. De gekozen werkvorm is dus ondergeschikt aan het resultaat.

Bij de uitvoering van projecten heeft Landschapsbeheer Friesland in 2010 voor verschillende werk-
vormen gekozen. We noemen:
•	 uitbesteding aan loonwerkers en bedrijven.
•	 inzet met behulp van re-integratie van werkzoekenden, samen met gemeenten en re-integratie-
 bedrijven in leerwerktrajecten.
•	 uitvoering door vrijwilligers.
•	 inzet van mensen binnen stageprogramma’s en werkervaringsplaatsen.
•	 samenwerking met justitie ten behoeve van de inzet van taakgestrafte delinquenten.
•	 kwaliteitszorg bij uitvoering natuur- en landschapsbeheer door agrariërs.
•	 inzet van de eigen uitvoeringsdienst.
•	 ondersteunen initiatieven van particulieren, waarbij particulieren zelf uitvoeren.
•	 samenwerking met dorpsbelangen.
•	 samenwerking en afstemming vrijwilligerswerk met natuurorganisaties.

3.1 Integratie en samenwerking in uitvoering

De verschillende werkvormen staan niet los van elkaar. Vaak is sprake van onderlinge samen-
werking, het in aanvulling op elkaar werken, of juist door afwisseling en samenwerking de doel-
stellingen binnen een project en tussen groepen naar een hoger niveau tillen. Zogenaamde integra-
tie van uitvoeringsmogelijkheden.

In 2010 werd de organisatie omgevormd. De uitvoering met eigen buitendienstpersoneel stond 
onder druk. Ook al werd de integratie van werkvormen al breed toegepast en werden er diverse 
combinaties ingezet bij de uitvoering van werkzaamheden. 

Doel is de capaciteit voor uitvoering in het landschap te optimaliseren. Dit moet leiden tot hoog-
waardige projecten. Met de omvorming in 2010 koos Landschapsbeheer Friesland voor de alterna-
tieve werkvormen en veel minder voor uitvoering middels eigen personeel.

Intern wordt vooral gekeken naar afstemming en ondersteuning van vrijwilligerswerk door de 
uitvoeringsdienst, integratie van re-integranten en mensen in loondienst. Extern wordt vooral naar 
mogelijkheden gezocht van uitbesteding aan en samenwerking met bedrijven, werkvoorziening-
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schappen en aannemers. Landschapsbeheer blijft bij uitbesteding de kwaliteit van het project 
bewaken of neemt de directievoering op zich. 

Inhuren van derden behoort tot de mogelijkheden. Kwaliteitsbewaking en overdracht van kennis 
en vaardigheden zijn belangrijke taken van onze uitvoeringsdienst. Een integratie heeft alleen maar 
succes als deze twee belangrijke punten goed worden overgedragen.

De eigen uitvoeringsdienst draaide in 2010 11.312 manuren. De dienst krijgt steeds meer een taak 
in het begeleiden, sturen en ondersteunen van andere werkvormen. De uitvoeringsdienst was in 
2010 ook betrokken bij enkele scholingstrajecten in het landschapsonderhoud. Hierbij werd samen-
gewerkt met re-integratiebedrijven, gemeenten en het AOC opleidingsinstituut dat het scholings-
deel verzorgde. 

Het project met SKREP (activiteiten van dak- en thuislozen) liep begin 2010 ten einde. Dit project 
was mede succesvol door het inzetten van de uitvoeringsdienst in de begeleiding.
De re-integratieploegen hebben, inclusief de uren van SKREP, in het verslagjaar 10.175 uren aan het 
landschap gewerkt. Alles bij elkaar zijn er in 2010 dus 21.487 manuren in het landschapsonderhoud 
gestoken.

Daarnaast zijn de landschapsverzorgers van de uitvoeringsdienst ingezet op projecten waarin 
specialistische kennis en een voorbeeldfunctie verlangd worden. Een nadere vertaling naar land-
schapselementen binnen de diverse activiteiten van de uitvoeringsdienst en de scholingsprojecten 
in het kader van re-integratie, deels geïntegreerd met andere werkvormen, is weergegeven in tabel 2 
(kwantitatieve verdeling landschapselementen).

3.2 Uitvoering door eigenaar of grondgebruiker

De ontwikkelingen van de laatste jaren geven aan dat landschapsonderhoud steeds meer opge-
pakt wordt door de eigenaar/gebruiker van landschapselementen. Dit zien we vooral bij thema’s 
als agrarisch natuur- en landschapsbeheer en plattelandsvernieuwing (zie ook tabel 2: advisering 
particulieren).

Landschapsbeheer Friesland heeft in 2010 het nodige gedaan aan:
•	 advisering en voorlichting.
•	 ondersteuning bij planvoorbereiding en subsidieaanvragen.
•	 ondersteuning op financieel gebied, bijvoorbeeld hulp bij aanvragen Programma Beheers-
 overeenkomsten en projectsubsidies op basis van provinciale en rijksregelingen.
•	 kwaliteitsbewaking en –verbetering bij de uitvoering.
•	 technische ondersteuning en begeleiding van de uitvoering.
•	 het beschikbaar stellen van gereedschap.
•	 het organiseren van cursussen (zie ook tabel 5).
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3.3 Vrijwilligers en scholen

Tendensen

De tendens in Fryslân is dat inwoners meer betrokken willen worden bij de inrichting en het 
beheer van de eigen omgeving. Landschapsbeheer Friesland speelt hierop in met projecten die deze 
tendens ondersteunen. De wens van overheden om burgers meer te laten participeren in lokale 
planvorming vertaalt zich in Fryslân in een sterk gebiedsgerichte aanpak. In zes plattelandsregio’s 
worden door burgers projecten ontwikkeld om de kwaliteit van de eigen leefomgeving te verhogen. 
Door een goede samenwerking met de projectenbureaus in deze regio’s zet Landschapsbeheer 
Friesland veel wensen en initiatieven uit de bevolking om in concrete projecten. 

Naast het ontwikkelen en uitvoeren van projecten raakt het structurele vrijwilligerswerk in natuur 
en landschap hoe langer hoe meer ingebed in de Friese samenleving. De landelijke natuurwerkdag 
trekt veel vrijwilligers en publiciteit. En ook de hoogstambrigade is inmiddels een bekend feno-
meen. Dat veel eendenkooien en heideterreintjes door vrijwilligers worden onderhouden, wordt 
inmiddels als vanzelfsprekend gezien. Kortom, het vrijwilligerswerk heeft een onmisbare plaats in 
de Friese samenleving en het Friese landschap.

De politiek onderkent dat de maatschappij niet zonder vrijwilligerswerk kan functioneren en ziet 
het als haar taak om de vrijwillige inzet ook in de toekomst te bestendigen. Dit zien we terug in de 
invoering van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs die in 2011 verplicht worden. 
Landschaps-beheer Friesland speelde hier op in door in 2010, samen met de andere groene partijen 
in Fryslân, Groene Stages te creëren. Het is de bedoeling dat er binnen enkele jaren een structureel 
aanbod van jaarlijks 500 groene maatschappelijke stageplekken wordt gerealiseerd.

Door de bijna overal toenemende werkdruk, zoeken mensen naar een vrijetijdsbesteding die de 
stress wegneemt. Dat verklaart waarschijnlijk waarom Landschapsbeheer Friesland geen hinder 
ondervindt van een het teruglopend aantal vrijwilligers waar andere sectoren over klagen. Wel 
signaleren we een verschuiving van het structurele vaste vrijwilligerswerk naar het meer flexibele, 
eenmalige en/of projectgebonden vrijwilligerswerk. 

Stabilisatie

Ook in 2010 besteedden vele vrijwilligers en scholieren hun vrije tijd in en aan het landschap. 
De uitgevoerde werkzaamheden droegen in belangrijke mate bij aan het onderhoud van natuur- 
en landschapselementen. Bovendien zorgde de vrijwillige inzet voor (meer) betrokkenheid en 
draagvlak. In 2010 besteedden scholieren en vrijwilligers, onder coördinatie van Landschapsbeheer 
Friesland, 23.775 uur aan het werken in en aan het landschap. Na een even gestage als sterke groei 
in de afgelopen tien jaar, lijkt er sprake van stabilisatie. Tabel 5 geeft een overzicht van alle vrijwil-
ligersactiviteiten. De tabellen  3a, 3b, 3c en tabel 4 laten de kwantitatieve gegevens van werkdagen, 
vrijwilligers en scholieren zien alsmede het totaal aantal uren dat gewerkt is.
De mensen die structureel vrijwilligerswerk doen blijven enthousiast door plezier in het werk en de 
gezelligheid in de groep. Landschapsbeheer Friesland probeert de voorwaarden zo gunstig mogelijk 
te maken. Het vrijwilligerswerk is echter wel aan verandering onderhevig. Vrijwilligers willen zich 
tegenwoordig niet meer voor een lange tijd binden aan één en dezelfde organisatie. Landschaps-
beheer Friesland zet daarom steeds meer in op korte, gerichte acties.
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Methodiek

Door rekening te houden met het maatschappelijke krachtenveld kan Landschapsbeheer Friesland 
inspelen op de kansen die zich voordoen. De afgelopen jaren is er een duidelijke methodiek ont-
staan, bestaande uit een themagerichte, een groepsgerichte en een projectgerichte aanpak. 

Themagericht 
Het formeren van vrijwilligersgroepen rondom thema’s die geïnteresseerden bindt, zoals eenden-
kooien, fruitbomen, dorpsbossen en stinzenflora.

Groepsgericht
Korte, gerichte acties waarbij groepen het uitgangspunt zijn, zoals het organiseren van cursussen of 
werkdagen voor scholen, bedrijven en dorpsbelangen.

Projectgericht 
Het opzetten van een systeem waarbij Landschapsbeheer Friesland werkt als katalysator voor 
bottom-up-ideeën uit de samenleving.

Soorten vrijwilligers

Landschapsbeheer Friesland trekt verschillende vrijwilligers. Variërend van vaste en gelegenheids-
vrijwilligers tot scholieren en mensen die uit gezondheidsoverwegingen aan de slag gaan in de 
natuur. 

Weekendvrijwilligers
We onderscheiden vaste weekendvrijwilligers en gelegenheidsvrijwilligers. 
De vaste weekendvrijwilligers bestaan meestal uit groepen mensen, verenigd in een organisatie of 
vereniging, die tijdens het werkseizoen een of meerdere zaterdagen landschapsonderhoud uit-
voeren. Denk aan IVN-afdelingen, Landschaps- en/of soortbeschermingsclubs, groencommissies 
dorpsbosjes en hoogstambrigades.

Gelegenheidsvrijwilligers 
De gelegenheidsvrijwilligers bestaan meestal uit groepen die één keer per werkseizoen een werkdag 
of kamp organiseren. We noemen enkele voorbeelden uit eigen praktijk:

Verenigingen Plaatselijk Belang die in het kader van het project Doarpen yn ’t Grien enkele werk-
dagen met vrijwilligers uit het dorp het dorp letterlijk in het groen zetten. 

Praktijkdagen voor (oud)cursisten die via Landschapsbeheer Friesland de cursus erfbeplanting of 
de cursus hoogstamvruchtbomen volgen of hebben gevolgd. 

Bedrijven die de personeelsdagen invullen met een dagdeel 
werken in de natuur. 
•	 De	ANWB-vrijbuiten	(voorheen	ANWB-landgoedkamp).

Doordeweekse vrijwilligers
Deze groepen bestaan uit mensen die graag in de natuur 
aan het werk zijn en daar op doordeweekse dagen tijd voor 
hebben. Zij zijn het gehele seizoen gemiddeld een dag per 
week actief in het landschapsbeheer. We noemen enkele 
voorbeelden uit eigen praktijk.
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Zorginstellingen
Vergelijkbaar van opzet, maar met een iets andere doelstelling, wordt er samengewerkt met 
de GGZ Drachten en de zorgboerderij Gaegelpolle. In beide gevallen gaat het om een nuttige 
dagbesteding van cliënten die op geestelijke zorgverlening zijn aangewezen. Deze groep van vijf 
mensen werkt op de natuurterreintjes in Zuidoost-Frysân, hun werkdagen variëren per week. 

Scholen
Het belang van natuur- en landschapsbeheer wordt op een leerzame wijze onder de aandacht 
gebracht van de hoogste groepen van de basisscholen. In het kader van het project Natuur in de 
eigen omgeving waren 45 scholen (bijna 1100 leerlingen) actief in de natuur. De NME-steunpunten 
die aan het project meewerkten zijn: 
•	 De Naturij (Smallingerland / Opsterland)
•	 De Oanset (Skarsterlân)
•	 Mar en Klif (Lemsterland, Gaasterland-Sleat, Nijefurd)
•	 NME De Mieden (Achtkarspelen)
•	 It Trijeblêd (Bolsward, Wûnseradeel, Littenseradeel)
•	 De Klyster (Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland)

•	 groep Leeuwarden (8 personen) maandag eendenkooi Gytsjerk, Lytse Geast, Kobbekooi.
•	 groep Heerenveen (6 personen) woensdag  natuurterreintjes gemeente Heerenveen.
•	 groep Stellingwerven (7 personen) dinsdag natuurterreintjes Stellingwerven
•	 groep Anjum (4 personen) donderdag  eendenkooien Anjum en omgeving
•	 groep Opsterland/Smallingerland (9 personen) donderdag natuurterreintjes Zuidoost-Fryslân
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4.  Prestatieoverzicht 

Ter verantwoording van de basistaken is in bijgevoegde tabel een overzicht van de resultaten van 
2010 geleverd. De beschrijving van de prestaties is ingedeeld in vijf thema’s en sluit aan bij de werk-
wijze van Landschapsbeheer Friesland.

Vanuit de vijf thema’s (hoofdstuk 2.2.) zijn de basistaken geanalyseerd en de activiteiten per thema 
beschreven. De prestaties, zoals aangegeven in het activiteitenprogramma 2010, zijn nagelopen. 
Hiervan is in het schema de status aangegeven (kolom gerealiseerd: ja, nee, deels). Tevens zijn in de 
kolom Tijdsbesteding de benodigde uren aangegeven (begroot/besteed). In de kolom Toelichting is 
waar nodig een toelichting of verklaring genoteerd. 

Het Activiteitenprogramma 2010 is samengesteld in september-oktober 2009. Dit betekent dat zich 
in de loop van het najaar 2009 en gedurende 2010 velerlei ontwikkelingen hebben voorgedaan, die 
niet voorzien waren. Zowel ontwikkelingen t.a.v. geformuleerde taken als ook nieuwe ontwikkelin-
gen. Dit verklaart de extra taken, aangegeven aan het eind van ieder thema.

In paragraaf 4.2 is een overzicht van de totale tijdsbesteding kerntaken - producttaken, opgenomen. 
Hierin zijn de begrote en bestede uren naast elkaar gezet.

Paragraaf 4.3 geeft een korte toelichting op de verschuivingen, wijzigingen en ontwikkelingen 
binnen en tussen de thema’s.
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4.1 Prestatieoverzicht 2010 

Thema I: Inspelen op transities van het platteland

Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

1 Overleg met 

provinciale werk-

groep ‘Bedrijven in 

het groen’.

Eén of meer pilot-

projecten gericht op 

inpassing van bedrij-

venterreinen.

x 60 79 LBF maakte deel uit van de klankbord-

groep en geeft ongevraagd advies over 

inpassing van bedrijventerreinen. Deze 

klankbordgroep is pas aan het eind van 

het jaar van start gegaan.

2 Kennisinbreng en 

advisering, 

bijdragen aan 

implementatie 

rondom nieuw 

provinciaal beleid 

‘Nije Pleats’.

Ondersteuning van 

provinciale denk-

tank, advisering op 

10 locaties.

x 55 61 Advisering bij deelname in werksessies 

voor 10-15 locaties.

3 Advisering, inbreng 

kennis en voorlich-

ting aan agrarische 

ondernemers voor 

30 bouwlocaties op 

bestaande erven of 

nieuwe locaties.

x 90 78 Advisering en voorlichting voor 65 

locaties, die in 30 gevallen heeft geleid 

tot een project. De overige 35 locaties 

zijn (nog) niet tot uitvoer gekomen.

4 Ondersteuning 

gemeenten bij 

beoordeling land-

schappelijke inpas-

sing bouwplannen 

op erven, t.b.v. 10 

locaties, i.h.k.v. 

vergunningverlening.

x 20 18 4 maal op aanvraag van gemeenten, 

6 maal advisering in aanvulling op 

Nije Pleats werksessies.
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Thema II: Verbinden van (nieuwe) groepen aan landschapsbeheer

Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

5 Opzetten van een 

onderhoud- en 

beheerproject land-

schap in samenwer-

king met agrarische 

natuurvereniging 

binnen nationale 

landschappen. 

Twee uitgewerkte 

projectvoorstellen 

voor herstel en ver-

sterking landschap in 

de Noardelike Fryske 

Wâlden (NFW) en in 

Zuidoost-Fryslân.

x 50 16 Zie Thema III, extra activiteit nr. 33.

6 Opzetten van een 

onderhoud- en 

beheerproject land-

schap in samenwer-

king met agrarische 

natuurvereniging 

buiten nationale 

landschappen.

x 55 0 Er heeft zich geen realistische mogelijk-

heid voorgedaan. 

7 Deelname aan 

provinciale werk-

groep Ecologische 

Verbindingszone 

(EVZ).

Uitwerking EVZ. x 30 23 Wel deelname, geen uitwerking.

8 Bijdrage leveren 

aan de totstand-

koming van de 

EVZ in Zuidoost-

Fryslân.

Bijdrage aan voor-

stellen voor traject 

twee EVZ’s in het 

witte gebied.

x 40 5 Werkgroep is niet toegekomen aan de 

daadwerkelijke realisatie van de EVZ als 

gevolg van wisseling in het voorzitter-

schap. Dit leverde vertraging op. Eind 

van het jaar zijn verdere bijeenkomsten 

over nieuw beleid van staatssecretaris 

ELI afgezegd.

9 Ondersteunen van 

gemeente Smallin-

gerland bij verbe-

tering verbinding-

zone ‘De Drait’.

Realisatie/verbetering 

verbindingzone 

‘De Drait’.

x 40 29 Projectvoorstel voor gemeente Smal-

lingerland is ontwikkeld, ingediend en 

gehonoreerd. Voorstel is na goedkeuring 

op verzoek van gemeente aangepast.

Thema I: Inspelen op transities van het platteland
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

10 Deelname pilots 

NFW aanvraag 

Subsidieregeling 

Agarisch Natuur-

beheer 2010 en 

zelfsturing inbreng 

kennis/ondersteu-

nen van provincie 

en agrarische na-

tuurverenigingen.

8 à 10 werkgroep-

bijeenkomsten: 

verbeteren aanvraag 

Subsidiestelsel 

Natuur- en Land-

schapsbeheer (SNL). 

x 120 27 Aantal bijeenkomsten van projectgroep 

o.l.v. provincie is verminderd in aantal. 

Daarnaast deelname veldbezoek m.b.t. 

controles AID.

11 Ondersteunen 

Woudenpakket 

NFW.

Ondersteuning bij 

verder uitwerken 

Woudenpakket en 

tijdelijke beheer-

proef.

x 30 13 Inbreng kennis in discussie rondom 

landschapspakketten. Voorbereiding 

herdruk Veldgids (wordt in 2011 

voortgezet).

12 Deelname en 

ondersteuning or-

ganisatie nationaal 

landschap NFW.

Deelname en onder-

steuning 8 bijeen-

komsten themagroep 

landschap.

x 120 121 Deelname aan themagroep natuur en 

landschap, Coördinerend Ambtelijk 

Overleg en de nieuwe themagroep 

Cultuurhistorie en Archeologie. 

13 Ondersteuning 

agrarische na-

tuurverenigingen 

(ANV) binnen na-

tionaal landschap.

2 cursussen/lezingen 

landschapsbeheer 

t.b.v. ANV’s.

x 20 3 Geen cursussen, wel ondersteuning bij 

agrarische natuurvereniging VALD.

14 Ondersteuning 

ANV’s buiten 

nationaal land-

schap.

x 20 16 Input geleverd bij ontwikkeling gebieds-

visie ELAN, bijeenkomsten klank-

bordgroep, streekbijeenkomsten en 

informatieavonden.

15 Steunpunt 

Agrarisch Natuur 

en Landschaps-

beheer (SANL).

6 bijeenkomsten x 30 14 SANL is in 2010 afgebouwd door de 

provincie. In plaats daarvan deelname 

Klankbordgroep Omvorming 

Programma Beheer.

16 Realiseren groen-

blauwe doorade-

ring.

o o o Geen ontwikkelingen, zodat product-

taak toch niet nodig bleek.

Thema I: Inspelen op transities van het platteland
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

17 Project Observatie-

post van Atelier 

Fryslân.

Deelname aan activi-

teiten Atelier (i.s.m. 

Keunstwurk), gedu-

rende 6 weken op 6 

locaties in provincie. 

Bemensen, organi-

seren, voorlichting 

geven ruimtelijke 

kwaliteit.

x 0 61 Tenminste 3 dagen per week mensen 

geleverd, in aanvulling op vrijwilligers. 

Evaluatie van 3 samenwerkende partijen 

gehad.

18 Activiteiten Atelier 

Fryslân.

Betrokkenheid bij 

en input leveren aan 

diverse activiteiten 

met en door Atelier 

Fryslân.

x 0 35 Diverse werksessies m.b.t. diverse 

onderwerpen, zoals bijv. windmolens, 

bedrijventerreinen en de Dag van de 

ruimtelijke kwaliteit.

Extra Thema I: Inspelen op transities van het platteland
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

1 Voortzetten re-inte-

gratietrajecten voor 

langdurig werkelo-

zen, verslaafden in 

samenwerking met 

gemeenten.

Projecten voortzet-

ten en organiseren, 

waarin max. 16 

re-integranten gedu-

rende 12 maanden 

worden ingezet bij 

werkzaamheden 

landschapsonder-

houd. 

Volgen en zo nodig 

bijstellen van de re-

integratieprojecten.

x 150 156 Met gemeenten Achtkarspelen, 

Smallingerland en Opsterland 

structurele afspraken via project Groen 

Werkt. Bij enkele andere gemeenten 

verkenningen uitgevoerd.

2 Regelen werkzaam-

heden in het land-

schapsonderhoud 

voor delinquenten 

met een taakstraf, 

in samenwerking 

met justitie.

Projecten opzetten 

en organiseren, waar-

bij max. 16 taakge-

strafte delinquenten 

voor landschaps-

onderhoud worden 

ingezet.

x 70 22 Diverse taakgestraften begeleid in 

periodieke projecten.

3 Onderzoeken van 

mogelijkheden 

maatschappelijk 

betrokken onder-

nemen.

Organisatie van een 

groene beursvloer.

x 50 84 Oriëntatie en voorbereiding. Tevens 

uitvoering landschapsveiling samen met 

bureau Triple-E.

4 Nadrukkelijker 

samenwerken met 

de zorgsector als 

het gaat om aanbod 

t.b.v. maatschap-

pelijk betrokken 

ondernemen.

Tenminste één 

project waarbij zowel 

de zorg betrokken is 

en waarbij vanuit het 

bedrijfsleven onder-

steuning plaatsvindt.

x 40 15 Verkennende fase is ondergebracht in 

landelijk project van Landschapsbeheer 

Nederland.

Thema II: Verbinden van (nieuwe) groepen aan landschapsbeheer
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

5 Implementeren 

samenwerking met 

IVN en terreinbe-

heerders op gebied 

van Natuur- en 

Milieueducatie 

(NME) op basis-

scholen.

Ontwikkelen van 

een NME-netwerk in 

Fryslân voor basis-

schoolleerlingen.

x 70 175 Verdere uitwerking Akkoord van Earne-

wâld. Samenwerking met IVN, waarbij 

wij meer de voortrekkersrol moesten 

oppakken.

6 Ontwikkelen van een 

educatieproject in 

Zuidwest-Fryslân.

x 70 73 Het project is in ontwikkeling (verloop 

moeizaam geweest) en wordt in 2011 

ingediend voor subsidie.

7 Tot stand brengen 

van ‘groene stages’ 

binnen brede 

aanbod van maat-

schappelijke stages, 

i.s..m. IVN en 

terreinbeheerders.

Aanbod van meer 

dan 500 groene 

maatschappelijke 

stageplekken binnen 

3 jaar.

x 120 207 Samenwerking met Fryske Gea in de 

vorm van aanbieden stages. Extra trai-

ning voor vrijwilligers uitgevoerd.

8 Toepassen inter-

nationale kennis 

van het betrekken 

van jongeren bij 

vrijwilligerswerk.

Uitgewerkt plan van 

aanpak met als doel 

vrijwilligerswerving 

in de leeftijdsgroep 

15-25 jarigen.

x 40 5 Geen plan van aanpak; wel een wer-

vingsfolder voor jongeren.

Dit plan is landelijk nog niet verder 

uitgewerkt.

9 Ontwikkelen en 

publiceren van 

scholingsprogram-

ma op het gebied 

van landschaps-

beheer voor 

particulieren.

Programma cursus-

sen in nieuwsbrief en 

op website.

x 40 2

10 Kennisoverdracht 

aan particulieren 

door het geven 

cursussen over 

landschap en land-

schapsbeheer.

Organiseren en 

uitvoeren van 

2 cursussen.

x 40 40 2 keer basiscursus vruchtbomen.

11 Koppelen scho-

lingsprogramma 

aan de uitvoerings-

projecten in met 

name Zuidoost-

Fryslân.

Opzetten 3 cursussen 

landschapsonder-

houd.

x 40 22 Er is een cursuspakket opgezet als 

ondersteuning van de projecten Herstel 

en versterken landschap in Zuidoost-

Fryslân. Dit pakket is ingediend voor 

een bijdrage uit de Landschapsontwik-

kelingsplan-regeling 2010+.

Deze aanvraag is niet gehonoreerd.

Thema II: Verbinden van (nieuwe) groepen aan landschapsbeheer
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

12 Kennis vergroten 

bij vrijwilligers-

groepen.

Uitvoering cursus 

landschapsonder-

houd, zo mogelijk. 

Samen met een 

Natuurbeheerorga-

nisatie

x 75 175 I.s.m. Fryske Gea uitvoering cursus 

beheer landschaps-elementen voor 

25 vrijwilligers. Succesvol, maar meer 

ontwikkeltijd is noodzakelijk.

13 Vervolg noordelijke 

invulling van www.

natuurwerk.nl 

samen met IVN en 

terreinbeheerders.

Groter aanbod 

vrijwilligerswerk in 

natuur en landschap 

op website.

x 60 7 In plaats van invulling website hebben 

we de vacatures geactualiseerd bij 

vrijwilligerscentrales.

14 Activiteiten gericht 

op het werven van 

vrijwilligers voor 

bestaande groepen.

Aanwezigheid bij 

tenminste 3 voor-

lichtingsactiviteiten, 

beurzen, open dagen, 

etc.

x 50 49

Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

15 Opzetten re-

integratietrajecten 

i.s.m. Staatsbos-

beheer (SBB) en It 

Fryske Gea (IFG).

Een uitvoeringsploeg 

die inzetbaar is op 

terreinen van de 

diverse partners 

(LBF, IFG, SBB).

x 0 13 LBF re-integratieploeg opgezet (niet 

gezamenlijk), vervolgens samenwerking 

met en inzet van SBB en IFG gezocht. 

Diverse werken uitgevoerd.

16 Opzetten uitvoe-

ringsploeg met 

Persoonsgebonden 

Budget (PGB).

Organiseren en 

begeleiden van een 

uitvoeringsploeg 

(6 personen) met 

PGB-indicatie.

x 0 80 In 2010 voorbereid en georganiseerd, 

bij voldoende personen wordt gestart 

met het werk.

17 Opzetten cursus in 

nationaal land-

schap NFW i.s.m. 

IVN/Stichting 

Elzegea.

x 0 47 Cursus ontwikkeld voor landschapsgid-

sen IVN. Cursus is door IVN uitge-

voerd.

Extra Thema II: Verbinden van (nieuwe) groepen aan landschapsbeheer

Thema II: Verbinden van (nieuwe) groepen aan landschapsbeheer
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

1 Opzetten plannen 

voor inventarisatie 

van herstel en on-

derhoudsplannen 

in landinrichtings-

projecten binnen 

nationale land-

schappen.

I.s.m. landinrichting- 

en gebiedsontwik-

kelings-commissies 

twee inventarisatie-

voorstellen ontwik-

kelen die uitmon-

den in herstel en 

onderhoudsplannen 

landschap.

x 50 0 Binnen GOC Centrale As opzet deelin-

ventarisatie Sigerswâld. Voorstel is inge-

diend en de inventarisatie uitgevoerd.

Mogelijkheden verkend voor inventa-

risatie en onderhoudsplan in Acht-

karspelen–Zuid. Zie verder Thema III 

activiteit nr. 6 en 33.

2 Opzetten plannen 

voor inventarisa-

tie van herstel en 

onderhoudsplan-

nen in landin-

richtingsprojecten 

buiten nationale 

landschappen.

x 50 8 Zie Thema III activiteit nr. 6.

3 Evaluatie en opzet-

ten vervolg project 

landschappelijke 

inpassing erven.

Een vervolgproject 

landschappelijke 

inpassing erven.

x 40 23 Het project is geëvalueerd. Een nieuw 

project is nog niet opgestart omdat 

er meer tijd nodig is om het huidige 

project af te ronden en er een goede 

afstemming met Nije Pleats moet 

plaatsvinden.

4 Voorlichting en ad-

visering landschap-

pelijke inrichting 

erven, zowel voor 

agrarisch gebruik 

als andere 

gebruiksfuncties.

Het geven van 100 

adviezen voor 

bestaande erven.

x 200 191 60 adviezen gegeven voor bestaande er-

ven, waarvan 30 stuks geleid hebben tot 

uitvoering. Voorlichtingsbijeenkomsten 

en gerichte adviezen. 

5 Opzetten van een 

project herstel 

en versterken 

landschap in het 

nationale land-

schap Zuidwest-

Fryslân i.s.m. een 

gemeente.

Project herstel en 

versterken landschap 

binnen een nationaal 

landschap.

x 90 3 Het is de bedoeling dit initiatief te 

koppelen aan de uitwerking van de 

kansenkaart. Die uitwerking is in 2010 

nog niet geconcretiseerd. Zie Thema III 

activiteit nr. 24.

Thema III: Versterken rol landschap in beleid en uitvoering
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

6 Opzetten project 

herstel en verster-

ken landschap in 

een gebied buiten 

de nationale land-

schappen. 

Project herstel en 

versterken landschap 

buiten de nationale 

landschappen.

x 90 83 Plan van Aanpak opgesteld voor een 

landschapsplan beplantingen 

Dongeradeel. Projectvoorstel niet verder 

uitgewerkt i.v.m. stopzetten gebieds-

ontwikkelingsproces Nije Maaie.

7 In beeld brengen 

van de landschap-

pelijke betekenis 

van ruilverkave-

lingsbosjes m.b.t. 

ontwerp, beheer 

(EBO), gebruik en 

natuurwaarden.

Inventarisatie, 

analyse en 

rapportage.

x 160 22 Er is een start gemaakt. Een mogelijke 

opzet is gemaakt.

8 Herstel eenden-

kooien en organi-

seren duurzaam 

regulier onder-

houd.

Uitgewerkt herstel-

project waarin 5 á 

10 kooien worden 

meegenomen.

x 60 41 Met vrijwilligers voor 5 kooien is struc-

tureel beheer georganiseerd en met de 

landschapsveiling is voor 3 kooien een 

herstelproject mogelijk gemaakt.

9 Opzetten van een 

project herstel en 

versterken van het 

cultuurlandschap 

op Terschelling, 

op basis van de 

landschapsinventa-

risatie van 2009.

Project herstel en 

versterken ‘Cultuur-

landschap Terschel-

ling’.

x 80 116 Voor De Grië is een projectopzet 

gemaakt voor het herstel en onderhoud 

van de singels. De vereniging van 

eigenaren is nog niet operationeel.

10 Verrichten van 

activiteiten of 

inventarisaties 

voor de nadere 

waardering van de 

Cultuurhistorische 

kaart (CHK).

In nader overleg 

met de provincie 

specifieke onderdelen 

CHK actualiseren of 

uitwerken.

x P.M. 2 Er zijn vanuit de provincie geen vragen 

gekomen.

Thema III: Versterken rol landschap in beleid en uitvoering
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

11 Onderzoek naar 

mogelijkheden om 

landschapsbeheer 

betaalbaar te 

maken en houden.

Verdere imple-

mentatie van 

het gebiedsfonds 

Oranjewoud-Katlijk. 

Ondersteuning 

van de stichting en 

gebiedsmakelaar.

x 80 130 Implementatie slechts deels gerealiseerd 

door trager proces dan voorzien. Deel-

name kerngroep en werkgroepen vroeg 

meer tijd dan vooraf geraamd. Verdere 

implementatie in 2011.

12 Verkennen van 

mogelijkheden 

voor opschaling 

gebiedsfonds Oran-

jewoud-Katlijk in 

Zuidoost-Fryslân, 

i.s.m. Steunpunt 

Landschap en 

gemeenten.

Onderzoek naar 

groeimodel: onder-

steuning, deelname 

overleg.

x 70 0 Nog niet opgestart. Wachten was op 

implementatie Oranjewoud-Katlijk en 

nu op proces ELAN.

Samenhang met Thema II activiteit 

nr. 11.

13 Ondersteunen Alde 

Delte en gemeente 

Opsterland bij op-

stellen beheerplan 

voor de houtvoor-

ziening van de 

biomassakachel in 

Beetsterzwaag.

Opzet beheerplan 

landschapsonder-

houd rond biomassa-

kachel Beetsterzwaag. 

Deelname aan 4 

werkgroep-

bijeenkomsten. 

x 60 51 De werkgroepbijeenkomsten 

hebben een projectplan opgeleverd, 

dat is gehonoreerd en eind 2010 in 

uitvoering is genomen.

14 Ondersteunen 

agrarische natuur-

verenigingen en 

gemeenten bij het 

ontwikkelen van 

beheerplanning 

landschap.

Deelname aan 4 

werkgroepbijeen-

komsten Biomassa 

Tytsjerksteradiel/

NFW. 

x 60 246 Initiatief is opgeschaald naar gehele 

NFW. Er is een pilot gestart om bio-

massa efficiënt te oogsten, inclusief de 

verwerking van de snippers tot pellets. 

Deelname projectgroep en klankbord-

groep vraagt meer uren dan geraamd.

15 Beschikbaar 

komende gegevens 

Centrale As: veld-

kennis koppelen 

aan wetenschap-

pelijk benadering 

samen met WUR.

Overleg WUR: 

Verfijnen rekenmo-

del connectiviteit 

en aanleveren van 

kennis uit project en 

bijbehorend overleg.

x 20 0 Kennis Connectiviteit is ingebracht 

door LBF /WUR in de werkgroep land-

schapsvisie CAs. Nog niet gebruikt voor 

realisatie landschapsvisie- en doelen.

Thema III: Versterken rol landschap in beleid en uitvoering
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

16 Opzetten project 

herstel pingoruïne.

Uitgewerkt project-

0voorstel voor 

1 pingoruïne.

x 40 3 Voorstel ingediend bij provincie (reeds 

in 2009 ontwikkeld, maar toen inge-

trokken). 

17 Deelname en 

ondersteunen 

integrale gebieds-

ontwikkeling 

Dongeradeel. 

Bijdragen in 

ambtelijk project-

team, werkgroepen, 

ondersteuning 

Gebiedscommissie, 

20 bijeenkomsten/

activiteiten. 

x 110 100 Bijdragen in ambtelijk projectteam tot 

zomervakantie 2010 (pilot gebieds-

ontwikkeling gestopt). Deelname in 

werkgroep Sud Ie-De Kolken. Presen-

tatie- bijeenkomsten verzorgd in de 

gemeente over landschapsinventarisatie 

Dongeradeel.

18 Ondersteuning 

integrale gebieds-

ontwikkeling rond 

aanleg Centrale As.

Overleg en meeden-

ken, input leveren 

aan leden gebieds-

commissie, meeden-

ken in werkgroep 

landschapsvisie: 20 

activiteiten/bijeen-

komsten.

x 120 331 Vergde fors meer tijdsinvestering dan 

geraamd door aanvullende betrokken-

heid bij inrichtingsplan, opzet kavelruil, 

verplaatsing en pilots landschap.

19 Kennisinbreng en 

input leveren inte-

grale gebiedsont-

wikkeling Franeke-

radeel/Harlingen.

Overleg en meeden-

ken in themagroep/

projectteam, input 

leveren aan leden 

gebiedscommissie: 10 

activiteiten/bijeen-

komsten.

x 60 36 Advisering en meedenken bij uitwer-

king plan van aanpak en inrichtings-

plan; deelname info-avond, zienswijze 

op ontwerp inrichtingsplan ingediend; 

nog geen werk- en/of themagroepen 

actief.

20 Kennisinbreng 

en input leveren 

integrale gebieds-

ontwikkeling 

Ferwerderadeel.

Overleg en meeden-

ken in themagroep/

projectteam, input 

leveren aan leden 

gebiedscommissie: 

10 bijeenkomsten/

overleg.

x 60 13 3 bijeenkomsten voor input leden 

gebiedscommissie; nog weinig activiteit 

op landschappelijk gebied; geen werk- 

en themagroepen ingesteld, organisatie-

structuur wordt veranderd (2011).

21 Kennisinbreng en 

input leveren voor 

landinrichting 

Bûtenfjild.

Overleg en meeden-

ken, input leveren 

aan leden landinrich-

tingscommissie: 4 

bijeenkomsten.

x 15 0 Landinrichting grotendeels geïntegreerd 

in gebiedsontwikkeling Centrale As.

Thema III: Versterken rol landschap in beleid en uitvoering
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

22 Deelname aan 

overleg Fries 

Merenproject.

Meedenken en kan-

sen verkennen voor 

integrale projecten 

(2 maal), m.n. voor 

landschap en natuur: 

6 bijeenkomsten.

x 40 8 Weinig mogelijkheden om integrale 

zaken landschap in te brengen (financi-

eel op slot), 1 maal afstemmingsbijeen-

komst.

23 Opzetten van pro-

jecten in het kader 

van de herplant-

plicht.

Ondersteuning 

uitvoering herplant-

plicht in nader over-

leg met de provincie.

x 55 0 Het voorstel dat in 2009 is uitgewerkt, 

is nog niet akkoord bij het provinciale 

bestuur, waardoor de verdere uitwer-

king stil ligt.

24 Bijdrage leveren 

aan de uitwerking 

van de kansenkaart 

van Zuidwest-

Fryslân door de 

ontwikkeling van 

projecten.

Twee projecten 

landschapsontwik-

keling c.q. herstel, in 

nader overleg met 

Plattelandsprojekten 

Zuidwest.

x 100 23 Er is een bijdrage geleverd aan een aan-

tal brainstormsessies en overleggen. Dit 

proces is nog niet tot concrete uitwer-

king gekomen, maar komt moeilijk van 

de grond. Samenhang met Thema III 

activiteit nr. 5.

25 Begeleiding Steun-

punt Landschap 

Zuidoost-Fryslân.

Een goed functio-

nerend steunpunt, 

6 bijeenkomsten 

begeleidingsgroep, 

2 gezamenlijke acti-

viteiten, overleg en 

afstemming

x 75 120 Jaarlijks 3 bijeenkomsten gepland: deels 

schriftelijk/mondeling separaat gecom-

municeerd. Van september tot januari 

2011 intensief evaluatietraject doorlo-

pen met 2 bijeenkomsten. 

26 In beeld brengen 

stand van zaken 

landschapsontwik-

kelingsplannen 

(LOP’s), bestem-

mingsplannen en 

overig landschaps-

beleid bij gemeen-

ten.

Stimuleringsplan 

voor gemeentelijk 

landschapsbeleid.

x 60 2 Regeling LOP 2010+ slechts kort 

opengesteld geweest, geen financiële 

mogelijkheden meer voor het operatio-

naliseren van een stimuleringsplan. Pro-

vinciale Agenda Ruimtelijke kwaliteit in 

2010 was actueler om op in te zetten.

27 Advisering over 

de landschappe-

lijke inpassing van 

het watersysteem 

Fryslân, onder regie 

van de provincie en 

in overleg met het 

Wetterskip.

Een of meer land-

schappelijk ingepaste 

watersystemen.

x 40 0 Er zijn geen vragen of opgaven van 

provincie of Wetterskip gekomen.

Thema III: Versterken rol landschap in beleid en uitvoering
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

28 Samenwerking, 

afstemming, 

begeleiding van 

Coördinator Na-

tuur & Landschap 

met gezamenlijke 

natuur- en milieu-

organisaties.

4 maal per jaar 

afstemmingsoverleg 

in begeleidingsgroep, 

input leveren voor 

gezamenlijk op te 

zetten natuur- en 

landschapsprojecten.

x 0 70 4 bijeenkomsten begeleid, diverse 

brainstorms t.b.v. opzet projecten 

(6 met betrokkenheid LBF) en inzet bij 

mogelijke ontwikkelingen (plannen van 

aanpak). Evaluatie van het project/

functie uitgevoerd.

29 Ondersteuning 

beleid nationaal 

landschap NFW

Overleg en meeden-

ken, input leveren 

aan leden stuur-

groep, voorbereidend 

ambtelijk overleg 

stuurgroep, bijeen-

komsten.

x 0 61 Onderling overleg natuurbeheerorga-

nisaties, afstemming / terugkoppeling 

met vertegenwoordigers themagroepen, 

input geleverd aan leden stuurgroep.

30 Invulling ROM-

restopgaven.

Inbreng en deelname 

aan evaluatie over-

drachtsdocument 

ROM-restopgaven.

x 0 8 Bijdragen aan voortgangsrapportage en 

overleg.

31 Opstellen analyses 

voor Mid Term 

Review.

Overleg en rapporta-

ge output landschap.

x 0 68 Overleg met afdeling PPLG van de 

provincie, gegevens geleverd, overzich-

ten opgesteld over output landschap in 

diverse rubrieken van de afgelopen 3 

jaar, rapportages met cijfers, congres.

32 Ontwikkeling 

Beleidskader Land-

schap en Soorten.

Ontwikkeling 

Beleidskader Land-

schap, waarvan 

afgeleid de prestaties 

LBF.

x 0 109 Diverse beleidskaderconcepten hebben 

gedurende 2010 geleid tot een Agenda 

Landschap en een Beleidskader Land-

schap en Soorten 2011-2013 voor LBF.

Extra Thema III: Versterken rol landschap



57

Jaaroverzicht 2010

Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

33 Opzetten project 

Herstel en Verster-

ken Landschap 

binnen nationaal 

landschap.

Uitgewerkt pro-

jectvoorstel voor 

een onderhoud- en 

beheerproject land-

schap in samenwer-

king met dorp en 

gemeente.

x 0 23 De Tike (dorp in NFW) projectopzet 

Doarpen yn’t grien en singellandschap 

samen met landschapsconsulent Zuid-

oost-Fryslân en gemeente Smallinger-

land. ANV Smelne’s Singellân betrok-

ken bij uitvoering. Voorstel ingediend 

en gehonoreerd. 

34 Zienswijze Natuur-

beheerplan 2011 

(SNL).

Inbreng in Natuur-

beheerplan/regeling 

SNL in Fryslân, 

intermediaire rol 

vanuit particulieren.

x 0 52 Vanuit de zorg voor landschap reacties 

geleverd op diverse pakketten voor 

agrarisch en particulier beheer. 

En hierbij tevens een coördinerende rol 

gespeeld voor de reacties van ong. 15 

particuliere grondgebruikers, (vooral 

van natuurterreintjes).

35 Ontwikkelen 

toekomstvisie land-

goederenlandschap 

rondom Beetster-

zwaag.

Ontwikkelen project 

om In overleg met 

grondeigenaren een 

gezamenlijke visie te 

ontwikkelen.

x 0 46 I.s.m. met Staatsbosbeheer en de bos-

eigenaren project ontwikkeld, ingediend 

bij Belvedere (subsidie toegekend) en 

provincie. Voorbereiding tot uitvoering.

36 Kennisinbreng In-

tegrale gebiedsont-

wikkeling N381.

Het leveren van 

kennis aan diverse 

projecten, mogelijk-

heden en wensen, 

die meegenomen 

kunnen worden in de 

Integrale gebiedsont-

wikkeling.

x 0 24 Divers overleg om kennis in te brengen, 

m.n. recreatieve toegankelijkheid van 

het gebied, padenstructuren.

Extra Thema III: Versterken rol landschap
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

1 Ondersteunen van 

initiatiefnemers 

voor de realisering 

van wandelpaden 

in het kader van 

het project Oude 

paden Nieuwe 

wegen (OPNW) in 

Plattelandsprojek-

ten Midden.

Een project uitwer-

king OPNW MI.

x 60 53 Er is een plan van aanpak voor Midden 

opgesteld.

2 Voorbereiding 

realisatie uitvoering 

historische paden 

in Zuidwest en 

Zuidoost-Fryslân.

10-20 gerealiseerde 

routes in ZW en ZO.

x 80 167 Projectplan opgesteld voor uitwerking 

wandelnetwerk ZW en realisatie 3 

paden. Nadere uitwerking wandelnet-

werk ZO.

3 Ontwikkelen van 

een project rond de 

landschapstuinen 

van Vlaskamp, in 

overleg met 

Plattelânsprojekten.

Eén inventarisatie-

project gericht op 

landschapstuinen 

van Vlaskamp.

x 60 93 Plan voor inventarisatie ingediend.

4 Oriëntatie op ver-

volgproject gericht 

op herstel van 

Vlaskamp-tuinen.

Excursie naar 

voorbeeldprojecten 

in Groningen rond 

thema ‘slingertuinen’.

x 20 12 Oriëntatie op andere wijze rond slinger-

tuinen/Vlaskamp.

5 Ondersteuning 

kennisnetwerken 

rond beheer van 

specifieke 

elementen.

Per kennisnetwerk 

(w.o. fruitbomen, 

stinzenflora, kerk-

hoven) één of meer 

voorlichtingsactivi-

teiten.

x 80 93 Bijscholing voor vruchtboomvrijwilli-

gers en organisatie Stinzenstruin.

6 Faciliteren bewo-

nersgroepen bij 

ontwikkeling van 

lokale initiatieven 

tot projecten.

Ontwikkeling 

van tenminste 5 

bewonersinitiatieven 

tot tenminste één 

(cluster)project.

x 120 108 Projecten in Achlum en Munnikeburen 

(Project Grachtsluis) en Beetster-zwaag 

(Versterken Stinzen-flora parken) 

Zie verdere uitwerking bij thema III 

activiteit nr. 8 en 9.

Thema IV: Realiseren van de beleefbaarheid van landschap
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

7 Uitbreiding pro-

jectgebied Doarpen 

yn’t grien (DYG).

Clusterproject in één 

Plattelandsprojekt-

gebied.

x 80 20 Project DYG-Zuidwest-Fryslân 

gehonoreerd en van start.

8 Toepassen Belvede-

re-gedachte. Ont-

wikkelen project 

voor 1 beschermd 

dorpsgezicht vol-

gens Doarpen yn ’t 

grien-concept.

Aandacht voor 

cultuurhistorische 

waarden bij be-

schermde dorps-

gezichten, i.h.k.v. 

landelijk samenwer-

kingsproject, inzet 

Belvedere-team. 

x 60 9 Project Achlum oan’e Slachte ingediend.

9 Ondersteuning 

aan dorpen bij het 

ontwikkelen van de 

groene paragraaf 

bij de dorpsvisie.

Uitvoering van een 

inventarisatie in een 

4-tal dorpen.

x x 120 40 Ondersteuning 2 dorpen (Munnikebu-

ren en Zweins). Nog geen inventarisatie, 

wel medewerking dorpsvisies. Inventa-

risaties in ontwikkelfase.

10 Faciliteren bij de 

organisatie van 

beheeractiviteiten 

rond specifieke 

objecten, zoals 

dorpsbos, eenden-

kooi, boomgaard.

4 maal faciliteren van 

beheeractiviteiten 

door diverse groepen.

x 70 77 In de vorm van ANWB-Vrijbuiten 

Boschhoeve en Bedrijvenwerkdag Dura 

Epemastate (ca. 100 pers.) en startdag 

hoogstam boomgaard Oranjestein.

Thema IV: Realiseren van de beleefbaarheid van landschap

Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

11 Ontwikkelen breed 

routeburo/

recreatieschap.

Bijdragen leveren aan 

een te vormen route-

buro t.b.v. het beheer 

van wandelpaden.

x 0 13 Traag proces, LBF heeft beperkte 

invloed.

12 Stuurgroep pro-

fielontwikkeling 

Zuidoost-Fryslân.

Deelname aan over-

leggen en bijdragen 

leveren vanuit optiek 

landschap aan het 

profiel van Zuidoost-

Fryslân.

x 0 27 Input geleverd vanuit landschap in 

bijeenkomsten.

Extra Thema IV: Realiseren van de beleefbaarheid van landschap
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

1 Op basis van 

integrale leefge-

biedenbenadering 

het ontwikkelen 

van een heideher-

stelproject, met als 

leidende soort de 

adder. In samen-

werking met SBB, 

IFG en particuliere 

grondgebruikers en 

Bosgroep.

Uitgewerkt project-

voorstel voor ver-

binden en herstellen 

van heideterreinen 

en andere natuurter-

reintjes in Zuidoost-

Fryslân. 

x 120 305 Omvangrijk voorstel voor herstel 18 

hectare (7 terreinen) in Zuidoost-

Fryslân ontwikkeld voor terreinen van 

particuliere eigenaren en SBB en IFG. 

Opzet en uitwerking voorstel op basis 

leefgebiedenbenadering. Ingediend bij 

en gehonoreerd door provincie.

2 Ontwikkelen voor-

lichtingsproject 

met betrekking tot 

soorten 

(zwaluwen).

Uitgewerkt project; 

voorlichting aan 

groep van 150 à 200 

burgers en realisatie 

nestgelegenheidver-

betering. 

x 60 0 Andere activiteiten kregen de voorkeur 

boven dit project.

3 Ontwikkelen 

soortbeschermings-

projecten voor de 

kamsalamander, 

ringslang, levend-

barende hagedis, 

steenuil, heikikker.

Uitgewerkte project-

voorstellen biotoop-

verbetering: 

Kamsalamander; 

herstel/aanleg 3 poe-

len en begeleidende 

beplanting.

Ringslang: aanleg 

broeihopen.

Adder/Levend-

barende hagedis: 

tegengaan verbossing 

terreinen Zuidoost-

Fryslân.

Steenuil: herstel 4 a 5 

locaties

Heikikker; herstel 2 

natuurterreintjes.

x 95 20 Ontwikkeling projecten soorten ring-

slang, adder, levendbarende hagedis 

opgenomen in project heideherstel/

leefgebiedenbenadering (zie ook thema 

V, activiteit nr. 1).

4 Ontwikkelen 

project in samen-

werking met een 

soortbeheersorga-

nisatie.

x 40 9 Steenuil niet uitgevoerd. In overleg met 

werkgroep Steenuil/Johan de Jong ge-

kozen voor continuering van bestaande 

mogelijkhe-den/lopende projecten. 

Heikikker; werving locaties heeft 

plaatsgevonden voor specifiek voorstel 

biotoopverbetering Heikikker, verdere 

uitwerking in 2011.

Thema V: Verbinden van soort en landschap
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

5 Evaluatie ontwik-

kelingen meldpunt 

vleermuizen en 

marters. Samen 

met provincie 

mogelijkheden 

verkennen voor een 

duurzame realisatie 

en uitbreiding van 

het meldpunt.

Continueren meld-

punt vleermuizen en 

marters.

Uitbreiden meld-

punt voor andere 

aandachtsoorten. 

x 40 69 Evaluatie uitgevoerd en met provin-

cie gecommuniceerd. Continuering 

meldpunt, afspraken over gemaakt 

met provincie. Uitbreiding samen met 

provincie verkend.

6 Ontwikkelen 

project herstel 

stinzenflora.

Uitgewerkt her-

stelproject voor de 

stinzenflora op een 

historische locatie.

x 40 29 Versterking stinzenflora rond Groot-

Vijversburg, project gehonoreerd en 

deels uitgevoerd in 2010.

7 Initiëren en orga-

niseren in overleg 

met provincie en 

betrokkenen.

Plan van aanpak om 

autochtoon materiaal 

toegepast te krijgen. 

x 40 33 Plan ontwikkeld en ingediend.

8 Ontwikkelen van 

projecten in natio-

nale landschappen 

om meer kennis 

van soorten (kwa-

liteitsindicatoren) 

en de mogelijke 

effecten van duur-

zame landbouw te 

verwerven.

Uitgewerkt voorstel 

voor een inventarisa-

tieproject NFW.

x 50 21 Voorstel ontwikkeld. Nog verdere 

afstemming met EIS in 2011.

9 Ontsluiten be-

schikbare versprei-

dingsinformatie uit 

projecten.

In overleg met 

bureau natuur-

monitoring van de 

provincie.

x 40 29 Verspreidingsinformatie uit projecten 

LBF aangeleverd aan provincie.

Thema V: Verbinden van soort en landschap
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Nr. Activiteit Indicator/output, 
c.q. beoogd doel

Gerealiseerd Tijdsbesteding Toelichting

ja nee deels begrote
uren

bestede
uren

10 Projectgroep Zoog-

dieratlas.

Deelname project-

groep en klankbord-

groep Zoogdieratlas 

van de Zoogdierver-

eniging.

x 0 24 Deelname aan projectgroep en klank-

bordgroepbijeenkomsten.

11 Communicatie 

Meldpunt 

Vleermuizen.

Extra communicatie; 

onder de aandacht 

brengen van het 

meldpunt.

x 0 2 Extra taak niet nodig gebleken.

12 Ontwikkelen 

project Vleermuis, 

“Flearmus under-

dak”.

Projectvoorstel voor 

overwinter- /slaap-

plaatsen vleermui-

zen.

x 0 25 Projectvoorstel i.s.m. gemeente en 

Wetterskip ingediend, i.s.m. coördinator 

N&Ls.

13 Ontwikkelen pro-

ject oeverzwaluw-

wand.

Realisatie oever-

zwaluwwand in 

Hempens-Teerns.

x 0 57 I.s.m. dorpsbelangen Hempens-Teerns 

ontwerp en aanleg oeverzwaluwwand.

Verdeling naar thema Tijdsbesteding in % Uren Totaal uren

Begroot Besteed Begroot Besteed Begroot Besteed

Kerntaken 25 23 1618 1519

Producttaken 75 77 4854 5114

I Inspelen op transities van het 

platteland 

16 12 780 595

II Verbinden van (nieuwe) groepen aan 

landschapsbeheer 

19 23 915 1171

III Versterken rol landschap in beleid en 

uitvoering

39 39 1885 2013

IV Realiseren van de beleefbaarheid van 

landschap

15 14 750 712

V Verbinden soort en landschap 11 12 525 623

Totaal 100 100 6472 6634

Extra Thema V: Verbinden van soort en landschap

4.2 Overzicht tijdsbesteding kerntaken – producttaken (naar thema’s)
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4.3 Toelichting op tijdsbesteding kerntaken – producttaken t.o.v. begroting

Algemeen

Uit het overzicht van paragraaf 4.2 blijkt dat we in 2011 ten opzichte van de begroting 162 uur 
meer investeerden in de basistaken. Dit is vooral toe te schrijven aan de producttaken. Vele ontwik-
kelingen gedurende het jaar vroegen ons in te spelen op de actualiteit. Hierdoor hebben we een 
aantal extra producttaken geformuleerd. 

Het gevolg is dat we zo’n 260 uur meer besteed hebben aan producttaken. Daartegenover staat een 
aantal producttaken, waarvoor we minder uren nodig bleken te hebben dan ingeschat. Ook zijn er 
taken die we door diverse factoren nog geen invulling hebben weten te geven. De kerntaken werden 
gedurende het jaar specifieker benoemd, waardoor een verschuiving van uren optrad van kerntaken 
naar producttaken.

Binnen de vijf thema’s zijn de producttaken benoemd. Deze zijn echter onderhevig aan de actua-
liteit en nieuwe ontwikkelingen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn dan ook lastig te 
voorkomen. Inspelen op de actualiteit kan verschuivingen tussen de thema’s teweeg brengen. Het 
gaat dus niet om een bewuste keuze om aan bepaalde thema’s meer of minder aandacht te geven, 
maar de verschuiving komt voort uit de ontwikkelingen binnen de producttaken. 

Voor bepaalde producttaken lagen er kansen, voor andere producttaken (nog) niet. Vaak is dit ook 
het gevolg van externe factoren, overlegsituaties en afhankelijkheid van derden. Bovendien waren 
diverse ontwikkelingen medio 2009 – bij de voorbereiding en totstandkoming van het Activitei-
tenprogramma – nog niet te voorzien. Gedurende 1,5 jaar verandert er veel en wordt duidelijk of 
bepaalde zaken of projecten kansrijk zo niet kansloos zijn om op in te spelen.

Producttaken

In paragraaf 4.1 is bij elke specifieke taak een toelichting gegeven op het resultaat en de afwijking 
ten opzichte van het Activiteitenplan 2010. Over de gehele linie, binnen alle thema’s, is er sprake 
van verschuivingen. Een juiste inschatting van de benodigde tijd is voor bepaalde zaken vaak lastig 
aan te geven. Hieraan liggen diverse redenen ten grondslag:
•	 Onbekendheid met het proces rond de uitvoering van de producttaak.
•	 Problematiek nog niet helder en aanpak nog onduidelijk.
•	 Vraagstelling geeft geen inzicht in omvang.
•	 Tegenvallend procesverloop.
•	 Meevallend procesverloop.
•	 Afstemming met samenwerkingspartners, verdeling rollen en taken of wijziging daarin.
•	 Producttaak was nog niet bekend, inspelen op actualiteit.

Het blijkt lastig om, zonder in details te treden, een beeld van de belangrijkste veranderingen te 
geven. Inspelen op de actualiteit (extra producttaken) geeft de noodzaak aan flexibel om te gaan 
met de invulling van de producttaken. In praktijk blijkt keer op keer dat sommige zaken vertraagd, 
uitgesteld of achterhaald zijn. Hierdoor is het mogelijk gebleken om de extra taken meteen op te 
kunnen pakken.

Voor de wijzigingen en de detailverantwoording van de producttaken wordt verwezen naar de toe-
lichting in het schema paragraaf 4.1 Prestatieoverzicht (laatste kolom).

In 2010 zien we slechts lichte verschuivingen optreden tussen de thema’s voor wat betreft de tijds-
besteding. Thema I nam minder uren, terwijl thema II meer uren kostte. De thema’s III, IV en V 
vroegen nagenoeg de geplande inzet  (qua percentage). 
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5.  Projectenoverzicht 2010

B Landschapsbeheer Particulieren en (semi-) overheden
1 Boeren planten bomen 
2 Beheer De Sanding 2007-2011 
3 Bomen voor Koeien
4 Steunpunt Landschap
5 Minicampings NL ZW Friesland
6 Elzensingelherstel Kollumerland
7 DENZO
8 Hestel/versterken Nieuweschoot afronding
9 Groen Werkt
10 Gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk
11 Erven in het Fryske landschap
12 Landschapsinventarisatie Sigerswâld
13 Elzensingelherstel Dantumadeel
14 Energie uit hout (Pilot)
15 3e fase gemeente Opsterland
16 Energie uit Hout (2) 
17 Ondersteuning gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk
18 Verdrogingsbestrijding Boschhoeve
19 Versterking Haulerwijk
20 CA kavelruil deelgebied Noord 
21 Beheerplan stichting BOOM
22 Weststellingwerf fase 5

C Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer
1 Landschapsonderhoud herinrichting Jistrum
2 Websitebeheer Historische Wandelpaden
3 Waddenwandelen
4 Communicatieplan Waddenwandelen
5 Cultuurvriendelijke oevers
6 Waddenwandel4daagse
7 Groene begraafplaatsen in Fryslân
8 Faunapassage De Drait
9 Oude paden, nieuwe wegen ZOF
10 Coast Alive
11 10 stekjes Noordoost-Fryslân
12 Maak eens een ommetje
13 Echtener Veenpolder
14 Friese Waterlinie uitwerking
15 Historische wandelpaden Zuidwest-Fryslân
16 Ontwikkelingsvisie Parklandschap Beetserzwaag/Olterterp
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D Soortenbeheer
1 Boschhoeve 
2 Biotoopverbetering Steenuil provinciaal
3 Ringslang Oldelamerpolder/Zandhuizerveld fase 2
4 Biotoopverbetering Ringslang 2008-2013
5 Biotoopverbetering Adder 2008-2011 
6 Biotoopverbetering Kamsalamander 2008
7 Eikepage en sleedoornpage
8 Oeverzwaluwwand en vleermuiskelder
9 Stinzeflora Groot Vijversburg
10 Njirre yn beweging (heideherstel)

E Vrijwilligerswerk
1 Scholenproject Natuur in eigen omgeving
2 Hoogstambrigade
3 Wyk- en doarpsgrien Noardwest
4 Doarpsbosken yn Dongeradiel
5 Maatschappelijke stage
6 Betrokken bij buiten 
7 Natuurwerkdag
8 Natuur in bedrijf 
9 NME netwerk Fryslân
10 Oranjehoeve 2e fase
11 Modder aan je broek
12 Doarpen yn ‘t grien Zuidwest-Fryslân
13 Noardlike Fryske Wâlden educatie vervolg
14 Achlum
15 Natuur dichterbij
16 Cursuswerk

F Kenniscentrum
1 Nieuwsbrief Groen Licht
2 Campagne HIER: Klimaatbosjes
3 Scholingsproject Noardlike Fryske Wâlden 
4 Brochure biomassa
5 Meldpunt vleermuizen & marters
6 Friesland Post artikelenreeks
7 Presentatie landschapsinventarisatie Dongeradeel
8 Meldpunt Vleermuizen/marters 2 (2010)
9 Cursus landschapsgids Noardlike Fryske Wâlden (Elzegea)
10 MKLE
11 Schapenbegrazing 
12 WOII 
13 Fryslân Kulturele Haadstêd 2018
14 Grachtsluis Munnikeburen
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6 COMMUNICATIE

Het jaar 2010 is voor de communicatie een goed jaar geweest. Landschapsbeheer Friesland was 
veelvuldig in het nieuws en wordt als organisatie steeds beter bereikt. Tegelijk zien we dat het PR- 
en lobbybeleid zijn vruchten afwerpt. Zowel bij de Provinsje Fryslân en gemeenten als bij relevante 
maatschappelijke organisaties zijn we nadrukkelijk in beeld. Dat vertaalt zich in meer betrokken-
heid bij beleid en ontwikkelingen, grotere naamsbekendheid en een actieve rol bij tal van proces-
sen. Naast natuur en landschap houden we ons ook actief bezig met gebiedsprocessen, ruimtelijke 
kwaliteit, recreatie en toerisme, gezondheid en educatie.

Terugkijkend melden we voor 2010 de volgende uitschieters:
•	 De Stinzenstruin op 10 april.
•	 De tweede bijeenkomst van het NME Netwerk Fryslân in Earnewâld op 1 juni.
•	 De Landschapsveiling in De Klinze te Aldtsjerk ten bate van landschapsbeheer op 8 september.
•	 De publiciteit rond het project Modder aan je Broek in Leeuwarden op 11 september.
•	 De aanwezigheid met een workshop op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, georganiseerd door 
 Provinsje en Atelier Fryslân op 15 september.
•	 De speciale erkenning voor de wandelprojecten van Landschapsbeheer Friesland van de ANWB 
 bij het vertrek van regiocoördinator Steef Engelsman in Vries op 22 oktober.
•	 De jubilerende Natuurwerkdag op 6 november met prijsvraag en een recordaantal deelnemers.

Qua aard en uitstraling verschillende projecten, maar allemaal met een duidelijke PR-waarde. 
Of het nu gaat om de jaarlijkse voortzetting van het Stinzenproject, een experiment met het veilen 
van landschapsbeheer of een project rond natuurlijke speelplaatsen in een Leeuwarder achter-
standswijk. Het laat zien dat Landschapsbeheer Friesland haar positie in het maatschappelijke veld 
steeds beter invult en daarmee ook scoort in de media. 

Het NME Netwerk Fryslân en de Natuurwerkdag zijn voorbeelden van projecten die voortkomen 
uit een samenwerking met meerdere partijen waarin Landschapsbeheer Friesland de trekker is 
en regierol heeft. Projecten ook die onze actieve functie in Fryslân vooral bij de Provinsje en de 
gemeenten steviger neerzet. 

Maar 2010 had meer te bieden. Zo begint het plan voor lobby en public affairs in ons voordeel 
te werken. Dat geldt zeker voor de verzilvering van drie (gratis) paginagrote advertenties in het 
Friesch Dagblad (Landschapsbeheer Friesland kreeg deze prijs voor de mooiste advertentie van 
2009) die ingezet zijn rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. In het verlengde hiervan 
kregen alle raadsleden en statenleden een brief en poster van Landschapsbeheer Friesland waarin 
onze thema’s helder en zo neutraal mogelijk uiteen zijn gezet. In het verlengde hiervan verscheen 
ook een serie van tien artikelen in het familieblad Friesland Post rond het thema ‘streekeigen erf ’, 
inmiddels ook te lezen op onze website.

Bijzonder is de directe betrokkenheid van Landschapsbeheer Friesland bij een aantal provinciale 
projecten als Nije Pleats, Kulturele Haadstêd 2018, het interregionale project Wadden in Oorlog en 
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de regio-ontwikkeling in Noordwest-Fryslân (Terpelân) en de stekjes in Noordoost-Fryslân, een 
samenwerkingsproject met Keunstwurk dat voorvloeit uit Fryske Fiersichten. 

Zonder de overige projecten en persmomenten tekort te willen doen, waren dit communicatief 
gezien wel de highlights van 2010. Uitgelezen momenten waarmee een groot publiek en een 
selectieve doelgroep van bestuurders, politici en beslissers door uitnodigingen en via de media werd 
bereikt.

Natuurlijk gebeurde er meer in 2010. We noemen de publiciteit rond het landschapsproject 
Waskemeer-Haulerwijk, de Hoogstambrigade, Groene Begraafplaatsen, het Meldpunt Vleermuizen 
en Steenmarters, het werk aan het kennisdocument over re-integratie en de projecten in het kader 
van Waddenwandelen en de Friese Waterlinie. Ook werd de communicatieadviseur ingezet voor het 
bedenken en uitwerken van landelijke beleidsstukken voor Landschapsbeheer Nederland, de aan-
vraag van een droomproject met inzet van geld van de Nationale Postcode Loterij en een voorstel 
voor het Europese Jaar van de Vrijwilliger in 2011. Kortom, 2010 was wederom een levendig jaar 
voor de promotie, lobby en acquisitie van en voor Landschapsbeheer Friesland. 

6.1 Speerpunten

Het werkplan Communicatie 2010 diende als leidraad voor de communicatiekoers. 
Speerpunten waren:
•	 Het onder de aandacht brengen van onze missie en taken: naast onderhoud, herstel en beheer 
 van landschap ook een duidelijke ontwikkel- en adviesfunctie.
•	 Het	belang	van	eenduidige	profilering	en	grotere	naamsbekendheid	in	de	provincie.
•	 Het	creëren	van	maatschappelijk	draagvlak	voor	de	actieve	zorg	van	het	landschap.
•	 Het	verkrijgen	van	erkenning	bij	maatschappelijke	en	politieke	organisaties	(lobby).
•	 Het	produceren	van	hierbij	aansluitende	interne	en	externe	communicatiemiddelen.
•	 Het	verwerven	van	nieuwe	projecten	met	een	sterk	communicatief	karakter.

6.2 Taken PR & Communicatie 2010

De vastgestelde taken op het gebied van PR & Communicatie zijn onderverdeeld in basistaken, 
kern- en producttaken en projecttaken. 

Basistaken
Hieronder vielen de reguliere taken in het kader van de interne en 
externe communicatie. In de praktijk ging het om het opzetten, 
coördineren en uitvoeren van alle voorkomende PR- en communica-
tieopdrachten onder supervisie van directeur Regina ter Steege. 
Hierbij ging het om: overleg en ondersteuning van directie en 
projectleiders, het bewaken en verder ontwikkelen van de huisstijl 
en corporate identity, onderhoud van de website, het uitbrengen 
van de nieuwsbrief Groen Licht (2 x p.j.) en het jaaroverzicht. 
Ook contacten met media en relaties horen hierbij, evenals taken 
binnen het samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland, 
zoals het namens Landschapsbeheer Friesland aanwezig zijn in het 
Vakberaad Communicatie te Utrecht, tegenwoordig als voorzitter.
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Kern- en producttaken
Conform het overzicht verdeling kern- en producttaken in het Activiteitenprogramma 2010 werd 
een ureninzet verwacht op verschillende ontwikkelingsgebieden: 
•	 Inspelen op transities van het platteland (recreatie en toerisme, ruimtelijke ontwikkeling). 
•	 Verbinden van nieuwe groepen aan landschapsbeheer ( kennisdocument reïntegratie, 
 groene energie, kunst/cultuur en wandelaars).
•	 Versterken rol landschap in beleid en uitvoering (lobby en natuureducatie).
•	 Realiseren van de beleefbaarheid van het landschap (Friese Waterlinie, Wadden in Oorlog 
 en Waddenwandelen). 

Projecttaken
Belangrijke voorwaarde voor de verankering van de communicatie in projecten was het plannen 
en begroten bij het maken van projectvoorstellen. Iets wat steeds beter gebeurt. Zo werd het per 
project inzichtelijk wat de beoogde doelstellingen waren, terwijl er tevens rekening kon worden ge-
houden met de stelselmatige onderbouwing van de communicatievisie. Nieuwe projecten die zich 
aandienden waren: Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters, Interreg-project Coast Alive, NME 
Netwerk Fryslân, voortzetting van het educatieproject Noardlike Fryske Wâlden, een mogelijk ver-
volg in nationaal landschap Zuidwest-Fryslân en de 10-jarige Natuurwerkdag. 

6.3 Uitvoering Basistaken

1 Het opzetten, coördineren en uitvoeren van alle voorkomende PR- en communicatieopdrachten.
2 Het namens Landschapsbeheer Friesland waarnemen van het landelijk Vakberaad Communicatie 
 te Utrecht.

Overleg, afstemming en ondersteuning beleid 
(periodiek bijwonen Strategisch Overleg (SO))
In 2010 dachten we over de hele linie mee over effecten van beleid, public affairs en PR & promo-
tie in strategische, wat langere termijn doelstellingen. Periodiek werden allerlei urgente en actuele 
zaken besproken, vraagstukken doorgenomen, nieuwe projecten of ontwikkelingen behandeld en 
lopende projecten geëvalueerd. Verder werd de communicatiemedewerker regelmatiger betrokken 
bij het SO.

Ondersteuning directie en medewerkers bij projecten en gelegenheden
Er zijn in 2010 diverse projecten tot uitvoering gebracht. Zoals de lobby rond de gemeenteraadsver-
kiezingen en de (zomer)actie rond het vernieuwde jaaroverzicht. Ook is ondersteuning geboden bij 
het maken van lezingen, ingezonden artikelen in de media, toespraken bij openbare gelegenheden 
en landelijke projecten.

Uitbouwen en actualiseren website LBF
In 2010 is de website verder uitgebouwd met medewerking van Gerrit Tuinstra. Hij ondersteunt 
onder meer bij het plaatsen van persberichten. De site is uitgebreid met een projectenonderdeel, dat 
fasegewijs wordt ingevuld door de verschillende projectleiders. Verder is er gewerkt aan het actuali-
seren van de content en is de menustructuur herzien. 

Groen Licht en Jaaroverzicht
Samen met vormgeefster Siska Ruiter (Ruitervorm) en diverse tekstschrijvers is er wederom 
gewerkt aan de nieuwsbrief Groen Licht (2 x per jaar) en een jaaroverzicht. Nieuw is dat er geen 
gedrukte populaire versie is gemaakt. De basisversie is vormgegeven en als PDF op de website 
geplaatst. Wel is rond het verschijnen van het jaarverslag een opvallende (vakantie)kaart rondge-
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stuurd met een vervreemdend beeld van de Provence, met een verwijzing naar de website waar het 
jaarverslag gedownload kan worden. De inzet van deze ‘teaser’ willen we in 2011 herhalen.

Inzet communicatie algemeen
Met grote regelmaat kwamen er vanuit de Provinsje of andere (groene) organisaties vragen binnen 
voor samenwerking bij projecten, presentaties, media, lezingen of andere activiteiten. Iedereen 
kreeg antwoord en aan de meeste vragen is gehoor gegeven.

Vakberaad Communicatie
Om de expertise en ervaring van de provinciale voorlichters en communicatiemedewerkers te bun-
delen en deze kracht te gebruiken bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op communicatie 
en producten, werd enkele jaren geleden het Vakberaad Communicatie in het leven geroepen. Dit 
Vakberaad vergaderde tweemaal in Utrecht. Inmiddels is de Friese communicatieadviseur tevens 
voorzitter. 

Te woord staan media, journalisten en andere aanvragers van informatie
Met regelmaat kwamen er in 2010 vragen binnen van journalisten en andere partijen. Aan het snel 
en adequaat beantwoorden van deze vragen is wederom de nodige tijd besteed, evenals aan het 
uitbouwen van mediarelaties, zoals met Friesland Post, Noorderbreedte en diverse weekbladen.

6.4 Uitvoering Kern- en Producttaken

1 Het namens Landschapsbeheer Friesland (of LBN) ontwikkelen van nieuwe projecten en 
 genereren van de financiële middelen (proces).
2 Het helpen opzetten van nieuwe projecten c.q. samenwerkingsverbanden (uitvoering).
3 Het coördineren en uitvoeren van voorkomende PR- en communicatieopdrachten in het kader 
 van projectontwikkeling.

Productie kennisdocument re-integratie 
Als onderdeel van de kerntaken is dit verslagjaar het kennisdocument Re-integratie geproduceerd. 
Met input van Jan Meijer en onder regie van Regina ter Steege is er gewerkt aan een toegankelijk
document. Dit is inmiddels vormgegeven door Ruitervorm en kan via de website worden gedown-
load als pdf. Het kennisdocument wordt tevens ingezet in het verlengde van het lobbyplan richting 
gemeenten.

Provinciebreed project Natuureducatie Fryslân (zie ook par. 2.2.2)
Gezamenlijk initiatief van alle natuurbeheerorganisaties, LBF en IVN/NME voor een gezamenlijke 
aanpak gericht op de 364 basisscholen in Fryslân. Simon Olbertijn (IVN) en Kees Terwisscha (LBF) 
zijn de trekkers. Doel is alle kinderen in Fryslân een 
natuurbeleving aan te bieden en als natuurbeheer-
organisaties een aanbod te creëren voor het onder-
wijs. Hiertoe is een aanvraag voorbereid bij het 
Agentschap.nl. In de aanloop hiernaar toe is een 
succesvolle tweede bijeenkomst georganiseerd in 
Earnewâld op 1 juni. Een derde bestuurlijke 
bijeenkomst op 13 oktober moest helaas worden 
afgezegd vanwege het overlijden van een familielid 
van één van de initiatiefnemers. Deze bijeenkomst 
wordt in 2011 alsnog gehouden. De aanvraag moet 
uiteindelijk voor 1 mei 2011 zijn ingediend.
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Interreg-project Coast Alive (zie ook par. 2.2.4) 
Via het project Waddenwandelen en de overige wandelprojecten elders in de Provinsje (Platte-
landsprojekten) zijn we gevraagd als participant in het Interreg-project Coast Alive, een vervolg op 
Northcoast Seatrail. We hebben voor de Europese delegatie een presentatie gehouden in Leeuwar-
den en een projectvoorstel gemaakt voor zorgpaden. Ook voorzien we de trekkers bij de Provinsje 
Fryslân met enige regelmaat van informatie.

Educatieproject Noardlike Fryske Wâlden en een mogelijk vervolg in Zuidwest-Fryslân
Dankzij het succesvolle educatieproject in nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden (be-
kroond met de Sulveren Skries) is het mogelijk geweest een vervolgproject in te dienen voor vijf 
jaar en contacten te leggen met de bestuurders van nationaal landschap Zuidwest-Fryslân (Bosk en 
Greide). Ook hier zijn in het verslagjaar de eerste gesprekken geweest voor een soortgelijk NME-
project. Naar verwachting rolt hier in 2011 een projectvoorstel uit. 

6.5 Uitvoering Projecttaken

1 Het opzetten, coördineren en uitvoeren van alle voorkomende PR- en communicatieopdrachten 
 in het kader van projecten.
2 Dit volgens een afgesproken en gebudgetteerd werkplan communicatie onder supervisie van de 
 projectleider.

Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters
Namens de Provinsje Fryslân is een meldpunt ingericht voor mensen die vleermuizen en steen-
marters spotten. Door de communicatiemedewerker van LBF is een nieuwe website ontwikkeld en 
gemaakt. Aan de hand van een beknopt communicatieplan voor een publiciteitsactie is gestart met 
persberichten, artikelen, etc.

Natuurwerkdag 2010
LBF is provinciaal de trekker van de Natuurwerkdag, die in 2010 voor de 10e keer werd georga-
niseerd in samenwerking met natuurbeheerorganisaties en vele anderen. Op nationaal niveau is 
bekendheid gegeven aan deze Natuurwerkdag, dit maal met een extra prijsvraag en veel publiciteit. 
Zo is er gewerkt aan de positieve koppeling van deze merknaam aan de organisatie Landschapsbe-
heer Friesland.

Waddenwandelen en Waddenwandel 4daagse
Landschapsbeheer Friesland, Groningen, Noord-Holland en de ANWB ontwikkelen samen een 
netwerkwerk van 1200 kilometer wandelpaden langs de kust van het Waddengebied. Een project 
dat gehonoreerd is door het Waddenfonds en bedoeld is ter ontsluiting van het landelijk gebied, het 
toegankelijk maken van deze regio’s en het bevorderen van het meervoudig gebruik van landschap. 
Verder maakt de communicatiemedewerker van LBF als communicatieadviseur deel uit van het 
vaste projectteam Waddenwandelen, is een communicatieplan opgesteld en wordt er gewerkt aan 
de organisatie van een wandelevenement in 2013 (Waddenwandelweek).

Onderhoud Historische Wandelpaden in Noordoost-Fryslân
Conform beheercontract met gemeenten uit Noordoost-Fryslân is gewerkt aan de actualisering van 
de websites van de Historische Wandelpaden en Waddenwandelen.
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Andere wapenfeiten zijn:
Gesprek bij gedeputeerde Jannewietske de Vries over toeristisch-recreatieve taken rond wandelen in 
de provincie.
•	 Naar aanleiding hiervan het samen met Sport Fryslân uitwerken en oprichten van een provinciaal 
 wandeloverleg, plus het bijwonen van een eerste vergadering.
•	 ICT-bijeenkomst (6 april) op het provinciehuis met Groningen, Drenthe en Fryslân rond 
 samenwerking binnen het landelijke G!DS-project, een super databank van de gezamenlijke 
 bibliotheken.
•	 Het bijwonen van diverse landelijke bijeenkomsten en expertmeetings.
•	 Start van project i.o. Ruimtelijke Kwaliteit samen met Friese Milieu Federatie (Dave Bosman), 
 de Provinsje (team Ruimtelijke Kwaliteit), Atelier Fryslân en Keunstwurk (o.a. workshop op 
 15 sept. op de Dag van de Landelijke Kwaliteit).
•	 Betrekken van Landschapsbeheer Friesland bij Waddenfondsaanvraag Bezinningstoerisme.
•	 Ideeën en uitwerken plan rond Europese Jaar van de Vrijwilliger (EYV2011) samen met LBN 
 en diverse zusterorganisaties, in gang zetten actie Landschapsbeheer Friesland.
•	 Meedenken en opstellen populaire versie aanvraag NPL-droomfonds project Biomassa.
•	 Meedenken en organiseren landelijke instructiefilmpjes en genereren deelname.
•	 Opzetten, meedenken, betrekken van club rond nieuw project rond 19e eeuwse tuinarchitect 
 Gerrit Vlaskamp, uitwerken notitie en schrijven beknopt communicatieplan samen met 
 Fries Museum.
•	 Betrokkenheid bij Netwerk Toekomst (N-NL en Noordoost-Dtsl.) rond projecten en 
 waternavigator.
•	 Groen project in achterstandwijk Heechterp-Schieringen in Leeuwarden.
•	 Ontsluiten erfgoedinformatie LBF via website Friesland Wonderland.
•	 Opstarten project Friese Waterlinie: schrijven communicatieplan, vormgevingstraject en 
 uitvoering delen ervan.
•	 Meedenken en opstellen communicatietraject rond het project ‘Stekjes’ in Noordoost-Fryslân 
 samen met Keunstwurk en de Provinsje.
•	 Contacten en bijeenkomsten met DLG, ANWB, LAW, provincie Groningen, Drenthe, 
 Noord-Holland en Fryslân in het kader van Waddenwandelen.
•	 Betrokkenheid bij en deelname aan projecten rond Kulturele Haadstêd Fryslân 2018, 
 vanuit projectbureau met Henk Keizer te Leeuwarden. Thema is landschap.
•	 Deelname aan burgerinitiatief Station Fryslân 2018 in Britswert via Klaas Sietse Spoelstra, 
 onder andere bijeenkomsten over kerken, ICT.

6.6 Persbewerking en lobby in Fryslân

Landschapsbeheer Friesland tracht nadrukkelijker in beeld te komen bij onze partners, stakeholders 
en aanverwante organisaties. Voor ogen stonden onder meer de Provinsje Fryslân (bestuurders en 
politici), gemeenten (idem.), Plattelandsprojecten, DLG, Wetterskip, NLTO en BoerenNatuur. In 
het werkplan communicatie is hieraan een hoofdstuk gewijd onder het kopje lobby & public affairs. 

In nauwe samenwerking met de directie is een plan uitgewerkt 
waarin een speciale lobbybrochure centraal staat, de opmaat 
voor de provinciale verkiezingen in 2011, de PR-actie met de 
gratis paginagrote advertenties in het Friesch Dagblad en een 
maling aan alle Friese raadsleden.
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Verder is ingezet op acties rond de aangekondigde bezuinigingen op Natuur en Landschap van het 
kabinet Rutte en zijn staatssecretaris Henk Bleker. Persberichten zijn geschreven, en acties voor het 
begin van 2011 voorbereid (Hart voor Natuur).

Voor het benaderen van de pers en media werden diverse stappen genomen: met Noorderland, 
Noorderbreedte en Friesland Post werd contact opgenomen met de hoofdredacteuren. Dat re-
sulteerde bij Friesland Post in een prima deal voor tien artikelen rond het thema ‘streekeigen erf ’. 
Verder werd een update van het mediabestand gemaakt en werden ook de persoonlijke contacten 
met Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Nieuwe Oogst en Omrop Fryslân aangehaald.
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Het doel van het directiestatuut is het vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de directeur van Landschapsbeheer Friesland in relatie tot het bestuur.  

Taak / rollen
1 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie.
2 De directeur is belast met de voorbereiding van vergaderingen van het bestuur en met de inhoudelijke 
 voorbereiding van de op de agenda voorkomende onderwerpen.
3 De directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bestuursbesluiten en geformuleerd beleid.
4 De directeur neemt deel aan bestuursvergaderingen om het bestuur te informeren en te adviseren, 
 behoudens in situaties die betrekking hebben op de persoonlijke situatie van de directeur zelf.
5 Het Bestuur stelt beleidsbepalende documenten vast (beleidsplan en jaarplannen, financieel 
 (jaarbegroting en jaarrekening), positionering Landschapsbeheer Friesland in de Provincie, 
 strategische samenwerking, externe communicatie, PR en Marketing, personeelsbeleid) en toetst de 
 uitvoering op hoofdlijnen, tenzij anders is aangegeven of wordt afgesproken.
6 Het Bestuur geeft de uitvoering van het vastgestelde beleid in handen van de directeur.
7 Het bestuur delegeert zaken uitsluitend aan de directeur en namens de werkorganisatie rapporteert 
 de directeur aan het bestuur, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
8 Overige verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn omschreven in het functie- en 
 competentieprofiel “Directeur Landschapsbeheer Friesland”. 
 De directeur is bevoegd om taken door te mandateren aan medewerkers van de werkorganisatie.

Benoeming, schorsing en ontslag van de directeur
1 Het Bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur. 
2 De voorzitter van het Bestuur voert eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur.

Personeel
1 Bij mandaat van het Bestuur geeft de directeur invulling aan het werkgeverschap van de organisatie, 
 passend binnen de CAO Bos en Natuur / Ondernemingsdeel Landschappen, het vastgestelde 
 personeelsbeleid en het vastgestelde formatieplan.
2 Bij mandaat van het Bestuur benoemt de directeur alle overige personeelsleden en verleent hen 
 ontslag op verzoek.
3 Het verlenen van gedwongen ontslag is voorbehouden aan het Bestuur, op aandragen van de directeur.
4 Wijzigingen in organisatiestructuur, personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden, worden vastgesteld door 
 het Bestuur, op advies van de directeur.

Rapportages en jaarstukken
1 De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjarige beleidsvisie en het jaarlijkse 
 werkplan.
2 De meerjarige beleidsvisie en het jaarlijkse werkplan worden door de directeur ter vaststelling 
 aangeboden aan het Bestuur.
3 De directeur informeert het Bestuur over de voortgang van bestuursbesluiten, relevante inhoudelijke 
 ontwikkelingen en de financiële stand van zaken, opdat het Bestuur haar taak kan vervullen.
4 De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, jaarverslag.
5 Jaarrekening, jaarverslag worden door de directeur voorgelegd aan Bestuur ter vaststelling.

Bijlage 1: Directiestatuut Landschapsbeheer Friesland
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Externe vertegenwoordiging
1 In beginsel vertegenwoordigt de directeur Landschapsbeheer Friesland in externe relevante netwerken. 
2 Bij extern overleg op bestuurlijk niveau en met een politiek-strategisch karakter vindt vertegen-
 woordiging plaats in nauw overleg tussen de directeur en de voorzitter van het Bestuur. De directeur 
 en de voorzitter rapporteren aan het Bestuur over de uitkomsten van extern overleg op bestuurlijk 
 niveau en met een politiek-strategisch karakter.
3 Het algemene woordvoerderschap berust bij de directeur; bij bestuurlijke aangelegenheden berust het 
 woordvoerderschap bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Tekeningsbevoegdheid
1 Uitgaande correspondentie die past binnen de vastgestelde beleidsvisie en/of het werkplan / projecten-
 plan wordt ondertekend door de directeur.
2 Overige correspondentie en die correspondentie waarbij het Bestuur uitdrukkelijk daartoe besluit, 
 wordt ondertekend door de voorzitter van het Bestuur.

Financiën
1 De directeur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen voor zover 
 deze vallen binnen de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde werkplan / projectenplan.
2 Bij het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen die tot tien procent uitstijgen boven de 
 bedragen genoemd in de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde werkplan / projectenplan, 
 informeert de directeur achteraf de penningmeester.
3 Bij het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen die meer dan tien procent uitstijgen 
 boven de bedragen genoemd in de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde werkplan / projecten-
 plan, pleegt de directeur vooraf overleg met de penningmeester.
4 De directeur is bevoegd tot het doen van investeringen binnen het vastgestelde investerings-
 programma.

Juridische procedures
1 Het vertegenwoordigen van Landschapsbeheer Friesland in juridische procedures is primair een 
 verantwoordelijkheid van het Bestuur.
2 Het Bestuur kan de directeur mandateren tot het vertegenwoordigen van Landschapsbeheer Friesland 
 in juridische procedures.

Vaststelling en wijzigingen
1 Het directiestatuut is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van Landschapsbeheer Friesland 
 d.d.23-9-2008.
2 Wijzigingen in het directiestatuut vinden slechts plaats nadat hierover overleg is tussen Bestuur en 
 de directeur
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De heer L.J. Zwierstra  
voorzitter 
Aronskelk 4
8935 RJ  Leeuwarden

De heer J. Boelen 
vice-voorzitter 
Reidlânswei 26
9254 JH  Hurdegaryp

De heer R Boersma 
penningmeester 
Van Osingaweg 84
8744 EX Schettens

De heer R. Dankert 
secretaris 
Mr. P.T. v.d. Herberglaan 8
9104 EK  Damwoude

De heer H. Bijma
Kolonelsdiep 1
9284 XE  Augustinusga

De heer P.M. Vellinga
Feansterdyk 14
8491 BW  Akkrum

tot juli 2010:
De heer J. Eisenga
Felixwei 73
9051 KG Stiens

Bijlage 2a: Bestuurssamenstelling in 2010
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Bijlage 2b: Nevenfuncties bestuursleden en directeur

L.	Zwierstra	(voorzitter):
•	 Bestuurslid Stichting Parkeergarages Leeuwarden
•	 Vice voorzitter Stichting Iepenwacht Friesland
•	 Voorzitter Stichting De Fryske Mole
•	 Voorzitter Gymnastiekvereniging O.B.Q. Leeuwarden
•	 Lid ledenraad Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland

J.	Boelen	(vice-voorzitter):
•	 Secretaris Dagelijks Bestuur Landschapsbeheer Nederland (LBN) 
•	 Voorzitter PvdA afdeling Tytsjerksteradiel 
•	 Partner Rijp voor Groen b.v. 
•	 Lid Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As (Namens Landschap en Natuur) 
•	 Lid Stuurgroep Nationaal Landschap “Noardlike Fryske Wâlden (namens SBB en LBF) 
•	 Deelnemer/promotor project ”Fietsen voor Onderwijs”. 
•	 Lid Adviescommissie Gewest Fryslân van de KNSB
•	 Schaatstrainer van STG De Pinguïns 
•	 Docent schoolschaatsen in Leeuwarden 
•	 Voorzitter STG De Pinguïns 
•	 Baancoördinator Heerenveen Masterscircuit Langebaan Schaatsen Nederland
•	 Sinds december 2004 met FPU
•	 Vice voorzitter Landschapsbeheer Friesland (LBF)

R.	Boersma	(penningmeester):
•	 Wethouder gemeente Wûnseradiel
•	 Lid PCLG Fryslân

R.	Dankert	(secretaris):
•	 Lid van de Raad voor de Wadden (expertize landbouw en plattelandsontwikkeling)
•	 Docent plantenveredeling en resistentieveredeling van Hall / Larenstein
•	 Adviseur selectiebedrijf Kooi
•	 Voorzitter sociaal/economische denktank Waddenacademie

H.	Bijma	(lid):
•	 Tot en met 31 mei 2010 voorzitter van Rabobank Bergum-De Lauwers
•	 Voorzitter gebiedsgroep Grote Wielen, betreft aanwijzing Natura 2000 gebieden.
•	 Voorzitter stuurgroep integrale gebiedscommissie Noord-West Friesland.

P.	Vellinga	(lid):
•	 Voorzitter bestuur conferentieoord Buitengoed Fredeshiem
•	 Voorzitter bestuur Boerderijenstichting Fryslân
•	 DB bestuurslid Stichting Alde Fryske Tsjerken
•	 Voorzitter Doopsgezind Broederschapshuizen Overleg (DBO)
•	 Voorzitter bestuur stichting Leeftocht voor Onderweg
•	 Lid Wurkgroep, straks stichting Fermanje Akkrum
•	 Adviseur recreatiebedrijf De Seedykstertoer te Marrum
•	 Adviseur loonbedrijf Bremer Ulrum (bedrijfsverplaatsing)
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J.	Eisenga	(lid):
•	 Advies- en lobbybureau voor overheden, (branche-)organisaties en bedrijfsleven
•	 (gast-)docent en trainer voor functionarissen bij overheden, (branche-)organisaties en bedrijfsleven, 
 alsmede politieke en bestuurlijke gezagsdragers; evenzo bij opleidingsorganen
•	 Docent bij SRM; beroepskwalificerende opleiding voor marketing, communicatie en marketings-
 communicatie Amsterdam
•	 Lid van adviesraad HEBO/European Studies van de NHL
•	 Lid lobbygenootschap Koning Willem II
•	 Vrijwilliger restauratie / herstel eendekooien

R.	ter	Steege	(directeur):
•	 Regent van Teyensfundatie, Beetsterzwaag
•	 Lid klankbordgroep CSG Liudger, Drachten
•	 Kascommissie Klein Kunst Koor Drachten
•	 Bestuurslid Vocaal Ensemble Leeuwarden
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Het bestuur van Landschapsbeheer Friesland stelt een verantwoordingsverklaring vast over de onder-
staande punten conform de eisen gesteld door het reglement van het CBF-keur, en een samenvatting van 
deze verklaring op te nemen in het jaarverslag.

Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het 
kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan 
wel van de ‘uitvoering’.

Hoe intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken is georganiseerd, en hoe daaraan uitvoering 
wordt gegeven;
Hoe er gewerkt wordt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezichthoudend 
orgaan;
Hoe het functioneren van directie, bestuurders en eventueel toezichthouders wordt geëvalueerd.

Het Bestuur van Landschapsbeheer Friesland is een onbezoldigd bestuur en bestaat uit leden die vanuit 
persoonlijke affiniteit, dikwijls in relatie met hun maatschappelijke positie, een bijdrage willen leveren 
aan de doelstelling van de stichting. De stichting heeft als doel zich actief in te stellen voor behoud, be-
heer en ontwikkeling van natuur en landschap in Friesland.

Uit de leden is een voorzitter, penningmeester en secretaris benoemd. Stichting Landschapsbeheer 
Friesland heeft gekozen voor een bestuursmodel waarbij sprake is van toezichthoudend bestuur. Het 
bestuur heeft zijn directeur volmacht gegeven en gedelegeerd voor een groot aantal taken. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Dit betekent dat het bestuur de hoofdlij-
nen van het beleid bepaalt en het meerjaren(beleids)plan, de begroting, jaarrekening en het jaarverslag 
vaststelt. Het bestuur ziet erop toe dat de afgesproken inhoudelijke doelen worden gerealiseerd binnen de 
vastgestelde financiële kaders. Het vastgestelde beleid wordt op hoofdlijnen voorbereid door de directeur 
gezamenlijk met het bestuur. In de rol van werkgever zorgt het bestuur ervoor, samen met de directeur 
van Landschapsbeheer Friesland, dat Landschapsbeheer Friesland op correcte wijze haar werk doet. In 
overeenstemming met het directiestatuut is de directeur belast met de dagelijkse leiding van de organisa-
tie. Zij is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en met de inhoudelijke voor-
bereiding van de op de agenda voorkomende onderwerpen. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van bestuursbesluiten en geformuleerd beleid. Bovengenoemde werkwijze is vastge-
steld in het Directiestatuut zoals vastgelegd in de vergadering van het Bestuur van 23 september 2008.

De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doel-
matig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling:

•	 Het benoemen van richtinggevende doelstellingen op relevante gebieden en niveaus;
•	 Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten en interne processen;
•	 Het in werking stellen van aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties

Landschapsbeheer Friesland stelt, op basis van het meerjarenplan, jaarlijks een jaarplan en een activitei-
tenplan op. In dit plan zijn de projecten voor het komende jaar opgenomen. Binnen de projecten wordt 
voortdurend gezocht naar mogelijkheden met minder middelen meer resultaat te behalen (effectiviteit 
en efficiency).
Landschapsbeheer Friesland is een zgn. projectenorganisatie. Voor de basistaken zijn afspraken gemaakt 
met de provincie. Nagenoeg voor alle overige projecten wordt subsidie aangevraagd. De monitoring en 
evaluaties vinden voor alle projecten conform de subsidievoorwaarden plaats. Waar zich mogelijkheden 
voordoen om projectactiviteiten te combineren, worden deze kansen benut.

Bijlage 2c: Verantwoordingsverklaring
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•	 De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbende, met gerichte aandacht voor de 
 informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten
•	 Wie de belanghebbenden van de organisatie zijn;
•	 De inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden te verstrekken informatie;
•	 De wijze waarop de informatie wordt verstrekt;
•	 De inrichting van de communicatie, zodat de informatie relevant, eenduidig en toegankelijk is voor 
 belanghebbenden;
•	 De manier waarop de instelling omgaat met de ideeën, opmerkingen wensen en klachten van 
 belanghebbenden.

Belanghebbenden (vrijwilligers, bedrijven en agrariërs), subsidieverleners en opdrachtgevers krijgen 
tussentijdse en eind-projectrapportages m.b.t. voortgang en resultaten (inhoudelijk en financieel). Waar 
zich kansen voordoen wordt de media actief ingezet bij de promotie van doelstellingen en/of specifieke 
projecten. Bij sommige projecten wordt middels bebording informatie gegeven over het project en de 
financiers. Tevens worden speciale projectgerichte informatie-bijeenkomsten gehouden. Tijdens de pro-
jectperiode worden de ideeën, opmerkingen van belanghebbenden verzameld en voor zover toepasbaar 
meegenomen in de uitvoering van het lopende c.q. toekomstige project.

Beetsterzwaag, maart 2010

De heer L.J. Zwierstra Mevrouw R. ter Steege
Bestuursvoorzitter Directeur



80

Jaaroverzicht 2010

Bijlage 3: Personeel
1. Medewerkers in dienst in 2010

Naam functie omvang periode functie

Mw. C.R.E. ter Steege 80% gehele jaar Directeur

Mw. E.J.M. van Loon 80% gehele jaar Strategisch beleidsmedewerker

Dhr. A.L.P.J. Bankers 80% gehele jaar Hoofd bedrijfsvoering

Mw. L.T.A. de Klein 90% gehele jaar Administrateur

Mw. W.G. Geertsma 60% gehele jaar Medewerker secretariaat

Mw. G.E. Wortman Tot 1 april 60% 

daarna 30%

gehele jaar Medewerker secretariaat

Mw. K.J. Sjoukes 100% gehele jaar Senior Projectleider

Dhr. F.M. van der Meer 100% gehele jaar Senior Projectleider

Dhr. J.P. de Boer 100% gehele jaar Projectleider

Dhr. G. Tuinstra 100% gehele jaar Projectmedewerker 1

Mw. N. Buze-Haarsma 60% gehele jaar Medewerker secretariaat

Dhr. G.E. Meijners 80% gehele jaar Projectmedewerker 1

Mw. T. van Dalen 100% gehele jaar Projectleider

Mw. R. Ansingh 60% gehele jaar Projectmedewerker 1

Mw. C. Reynders 80% gehele jaar Projectmedewerker 1

Dhr. M. Broekman 60% gehele jaar Projectmedewerker 1

Dhr. A. Scheper 80% gehele jaar Landschapsconsulent

Pieter Sijens 60% Tot 1 april Projectmedewerker 2

Jamna Wooldrik 60% Vanaf 15 maart Projectmedewerker 1

Dhr. A.J. van der Veer 100% Tot 1 oktober Projectmanager Uitvoering

Dhr J. van der Meer 100% gehele jaar Werkplaatsbeheerder

Dhr.  G. Meijer 100% gehele jaar Werkplaatsbeheerder/

Projectmedewerker uitvoering 1

Dhr. B. Breedenbach 100% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 2

Dhr. O. Hiddema 100% gehele jaar Projectbegeleider uitvoering

Dhr. J. Bouma 100% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 1

Dhr. IJ. Lodewijks 80% tot 1 maart Projectmedewerker uitvoering 1

Dhr. J. Dijkstra 100% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 1

Dhr. J. Hoekstra 100% Tot 1 oktober Projectmedewerker uitvoering 2

Dhr. H. Hofman 100% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 2

Dhr. G. Postema 100% Tot 1 september Projectmedewerker uitvoering 2

Dhr. Th. De Meer 32% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 2
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2. Medewerkers bij Landschapsbeheer Friesland gedetacheerd in 2010
a. Via derden

b.Re-integranten 

Naam functie omvang periode functie

J. Meijer

(Ecolan)

20 uur gehele jaar Project ontwikkeling: biomassa; 

betaalbaar ls. Onderhoud; 

re-integratieprojecten

K. Terwisscha van

Scheltinga (Schrijfburo  

Terwisscha en Wagenaar)

16 uur gehele jaar Communicatie en PR

Naam functie omvang periode opleiding

A.Bonnema 80% gehele jaar Geen

H.Haagsma 80% Tot juli AOC

R. Gorter 80% Tot augustus Geen

R.Nicolai 80% Tot maart AOC

H. de Boer 80% Gehele jaar AOC

I. Boerma 80% Gehele jaar AOC

P. Kanhai 80% Tot maart Geen

J. Kensen 80% Gehele jaar AOC

T. de Vries 80% Gehele jaar AOC

E. Teijema 80% Tot februari AOC

T. Jongboom 80% Gehele jaar AOC

D. van Olst 80% Gehele jaar AOC

J. Kloosterman 80% Gehele jaar Geen

A. Stoker 80% Tot mei AOC

J. Gutman 80% Tot maart Geen

J. Linstrom 80% 3 maanden Geen

J.W. Veenstra 80% Tot september Geen

B. v/d Berg 80% Vanaf april AOC

J. Spiekhout 80% Vanaf juni Geen

A. Roos 80% 3 maanden Geen

J. Visser 80% 4 maanden Geen

J. Visser 

(Gem Smallingerland

80% Vanaf september Geen

A. v/d Bij 80% Vanaf september Geen

S. Gal 80% Vanaf oktober Geen

c. Kantoor/stagiaires

Naam functie omvang periode opleiding

Jamna Wooldrik 2 dagen / week Februari t/m 

15 maart

Van Hall Larenstein 

opleiding Diermanagement 

E. de Wekker 5 dagen / week Februari t/m 

september 2010

Van Hall Larenstein 3e jaars 

opleiding Diermanagement

B. de Beer 5 dagen / week 12 september 2009

t/m 25 februari 2010

Van Hall Larenstein

3e jaars Opleiding Milieukunde
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Bijlage 4: Samenstelling PVT
Deze medewerkers hebben zitting in de PVT 

Naam functie

J.P de Boer Voorzitter

Mw. R. Ansingh Secretariaat

J. v.d. Meer Lid

O. Hiddema Lid



83

Jaaroverzicht 2010

Bijlage 5: Tabellen

Tabel 1: Kwantitatieve gegevens coördinatie Landschapsbeheer Friesland, uitvoering 
 via eigenaar/grondgebruiker

Tabel 2: Kwantitatieve gegevens per element van directe uitvoeringsmogelijkheden 
 Landschapsbeheer Friesland en advisering particulieren

Tabel 3a: Overzicht werkdagen zaterdag- en vakantievrijwilligers

Tabel 3b: Overzicht werkdagen vaste vrijwilligers op doordeweekse dagen

Tabel 3c: Overzicht werkdagen scholieren op doordeweekse dagen

Tabel 4 : Totaal van gewerkte uren vrijwilligers en scholieren

Tabel 5 : Overzicht activiteiten en werkzaamheden vrijwilligers en scholen

Tabel 6: Diverse werkgroepen

Tabel 7: Natuurwerkdag 2010 

Tabel 8: De Hoogstambrigade

Tabel 9: Schoolwerkdagen

Thema type projecten Kollumerland
It Kollumer Grien

Dantumadeel
Vereniging Agrarisch Land-
schapsbeheer Dantumadeel

Totaal

Agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer

(elzen)singels 3043 m1 8737 m1 11.780 m1 

totaal overeenkomsten 5 24 29 stuks 

Tabel 1: Kwantitatieve gegevens coördinatie Landschapsbeheer Friesland, 
 uitvoering via eigenaar/grondgebruiker.



84

Jaaroverzicht 2010

Type projecten/
Landschapselementen

uitvoeringsdienst incl.
werkgelegenheids 
regelingen en scholings-
project

agrarisch 
landschaps-
beheer

uitbesteed
werk

vrijwilligers Totaal advisering 
particulie-
ren

totaal

hout- en dykswallen 170 m1 2289 m1 2459 m1 7

elzensingels 10,4 km1 14108 m1 7,2 km1 30.708 m1 10

houtsingels 1320 m1 83 m1 650 m1 2053 m1 1

natuurterreintjes 124,5 ha, 39 terreinen 150 ha. (30 stuks) 274,5 ha (69 
terreinen)

14

bosjes 65 ha, 8 stuks 6 ha 90 ha. (18 stuks) 161 ha (26 
stuks)

5

erfbeplantingen 12 stuks 12 stuks 48

dorpsbeplantingen 23 stuks 1 dorp, 1 wijk 24 stuks 8

landschappelijke 
beplantingen

15

klimaatbosjes 38 stuks 38 stuks

Lanen/ bomenrijen 75 bomen (2 proj.) 75 bomen 1

hagen 509 m1 200 m1 709 m1 1

solitaire bomen 1 stuks 1 stuks

historische objecten 1 stuks 1 stuks 6

buitenplaatsen 2 stuks 4 stuks 6 stuks 5

hoogstam-
boomgaarden

18 bomen (1 proj.) 190 bomen (47 st.) 208 bomen 97

kerk en kerkhof-
beplantingen

9 stuks 9 stuks 9

eendenkooien 6 stuks 6 stuks

pingoruines/dobben 1 stuks 5

kleine wateren/
drinkpoelen

3 stuks 10 stuks 13 stuks 12

oeverbeheer 3 projecten 3 projecten 4

soortbeheer 
& bescherming

6 projecten 1 project 5 projecten 12 projecten 155

perceelranden 1

recreatief medegebruik 8 projecten 8 projecten 10

Totaal aantal adviezen: 414

Tabel 2: Kwantitatieve gegevens per element van directe uitvoeringsmogelijkheden 
 Landschapsbeheer Friesland en advisering particulieren
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Doordeweekse werkdagen

groep werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal betrokkenen

Vrijwilligersgroep De 

Stellingwerven

Diverse natuurterreintjes  

Stellingwerven

Divers werk w.o. 

onderh. bos, heide, 

projecten adder, 

ringslang

25 7

Vrijwilligersgroep LBF/

SBB Heerenveen e.o.**

Diverse terreinen in 

Heerenveen

Divers werk w.o. 

onderhoud heide 

en hakhoutbos

22 6

Vrijwilligersgroep Smal-

lingerland en Opsterland

Diverse natuurterrein-

tjes Smallingerland en 

Opsterland

Divers werk w.o. 

onderh. bos, heide, 

projecten adder, 

ringslang

23 9

Vrijwilligersgroep LBF/ 

IFG, Leeuwarden e.o.*

Buismans eendenkooi, 

Gytsjerk

Onderhoud 

kooibos vlechten 

rietschermen

25 8

Vrijwilligersgroep LBF/ 

IFG, Anjum e.o.*

Eendenkooien Anjumer 

Kolken

Onderhoud 

kooibos vlechten 

rietschermen

25 4

Talant, zorgboerderij 

Oosterwolde

Heide Puntersbosje Onderhoud heide 16 5

Totaal 136 39

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2007 113 995

2008 102 972

2009 103 1054

2010 105 1109

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
scholieren

2007 52 1179

2008 56 1699

2009 92 2026

2010 77 1745

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2007 192 51

2008 176 46

2009 145 42

2010 136 39

Gewerkte uren door vrijwilligers en scholieren

Jaar Aantal

2005 16253

2006 18616

2007 21781

2008 23824

2009 23577

2010 23775

Tabel 5: Overzicht activiteiten en werkzaamheden vrijwilligers en scholen

Tabel 3a: Overzicht werkdagen zaterdag- 
 en vakantievrijwilligers

Tabel 3b:  Totaal aantal werkdagen door vaste 
 vrijwilligers op doordeweekse dagen

Tabel 4: Totaal van gewerkte uren vrijwilligers 
 en scholieren

Tabel 3c: Overzicht werkdagen scholieren 
 (basis- en voortgezet onderwijs )
 op doordeweekse dagen

* Werkgroep Landschapsbeheer Friesland i.s.m. It Fryske Gea

** Werkgroep Landschapsbeheer Friesland i.s.m. Staatsbosbeheer
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Diverse werkgroepen

groep werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal betrokkenen

Weekendwerkgroepen

WNL Leeuwarden e.o. Oude kwekerij Lekkum,  

terreinen SBB, Schier-

monnikoog 

Onderhoud kwekerij, 

verwijderen opslag 

6 8

IVN-afd. Heerenveen 

samen met WARF

Bos en heideterreinen 

rondom zuidoost Fries-

land

Bosonderhoud en 

heidebeheer

6 7

KIWANI’s Bos en heideterreinen 

rondom zuidoost Fries-

land

Bosonderhoud en 

heidebeheer i.s.m. IVN-

werkdagen

1 10

Werkgroep Opeinde Natuurontwikkelingster-

rein Leidyk Opeinde

Divers onderhoud, 

w.o. zwaluwenwand en 

vruchtbomen

2 7

Groencommissies

Groencommissies 

Dongeradeel

Tiental dorpen in de 

gemeente

Bosonderhoud, w.o. 

afzetten randen, dunnen, 

planten.

10 119

Groencommissie 

Metslawier

Bossen rondom 

Metslawier

Bosonderhoud 4 22

Groencommissie 

Gaastmeer

Dorp Gaastmeer Aanplant groen i.k.v. 

DYG-project

1 40

Buiten Bedrijf werkdag

Dura Vermeer Epemastate Onderhoud landgoed 1 105

Vakantiekampen

ANWB-Vrijbuiten Boschhoeve Onderhoud landgoed 8 30

SIW int. jongerenkamp Gaasterland Divers onderhoud 10 20

Cursuspraktijkdagen

Cursus snoeien Akkrum Snoeien vruchtbomen 2 19

Arum 21

Oranjewoud Bijscholing / start 

Hoogstambrigade

1 35

Totaal

Tabel 6: Diverse werkgroepen
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Natuurwerkdag 2010

locatie werkzaamheden aantal betrokkenen

Dorpsbos Hantumhuizen Onderhoud dorpsbos 25

Landweer Elsloo In oude staat brengen van landweer 17

Terschelling kooibosjes Onderhoud elzensingels 20

Gaasterland Lycklamabos Prunusbestrijding 55

Vlindertuin Lemmer Onderhoud vlindertuin, maaien / afvoeren 15

Houtwiel Verwijderen opslag moerasgebied 120

Heempark Heeg Onderhoud heempark, singels 25

Katlijker Schar Verwijderen opslag  moerasgebied 20

Donglust, Oranjewoud Divers onderhoudswerk 65

De Hemrik, Sparjebird Inrichten speelbos 40

De Sanding Onderhoud paden en divers beheerswerk 15

Wielzicht Verwijderen opslag moerasgebied 15

Nannewiid Divers snoeiwerk 35

Epemastate Ysbrechtum Divers werk, w.o. bosonderhoud 10

Vlieland Verwijderen opslag in duinen 35

Beetsterzwaag Olterterp Vrijstellen laan  Van Boelens 50

Polder Rohel Verwijderen opslag moerasgebied 80

Totaal 642

De Hoogstambrigade

regio werkzaamheden aantal werkdagen aantal betrokkenen

Noordwest Snoeien vruchtbomen bij particulieren 6 9

Midden Snoeien vruchtbomen bij particulieren 6 12

Noordoost Snoeien vruchtbomen bij particulieren 6 8

Zuidoost Snoeien vruchtbomen bij particulieren 6 5

Zuidwest Snoeien vruchtbomen bij particulieren 6 12

Zuid Snoeien vruchtbomen bij particulieren 6 8

Totaal 36 54

Tabel 7: Natuurwerkdag 2010

Tabel 8: De Hoogstambrigade
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Schoolwerkdagen

organisatie werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal leerlingen

Biologiedagen

NME Mar en Klif 

Gaasterlân-Sleat 

Bos Elfbergen, 

Gaasterland

Prunusbestrijding 7 161

NME Mar en Klif 

Gaasterlân-Sleat

Tjeukemeeroever Opslag verwijderen 1 23

NME It Trijeblêd, Bols-

ward, Wûnseradiel, 

Vlietster Bos 

Witmarsum, 

Makkumerwaard

Dunnen dorpsbos, 

onderhoud rietveld

8 160

De Naturij, Opsterland 

en Smallingerland

Bossen Beetsterzwaag

en Bakkeveen

Bos- en heideonderhoud 12 264

NME-De Oanset Skar-

sterlân

Douwe Pôle, 

De Twigen

Bosonderhoud, onder-

houd gagelveld, hooiwerk

8 180

Noordelijke Friese Wouden Educatieproject

NME Achtkarspelen 11 242

NMW De Klyster 12 240

Boomfeestdagen

Boomfeestdag Rondom sportvelden 

Bolsward

Planten bomen, bos-

plantsoen

1 154

Maatschappelijke stages

Ulbe van Houten, Sint 

Annaparochie

Buitendijks gebied en 

bossen gemeente

Zwerfvuil opruimen, 

bosonderhoud

6 140

Piter Jelles-Montessori Ottema-Wiersma reser-

vaat

O.a. uitsteken 

pijpestrootje

5 102

Pieter Jelles Impuls Groot-Vijversburg Onderhoud Landgoed / 

paden etc.

1 25

Individueel Divers 30 30

Op Natuurwerkdag Divers 1 24

Totaal 103 1745

Tabel 9: Schoolwerkdagen
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ANV - Agrarische Natuurvereniging
AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur
AOC - Agrarisch Onderwijs Centrum 
BenN - BoerenNatuur
BFVW - Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten
BNO - Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
CLM - Centrum voor Landbouw en Milieu
CVL - Coördinatiepunt Vrijwillig Landschapsbeheer
DLG - Dienst Landelijk Gebied
DLV - De Landbouw Voorlichting
DYG - Doarpen yn ‘t Grien
EHS - Ecologische Hoofd Structuur
EVZ - Ecologische Verbindingszones Zuidoost Friesland
FMF - Friese Milieu Federatie
FTE - Full Time Equivalent
FYLG - Frysk Investearingsbutzjet Lânlik Gebiet
GGZ - Geestelijke Gezondheidszorg 
  (Beschermde Woonvorm Drachten) 
GIS - Geografisch Informatie Systeem
IAHL - Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
ICES - Interdepartementale Commissie Economische 
  Structuur versterking
IFG - It Fryske Gea
ILG - Investeringsbudget Landelijk Gebied
IPO - Inter Provinciaal Overleg
ISLBN - Informatie Systeem Landschapsbeheer Nederland
IVN - Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
JWG - Jeugdwerkgarantieplan
KNNV - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
  Vereniging
KRS - Kaderregeling Scholing
LBP - Landschaps Beleids Plan
LNV - Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LOP - Landschap Ontwikkelings Plan
LSBC - Landelijk Orgaan Leerlingwezen St. Praktijkonder-
  wijs en Leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuur-
  techniek en Groene sector
NCM - Nationaal Contact Monumenten
NHL - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NFW -  Noordelijke Friese Wouden
NJM - Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
MKLE - Monitoring Kleine Landschaps Elementen
LTO - Land- en Tuinbouw Organisatie
NM - Natuur Monumenten
NME - Natuur en Milieu Educatie
NPL -  Nationale Postcode Loterij
NTDH - Noordelijk Team Drentse Heideschapen
MAP - Markt Actie Plan
MCO - Motor Club Ooststellingwerf

OL - Onderhoudsovereenkomsten Landschapselementen
PAGO - Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek
PIOFA - Personele Informatie Organisatie Financiën en 
  Administratie
pMJP - Provinciaal Meerjaren Programma
POP - Plattelands Ontwikkelings Programma
POT -  Project Ontwikkel Team
PVT - Personeelsvertegenwoordiging
RAVON - Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek 
  Nederland 
RBON - Regeling Beheersovereenkomsten en 
  Natuurontwikkeling
RI&E - Risico-inventarisatie en evaluatie
ROC - Regionaal Onderwijs Centrum
ROL/RAL- Regeling Onderhoudsovereenkomsten 
  Landschapselementen/ Regeling Aanwijzing 
  Landschapselementen (vh BOL/BAL)
ROM - Ruimtelijke Ordening en Milieu
REA - Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten
SAN - Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
SANL - Samenwerkingsverband Agrarisch Natuur- en 
  Landschapsbeheer
SAT - Strategisch Acquisitie Team
SBB - Staatsbosbeheer
SGB - Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid
SGM - Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Milieubeleid
SBNL - Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied
STAM -  Steunpunt Arbeidsmarkt moeilijk lerenden 
  Friesland
TSV - Tijdelijke Stimulering Vrijwilligers
VALD - Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer 
  Dantumadeel
VANLA - Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 
  Achtkarspelen
VCA - Veiligheids Checklist Aannemers
VEL - Vereniging Eastermar’s Lânsdouwe
Vobula - Stichting Vrijwillig Onderhoud Buitenplaatsen 
  en Landschappen
VROM - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WARD - Werkgroep Amfibieën en Reptielen Drente
WARF - Werk- en studiegroep Amfibieën en Reptielen 
  Friesland
WBE - Wildbeheerseenheid
WCL - Waardevol Cultuur Landschap
WIW - Wet inschakeling werklozen
WKF - Werkgroep Kerkuilen Friesland
WNL - Wereld Natuurfonds Leeuwarden
WSW - Wet Sociale Werkvoorziening

Bijlage 6: Lijst van afkortingen


