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1.1 De organisatieontwikkelingen
Vanaf 2003 is er gewerkt aan de aanpassing van de 
organisatie. Dit als resultante van besluitvorming tussen 
het rijk en de provincies ( IPO) over de herverdeling van 
de rijksmiddelen voor de stichtingen landschapsbeheer 
over alle provincies. Tegelijkertijd met deze zogenaamde 
herverdelingsdiscussie is samen met de provincies (IPO) 
nagedacht over de positie, de rol en de functie van de 
landschapsbeheerorganisaties in en voor de provincies.

Een passend model om aan de gestelde positie, en daar-
bij behorende taken, invulling te kunnen geven is een 
‘projectenorganisatie met een vaste professionele basis.’

In de periode 2003 - 2010 zijn, hiermee samenhangend, 
zowel organisatorische als financiële wijzigingen door-
gevoerd. In de meerjarenplannen 2005 - 2008 en 2008 - 
2013 zijn hiertoe de lijnen uitgezet. 

Er zijn twee taakopdrachten gesteld om de organisatie-
ontwikkeling én de financiële afbouw van subsidies van 
de uitvoeringsdienst (projectenorganisatie) als ook de 
doorkanteling daarvan naar de basisorganisatie vorm te 
geven: 
Het volledig onder de projectenorganisatie brengen van 
de uitvoeringsdienst die volledig financieel zelfstandig 
en markconform gaat functioneren. Het vrijkomende 
budget wordt aangewend voor de basisorganisatie. 
Het vormgeven van de basisorganisatie waarbij zowel in 

kwantitatieve (uitbreiding met circa 4,5 fte) als in kwa-
litatieve zin verbeteringen worden doorgevoerd om aan 
de gestelde taken te kunnen voldoen. Destijds (tijdens de 
IPO-herverdelingsdiscussie) de inschatting gemaakt dat 
de basisorganisatie in de Provinsje Fryslân uit 12 tot 13 
fte zou kunnen bestaan. 

Ad 1. 

2009 is het laatste jaar van deze doorkanteling, en daar-
mee is dit onderdeel afgerond.

Ad 2. 

Bij de start telde de basisorganisatie ongeveer 7,7 fte. In 
2009 was dat 10 fte. Van de genoemde 4,5 fte uitbreiding 
(tot 2010) is dus ruim 2 fte gerealiseerd. Voor 2009 was 
oorspronkelijk een uitbreiding met 1 fte gepland. Dat dit 
helaas niet is gelukt, hangt deels samen met de crisistijd 
waarin er door de Provinsje Fryslân (subsidiegever) 
bezuinigd moet worden.

De Provinsje Fryslân en Landschapsbeheer Friesland 
hebben in deze tijd ook behoefte aan een goed beleids-
kader voor landschapsbeheer om te kunnen bepalen of 
de destijds geschatte omvang van de basisorganisatie 
nog steeds passend is. Ook kunnen vraagstukken voor 
de gewenste en noodzakelijke formatieomvang op basis 
daarvan goed onderbouwd worden. Met het opstellen 
van dit beleidskader zijn we eind 2009 gestart. 

1.2. De organisatieopzet
Landschapsbeheer Friesland: projectenorganisatie met 
een vaste professionele basis

Landschapsbeheer Friesland voert zowel kern- en pro-
ducttaken (1) als projecttaken (2) uit. Even kort wat dat 
in praktijk betekent.

1 Kern en -producttaken
Hieronder verstaan we sturing (management), com-
municatie en voorlichting, maar ook administratief 
ondersteunende (PIOFA) en inhoudelijk ondersteu-
nende taken als beleidsondersteuning, belangenbehar-
tiging, productontwikkeling, kennisontwikkeling en 
-verspreiding, ontwikkeling netwerk vrijwilligers en 
het stimuleren van draagvlak. 
De Provinsje Fryslân (opdrachtgever) en Land-
schapsbeheer Friesland (opdrachtnemer) hebben er 
samen aan gewerkt om de prestatieafspraken van dit 
onderdeel vorm te geven. Het activiteitenplan 2009 
van Landschapsbeheer Friesland is op basis van het 
gezamenlijk ontwikkelde model ingediend.

2 Projecttaken
Hieronder vallen taken als acquisitie, planning en het 
voorbereiden en uitvoeren van projecten. De projecten 
zelf zijn zeer verschillend van aard. Ze variëren van 
onderzoeksprojecten, communicatieprojecten en pilot-
projecten binnen de diverse werkvelden tot projecten 
in de sfeer van kwaliteitszorg, monitoring, de inzet van 
vrijwilligers en het concretiseren van de uitvoering van 
het beheer. 

Overigens hebben alle projecten, die binnen de projec-
tenorganisatie worden uitgevoerd, een zodanige financie-
ringsopzet dat ze financieel quitte draaien. Dit betekent 
niet alleen dat er per project een financieringsopzet 
wordt gemaakt, maar ook dat er subsidies, fondsen en 
andere bijdragen worden aangevraagd. Plannen worden 
conform vastgesteld dekkingsplan uitgewerkt, waarna 
vervolgens de financiële en inhoudelijke verantwoordin-
gen worden aangeleverd.

1 Organisatie
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Bedrijfsvoering
Eind 2008 zijn we gestart met de invoering van een nieu-
we bedrijfsstructuur, waarbij een deel van de organisatie 
extern en het andere deel intern is georiënteerd.

Externe oriëntatie 
Aan de externe kant van de organisatie bevindt zich de 
(strategische) projectenorganisatie. 
De directeur stuurt rechtstreeks de (senior-)projectlei-
ders en de strategische beleidsmedewerker aan. Kerntaak 
van de (senior-)projectleiders is het acquireren, ontwik-
kelen en realiseren van projecten binnen hun specifieke 
werkterrein. Tevens dragen de (senior-)projectleiders 
bij aan de strategische en inhoudelijke positionering 
van de stichting op betreffend werkterrein. De strate-
gische beleidsmedewerker (voorzitter), 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, inclusief de adminis-
tratie. Hij organiseert het projectenoverleg (PO) met als 
deelnemers het hoofd bedrijfsvoering (voorzitter), de 
administrateur, de (senior-)projectleiders en de pro-
jectmanager Uitvoering. Daarbij ligt de nadruk op het 
beheren, dus het beheersen van de projecten, de capaci-
teitsplanning, planning en control en P&O taken. 

De directeur, het hoofd bedrijfsvoering en de adminis-
trateur vormen samen het managementoverleg (MO), 
waarbij vooral de interne bedrijfsvoering op de agenda 
staat. De directeur zit dit overleg voor en is tevens de 
linking pin die intern en extern met elkaar verbindt. 

2009 stond in het teken van de invoering van dit model 
en de bijpassende werkwijze. Daarmee is er binnen de 
organisatie meer transparantie en duidelijkheid ontstaan.

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 23-9-2008). 

1.3 Bestuur
De bestuurssamenstelling is in 2009 niet gewijzigd. Voor 
de heren Boelen en Schukken is in 2009 de bestuurster-
mijn verstreken, waarbij de heer Schukken niet opnieuw 
benoemd wilde worden. De heer Boelen heeft de herbe-
noeming wel aanvaard.
Voor de opvolging van dhr. Schukken werd een pro-
cedure gestart die resulteerde in de benoeming van de 
dhr. R. Boersma per januari 2010. Bijlage 2a geeft een 
totaaloverzicht van de bestuurssamenstelling in 2009. In 
bijlage 2b staan eventuele nevenfuncties vermeld.

Het bestuur vergaderde in 2009 vijf keer. Daarnaast 
is een excursie georganiseerd naar diverse projecten. 
Deze excursie is gecombineerd met een werkbezoek van 
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, PvdA woordvoerder voor 
onze sector. 

Op de bestuursagenda stonden onderwerpen die belang-
rijk zijn voor het naar behoren kunnen uitvoeren van 
toezicht. Besproken zijn de jaarrekening en het jaarver-
slag 2008, het activiteitenplan 2010 en de daarbij beho-
rende begroting 2010, maar ook de tussenrapportages 
over de voortgang van projecten en activiteiten in 2009 
in relatie tot het activiteitenplan en de begroting 2009. 

De jaarrekening is, na kennisneming van de accoun-
tantsverklaring, goedgekeurd en het jaarverslag en het 
werkplan communicatie 2009 zijn vastgesteld. Daarnaast 
is in het meerjarenplan en de financiële meerjarenplan-
ning 2008-2013 richting gegeven aan de ontwikkeling 
van de organisatie in de komende jaren. 

Het bestuur besteedde ook aandacht aan een aantal 
thematische vraagstukken als: 
• bezuinigingen in provinciale kadernota; 
• landschap generiek;
• positionering Landschapsbeheer Friesland in de 
 Provinsje Fryslân; 
• gebiedsontwikkeling (Nationaal Landschap Friese   
 Wouden, Centrale As, Dongeradeel); 
• rol Landschapsbeheer bij Nije Pleats. 

Ook vraagstukken als de organisatieontwikkeling en 
-analyse en de positie van de Uitvoeringsdienst zijn aan 
de orde geweest. Verder is er aandacht besteed aan het 
samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland en 
dan met name het transitievraagstuk van de landelijke 
koepelorganisatie.

Het bestuur heeft J. Boelen afgevaardigd in het Algemeen 
Bestuur van Landschapsbeheer Nederland. Deze inbreng 
werd in het bestuur voorbereid. De heer J. Boelen is te-
vens lid van het Dagelijks Bestuur van Landschapsbeheer 
Nederland.

Jaarlijks gaat het bestuur van Landschapsbeheer Fries-
land, samen met de directie, in gesprek met de betrokken 
gedeputeerde van de Provinsje Fryslân. In 2009 stond 
deze bespreking in het teken van de financiële afspraken 
en daaraan gekoppelde prestatieafspraken en bezui-
nigingsrondes van de Provinsje Fryslân. Aan de orde 
kwamen onder meer:
• de in 2009 ingegane bezuiniging van € 10.800 op het 
 jaarlijkse subsidiebedrag aan Landschapsbeheer 
 Friesland;
• het anders aanwenden van de ROLF subsidiëring met 
 ingang van 2010;
• de in de kadernota 2010 voorgenomen aankondiging 
 om op de rubriek Landschap generiek te bezuinigen. 
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Op dit laatste punt is door Landschapsbeheer Friesland 
zowel schriftelijk gereageerd en als ook mondeling via 
gesprekken met leden van Provinciale Staten. Ook via de 
media is aandacht voor deze zaak gevraagd. Een belang-
rijk deel van de projectuitvoering van projecten is afhan-
kelijk van subsidie en staat bij eventuele bezuinigingen 
onder druk. De belangrijke uitkomst was dat er zowel bij 
de Provinsje Fryslân als bij Landschapsbeheer Friesland 
dringend behoefte is aan een beleidskader. Daar wordt 
vanaf eind 2009 gezamenlijk aan gewerkt.

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit, zij ontvan-
gen een onkostenvergoeding. Een verantwoordingsver-
klaring van het bestuur is weergegeven in bijlage 2c. In 
dit jaarverslag besteden we aandacht aan de inhoud van 
ons werk in relatie tot alle activiteiten en projecten (CBF 
eis). 

1.4 Personeel
Personeelsopbouw

Medewerkers in dienst
A Medewerkers die garant staan voor de uitvoering van  
 kern- en producttaken, voornamelijk kantoorperso-
 neel. Gaat om 9 fte. 
 De uitvoeringsdienst levert aanvullend 1fte, ter onder-
 steuning van het vrijwilligerswerk en het beheer van 
 gereedschap, machines en materialen. In totaal dus: 
 10 fte.
B Medewerkers van de projectenorganisatie, kantoor-
 personeel en uitvoeringsdienst. De kantoormedewer-
 kers (incl. medewerkers gedetacheerd bij Landschaps-
 beheer Friesland) zijn goed voor 4,9 fte en de uitvoe-
 ringsdienst voor 10,5 fte. In totaal dus 15,4 fte.

Tijdelijke medewerkers
In aanvulling op het personeel werkzaam via een dienst-
verband, zijn er zowel in de uitvoering als op kantoor een 

aantal re-integratiekandidaten / scholingstrajecten en 
andere stagiaires actief geweest.

In 2009 zijn 42 mensen in re-integratie- / scholingstra-
jecten actief geweest. Zij hebben gezamenlijk 11.900 uur 
aan additionele projecten gewerkt.
In totaal zijn er 2 stagiaires geweest die samen 1040 uur 
hebben gewerkt:
• Een vierdejaars student van de Noordelijke Hoge-
 school Leeuwarden, instituut communicatie richting 
 grafisch ontwerp heeft gedurende 5 maanden een 
 afstudeerstage ingevuld. Hij hield zich bezig met het 
 ontwerpen en beheren van de nieuwe website en het 
 opstellen van een adviesrapport voor een optimaal 
 gebruik van de verschillende communicatiemiddelen 
 door de stichting.
• Een derdejaars studente van de opleiding Milieu-
 management aan het van Hall Instituut heeft een 
 15-weekse (medio november gestart) stage gedaan, 
 met als onderwerp het project Waddenwandelen. 
 Zij heeft onderzoek gedaan naar de historische kust-
 verdediging rondom de waddenzee, de cultuurhistorie 
 van het gebied. Verder heeft ze de oral history vastge-
 legd aan de hand van interviews en verzamelde 
 gegevens en rapportages gerubriceerd. 

Bijlage 3 geeft een totaaloverzicht van de personeels-
opbouw van Landschapsbeheer Friesland in 2009.

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
In 2009 is de samenstelling van de PVT niet veranderd. 
De PVT vergaderde 6 maaI, waarvan 2 maal met de di-
rectie. De bespreking van het jaarverslag en het activitei-
tenprogramma zijn aan bod geweest. Daarnaast heeft de 
PVT zich onder andere bezig gehouden met voorlichting 
over de ziekte van Lyme, het organiseren van een perso-
neelsbijeenkomst, de wasvergoeding en ARBO-zaken. 

Personeelsbeleid
Raam CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel Land-
schappen.

Vanaf 2007 volgt Landschapsbeheer Friesland boven-
genoemde 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 gewaardeerd door 
Van der Pot Advies.De salariëring van de huidige functies 
varieert van S3 (projectmedewerker uitvoering 2) tot S11 
(directeur).

Ziekteverzuim
Het Stichtingsbeleid is gericht op een zo laag mogelijk 
ziekteverzuim. Des al niet te min is het ziekteverzuim 
hoog. In de voorgaande jaren werd dit met name veroor-
zaakt door het verzuim in de uitvoeringsdienst. De basis 
van dit verzuim werd deels veroorzaakt door langdurige 
inzet (in jaren) van medewerkers in zwaar lichamelijk 
werk. Er is toen voor gekozen om in de uitvoering andere 
taken te creëren om inzetbaarheid te kunnen waarbor-
gen. Hierdoor zien wij in de laatste jaren een dalende 
trend in het verzuim van de uitvoeringsdienst. Hierop is 
2008 een uitzondering vanwege een langdurig ziektegeval 
als gevolg van een bedrijfsongeval. In 2009 is de daling 
echter weer zichtbaar. 

Het verzuim bij het kantoorpersoneel is in de achterlig-
gende jaren op een acceptabel niveau geweest. Wij heb-
ben in 2009 te maken gehad met een drietal langdurige 
ziektegevallen. De betreffende zieken zijn intensief bege-
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leid maar de duur van de ziekte was niet beïnvloedbaar. 
Twee van de langdurig zieken zijn uitgevallen door een 
combinatie van aan privé en werk gerelateerde klachten. 
De derde langdurig zieke heeft een ernstige aandoening 
die geheel los staat van het werk. Door de begeleiding 
is er wel bereikt dat er voor alle gevallen een structurele 
oplossing is gekomen, waardoor de kans op herhaling 
sterk verminderd is. 

Het kortdurend verzuim is met name aan het begin van 
het jaar flink opgelopen door een griepgolf. Daarna is het 
gestabiliseerd, mede door de centrale coördinatie op het 
verzuim. 

Ten opzichte van 2008 is er in 2009 een daling van het 
ziekteverzuim waarneembaar, ondanks de drie geval-
len van langdurige zieken. Het percentage is met name 
behoorlijk gedaald door de teruggang van het kortdu-
rend verzuim en het aantal ziekmeldingen. Het aantal 
ziekmeldingen is met 35% afgenomen. De daling van 
het verzuim is minder zichtbaar door het effect van de 
langdurig zieken. 
In 2009 heeft er ook een wisseling van arbo-arts plaats 
gevonden. De arbo-arts is een belangrijke schakel in de 
begeleiding van het verzuim. Na tal van klachten is de 
stichting het gesprek aangegaan met de arbodienstverle-

ner, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een vervanging 
van de arts. Daarnaast zijn de afspraken met de arbo-
dienst herzien om een betere aansluiting met de actuele 
situatie van de stichting te krijgen.

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%

Personeelsgids
Deze is geactualiseerd in 2009. De wijzigingen zijn aan 
ieder personeels-
lid beschikbaar gesteld.

Plan van aanpak Uitvoeringsdienst 
De veranderingen in de organisatie, waarin de uitvoe-
ringsdienst onderdeel gaat worden van de projecten-
organisatie, hadden grote gevolgen voor dit bedrijfs-
onderdeel. De in 2004 ontwikkelde beleidsvisie ‘Een 
slagvaardige en taakgerichte Uitvoeringsdienst’ heeft in 
de afgelopen jaren duidelijk zijn vruchten afgeworpen. 
Een belangrijke conclusie van de analyse was dat de 
uitvoeringsdienst toenemend ingezet moet worden in 
begeleidende en faciliterende taken. 
De uitvoeringsdienst speelt daarin een onmisbare en es-
sentiële rol. Zonder deze dienst zijn tal van projecten niet 
mogelijk. Vanaf 2004 tot en met 2007 is er een forse groei 
geweest die in 2008 stabiliseerde. In 2009 verslechterde 
de situatie. Er was geen sprake meer van groei en door de 
economische recessie neemt de druk op het resultaat toe. 
Eind 2009 viel een aantal opdrachtgevers weg. 
De uitvoeringsdienst slaagde er niet in geschikt werk te 
vinden voor de vrijgekomen medewerkers waardoor er 

noodgedwongen ontslag is aangevraagd voor 1 mede-
werker en er 1 medewerker voor een jaar gedetacheerd 
is bij een andere organisatie. Naar aanleiding van de 
ontwikkelingen is er in 2009 ingezet op een nieuw plan 
van aanpak voor de uitvoeringsdienst. In dit plan zijn de 
problemen geïnventariseerd en is er met behoud van de 
inhoudelijke beleidsvisie gekozen voor het onderzoeken 
van de mogelijkheden tot samenwerking met een externe 
partij.

Jaar Uitvoering door groepen 
 (excl. vrijwilligerswerk), 
 begeleid door uitvoeringsdienst
2003   1.300 uur
2004   6.503 uur
2005   3.885 uur
2006 12.628 uur
2007 13.830 uur
2008 13.003 uur
2009 11.900 uur

Het vrijwilligerswerk wordt in belangrijke mate onder-
steund door de uitvoeringsdienst: vanuit de werkplaats 
wordt de coördinatie van de uitleen van de gereedschap-
pen ten behoeve van dit vrijwilligerswerk georganiseerd, 
evenals het beheer en onderhoud van het gereedschaps-
depot.
Daarnaast worden diverse werkactiviteiten begeleid, bij-
voorbeeld alle werkdagen die met scholen georganiseerd 
worden. 

ARBO / VCA-certificering
De activiteiten zijn vooral gericht op het uitvoerend deel 
van de organisatie.
• Er zijn diverse werkplekinspecties gehouden. Hierin 
 wordt onder meer gekeken naar gebruik van PBM’s, 
 gebruik van machines, orde en netheid op de werk-
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 plek, gevaarlijke situaties, omgang milieubelastende 
 stoffen en de status van de EHBO koffer en de brand-
 blussers.
•	 VCA keurmerk: In het najaar van 2009 vond de jaar-
 lijkse audit plaats. Daarmee wordt gecontroleerd op de 
 juiste toepassing en naleving van het opgezette VCA  
 systeem conform ARBO-wetgeving. 
 Hierbij is de nieuwe verplichte werkwijze geïmplemen-
 teerd, de LMRA (laatste minuut risico analyse). Met 
 deze methode werd de toolboxmeeting overbodig. 
 De LMRA of startwerk analyse vindt plaatst door 
 middel van het doorlopen van het stoplichtformulier 
 aan de hand waarvan de individuele medewerker zijn 
 eigen veiligheid kan inschatten. Na enige aanpassingen 
 aan de nieuwe regels voor 2010 is alles weer in orde 
 bevonden. Het vernieuwde certificaat is geldig tot 
 31/12/2012, maar zal jaarlijks worden getoetst op 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 uitge-
 voerd moeten worden; scholing, preventie, gestruc-
 tureerd werkoverleg over ARBO en veiligheid in zoge-
 naamde toolboxmeetings. Ondanks de wijziging van  

 de wetgeving zijn er in 2009 toch diverse toolboxmee-
 tings en start-werkvergaderingen gehouden. Hierin is 
 onder meer gekeken naar ongevallenregistratie, 
 binnengekomen klachten, corrigerende en preventieve 
 maatregelen, PBM’s, orde en netheid. Zo is er extra   
 aandacht gegeven aan VCA. 

1.5 Financiën
Financieel beleid

Bijdragen LNV/Provinsje Fryslân
Met ingang van 2003 heeft Landschapsbeheer Friesland, 
als gevolg van de herverdeling van de rijksbijdrage over 
de provinciale stichtingen voor landschapsbeheer, te 
maken met bezuinigingen. Dit betekent een jaarlijkse 
korting op de rijksbijdrage van € 18.450 tot maximaal 
een bedrag van € 147.602 in 8 jaar. 
 
De rijkssubsidie wordt dan na 8 jaren (prijsniveau 2000) 
€ 302.671 in plaats van € 450.273.
De Provinsje Fryslân toonde zich vervolgens bereid de 
korting van de rijkssubsidie aan te zuiveren tot het oor-
spronkelijke niveau. Inmiddels heeft de Provinsje Fryslân 
de financiering aan Landschapsbeheer Friesland onder 
haar financiële regiem gebracht, dat wil zeggen in het 
PMJP (samengesteld uit ILG en FYLG).

Zoals aangegeven in paragraaf 1.2. is vastgesteld dat de 
subsidies van het Rijk en de Provincie aangewend wor-
den voor de kern- en producttaken, uit te voeren door de 
vaste professionele basis. 
Bij uitzondering wordt een deel van dit budget nog 
aangewend voor de uitvoeringsdienst, gedurende een 
doorkantelperiode van 8 jaren. Gedurende deze over-
gangsperiode wordt jaarlijks een steeds groter deel van 
de uitvoeringsdienstprojecten financieel zelfstandig, 
marktconform georganiseerd. De jaarlijkse ‘vrijval’ van 

het rijksbudget wordt ten gunste van de basistaken inge-
zet. Na 8 jaar, zo is landelijk in IPO-verband vastgelegd, 
is de herverdeling (landelijk) een feit.

Bijdragen projecten
Alle projecten, uit te voeren binnen de projectenorga-
nisatie, hebben een zodanige 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 Landschaps-
beheer Friesland in 2009 subsidies, donaties en andere 
bijdragen. Landschapsbeheer Friesland verantwoordt 
haar financiële beleid 2009 in een jaarrekening. In dit 
jaarverslag is alleen een samenvatting hieruit opgeno-
men. De volledige jaarrekening is voor iedereen opvraag-
baar.
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Financiën 2009

Activa 2009 2008
Vaste activa

Materiele vaste activa € 41.437 € 34.176
Vlottende activa

Voorraden € 27.596 € 20.032
Debiteuren en overige vorderingen € 486.813 € 530.632

Liquide middelen € 184.325 € 225.215
Totaal activa € 740.171 € 810.056

Passiva 2009 2008
Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen
Continuiteitsreserve € 59.998 € 77.210
Bestemmingsfondsen € 87.975 € 134.833

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds NPL € 97.846 € 67.271
Bestemmingsfonds overige projectsubsidies € 187.531 € 231.262
Fonds activa bedrijfsvoering € 41.437 € 34.177
Totaal eigen vermogen € 474.787 € 544.753
Schulden op korte termijn € 265.384 € 265.303
Totaal passiva € 740.171 € 810.056

Baten Exploitatie 2009 Exploitatie 2008
Baten uit eigen fondsenwerving € 2.500 € 1.250
Subsidies en bijdragen van niet-overheden € 645.496 € 662.936
Aandeel in acties van derden € 134.713 € 134.713
Subsidies en bijdragen van overheden € 1.573.225 € 1.544.781
Overige baten en lasten € 0 € 56.112
Totaal beschikbaar voor de doelstelling € 2.355.934 € 2.399.792

Besteed aan doelstelling Exploitatie 2009 Exploitatie 2008
Agrarisch landschapsbeheer € 14.621 € 3.566
Landschapsbeheer particulieren en (semi)-overheden € 1.240.384 € 1.660.437
Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer € 382.176 € 290.294
Soortenbeheer € 54.103 € 94.928
Vrijwilligerswerk € 539.105 € 371.789
Kenniscentrum € 195.510 € 193.877
Totaal besteed aan de doelstelling € 2.425.899 € 2.614.891
Saldo € -69.965 € -215.099

€ 2.355.934 € 2.399.792

Saldo in toegevoegd (onttrokken) aan Exploitatie 2009 Exploitatie 2008
Eigen vermogen (vastgelegd vermogen)

Mutatie bestemmingsfondsen organisatie € -46.857 € -90.910
Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)

Mutatie continuiteitsreserve € 4.045 € 12.736
Mutatie bestemmingsfonds NPL-gelden € 30.575 € -42.585
Mutatie bestemmingsfonds overige projectsubsidies € -43.731 € -82.302
Mutatie fonds activa bedrijfsvoering € -13.997 € -12.038

€ -69.965 € -215.099

ACCOUNTANTSVERKLARING
 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening 
2009 van Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag 
gecontroleerd. De verkorte jaarrekening is ontleend aan de door 
ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Stichting Landschapsbe-
heer Friesland te Beetsterzwaag. Bij die jaarrekening hebben wij op 
25 juni 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.
 
De verkorte jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijk-
heid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te 
verstrekken.
 
Wij zijn van oordeel dat de verkorte jaarrekening op alle van 
materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming is met de 
jaarrekening waaraan deze is ontleend.
Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvor-
ming omtrent de financiële positie en de resultaten van Stichting 
Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag en voor een toerei-
kend inzicht in de reikwijdte van onze controle, dient de verkorte 
jaarrekening gelezen te worden in samenhang met de volledige 
jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons 
daarbij op 25 juni 2010 verstrekte goedkeurende accountantsver-
klaring. De volledige jaarrekening is opgesteld in overeenstem-
ming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en met inachtneming van de Richtlijn 
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, zoals opgesteld door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Drachten, 25 juni 2010

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 verster-
king 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 Ne-
derland. In het Directeuren Beraad, een adviescollege van 
het Dagelijks Bestuur, heeft mevrouw Ter Steege zitting. 
Zij is voorzitter van het directeurenberaad.

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 provin-
cies zijn hierin leidend en landelijke geldstromen zijn ge-
decentraliseerd. 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 samenwerkingsver-
band 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 zich focussen op dominante thema’s als: 
 - financiering van landschap en beheer;
 - draagvlak voor en participatie in beheer door 
  eigenaren en landschapsconsumenten (burgerparti-
  cipatie);
 - het borgen van de kwaliteit van het cultuurland-
  schap in (ruimtelijke) ontwikkelingsvraagstukken.
• Moet een levendig en actief netwerk zijn, waarin pro-
 vinciale 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 capaciteit 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 organisa-
torische en personele consequenties. In 2010 wordt de 
implementatie van dit transitieproces vormgegeven. Tot 
die tijd wordt vooralsnog doorgewerkt conform eerdere 
werkwijzen.
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2.1 Algemeen
Op basis van het Meerjarenplan/Beleidsvisie 2008-2013, 
vastgesteld eind 2007, stelt Landschapsbeheer Friesland 
haar activiteitenprogramma’s op. Het jaarverslag van 
2009 kent uiteraard ook deze lijn. Als basis hiervoor is de 
beleidsvisie van het samenwerkingsverband Landschaps-
beheer Nederland gebruikt. Hierin is samen met de 12 
provinciale landschapsbeheerorganisaties de lijn uitgezet 
op landelijk niveau en is ingezet op een vijftal thema’s.

Thema I Inspelen op transities van het platteland
Thema II Committeren 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 2009 heeft uitgevoerd is 
per thema een beschrijving gemaakt. In deze beschrijvin-
gen zijn zowel de basistaken als de projecttaken meege-
nomen. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De prestaties, die onderdeel zijn van de contractsafspra-
ken met de Provinsje Fryslân, zijn opgenomen in het 
Prestatieoverzicht 2009 (Hoofdstuk 4). 
De projecttaken die direct aan een project zijn verbon-

den, zijn ondergebracht in diverse projecten. Zie het 
Projectenoverzicht 2009 (Hoofdstuk 5).
De communicatieactiviteiten (Hoofdstuk 6) zijn deels 
projectgebonden en voor een deel van algemene aard ten 
behoeve van de organisatie en het werkterrein waarop 
Landschapsbeheer Friesland actief is. Enkele communi-
catieprojecten die zelfstandig zijn, hebben een functie in 
het kader van 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 zijn over het algemeen 
langzaam verlopende processen mede als gevolg van 
maatschappelijke ontwikkelingen. Ook in deze tijd 
vindt deze autonome ontwikkeling plaats, met burgers 
en grondgebruikers die steeds actiever betrokken zijn 
bij het buitengebied als geheel. De leefbaarheid van het 
platteland wordt actief door bewoners van dorpen op de 
agenda geplaatst en de rol en positie van de landbouw 
verandert. Als gevolg van het (Europese) landbouwbe-
leid en de ontwikkelingen in de wereldmarkt worden 
steeds nadrukkelijker de signalen en effecten zichtbaar 
van een verdergaande schaalvergroting en efficiëntie in 
de landbouw. En daarnaast gelijktijdig het doorzetten 
van bedrijfsbeëindiging waardoor functieveranderingen 
optreden.

•	 Minicampings
In dit kader is onder andere een project rond de 
landschappelijke inpassing van minicampings opge-
zet. De verruiming van de wet maakt uitbreiding van 
minicampings mogelijk, wat een impact heeft op het 
landelijk gebied.

•	 Ruimtelijke	ordening
Landschapsbeheer Friesland levert ondersteuning en 
geeft adviezen aan provincie en gemeenten bij ontwik-
kelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. 
In 2009 is Landschapsbeheer Friesland door verschei-
dene gemeenten geraadpleegd, veelal in het kader van 
herziening/vernieuwing van bestemmingsplannen 
voor het buitengebied. Ter voorbereiding wordt een 
nota van uitgangspunten samengesteld. Hierbij moet 
gedacht worden aan landschappelijke inpassing van 
nieuwe ontwikkelingen, recreatieve voorzieningen, 
dorpsuitbreidingen, bedrijventerreinen, schaalvergro-
ting in de landbouw (megastallen) en biovergistingsin-
stallaties.

•	 Centrale	As
Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van de 
Werkgroep Landschap om in opdracht van de Ge-
biedsontwikkelingscommissie (GOC) van de Centrale 
As een landschapsvisie/landschapsimpuls op te stellen 
met daarin een vernieuwende benadering en een breed 
gedragen visie op de Centrale As en het landschap. De 
resultaten van de visie vormen een belangrijke input 
voor het inrichtingsplan. 

 
Bijzonder aan de visie is dat er gekozen is voor een 
deelgebiedenbenadering, waarbij voor elk deelgebied is 
gekozen voor een strategie met bijbehorende spelre-
gels. Deze benadering moet instaan voor het behouden 
van de kenmerkende waarden van de deelgebieden en 

2 Activiteiten
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tegelijkertijd ruimte bieden aan een gezonde land-
bouw. De conceptvisie is gepresenteerd in de GOC en 
is daar goed ontvangen. 

•	 Inventarisaties	Centrale	As
Na afronding van de inventarisaties in deelgebied Zuid 
werden voorstellen voor landschapinventarisaties in de 
deelgebieden Noord en Midden opgesteld en uitge-
voerd. De inventarisaties dienen als belangrijke input 
voor de landschapsimpuls.

•	 Visie	Landschap	-	Landbouw	Noardlike	Fryske	Wâlden	
De vijf gemeenten in het nationaal landschap Noard-
like Fryske Wâlden (NFW)  hebben een landschaps-

visie laten opstellen door een landschapsarchitec-
tenbureau. Het is een visie op landschap binnen de 
grenzen van het nationaal landschap geworden. Op 
zich beperkt maar wel een eerste stap. De uitkomsten 
dienen als input voor de herziening van de bestem-
mingsplannen buitengebied van de gemeenten. 

De visie werd opgesteld door een bureau onder 
begeleiding van een project- en klankbordgroep. Als 
klankbordgroep fungeerde de themagroep Land-
schap NFW, waarin ook Landschapbeheer Friesland is 
vertegenwoordigd. Landschapsbeheer Friesland heeft 
naast kennisinbreng in de vergaderingen ook meege-
daan aan enkele werksessies, waarin met provincie en 
gemeenten gezocht werd naar een gepaste indeling van 
de landschapstypen.

Schaalvergroting landbouw
Als gevolg van de schaalvergroting vindt vergroting 
van bestaande agrarische bedrijven of nieuwbouw van 
nieuwe boerenpleatsen plaats. De Provinsje Fryslân, 
ondersteund door het team Nije Pleats ontwikkelt nieuw 
beleid voor een kwalitatief goede inpassing van deze 
uitbreidingen van bestaande boerderijen en inpassing 
van de “Nije Pleatsen.” Daarnaast wordt gewerkt aan 
een nieuwe werkwijze om dit beleid geïmplementeerd te 
krijgen binnen de gemeenten.

•	 Nije	Pleats	
In aansluiting op de ontwerpateliers Nije Pleats in 
2008 zijn in het voorjaar tijdens een minisymposium 
de resultaten in een adviesboek en een werkboek 
gepresenteerd. Landschapsbeheer Friesland was be-
trokken bij de ontwerpateliers. In het verdere traject 
rondom het loket neemt Landschapsbeheer Friesland 
deel in de pilots die in diverse gemeenten worden 

uitgevoerd met de loketvorm. Dit zal voornamelijk in 
2010 plaatsvinden.
In 2009 heeft Landschapsbeheer Friesland een pré-pi-
lot aangedragen en zijn enkele ontwerpsessies met een 
loket in de gemeente Menaldum gehouden.

•	 Inrichtingsplannen	Zuidwest-Fryslân
Er is een project opgezet voor vier agrariërs in het Na-
tionaal Landschap Zuidwest-Fryslân die hun boerderij 
uitbreiden. Landschapsbeheer Friesland heeft voor 
deze uitbreidingen inrichtingsplannen gemaakt. De 
uitvoering zal het komende jaar plaatsvinden.

•	 Landschappelijke	inpassing	van	boerderijen
Landschapsbeheer Friesland heeft een project voor de 
landschappelijke inpassing van boerderijen voor heel 
Friesland opgezet. Hierbij gaat het ook om de land-
schappelijke inpassing van bestaande bebouwing. Doel 
is om deze beeldbepalende elementen een kwaliteit-
simpuls te geven, zodat hiermee een bijdrage geleverd 
kan worden aan de landschapschappelijke kwaliteit.

Windenergie
In relatie tot het nieuwe Rijksbeleid inzake de windener-
gie (inzet van grotere turbines, meer vermogen) heeft 
Provinsje Fryslân zich in 2008 en 2009 bezig gehouden 
met de vraag hoe zij aan dit beleid invulling gaat 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 provincie een discussienotitie 
opgesteld: ‘Toekomst windenergie in Fryslân’. Aan de 
voorafgaande workshops heeft Landschapsbeheer Fries-
land in 2008 bijdragen.

Landschapsbeheer Friesland leverde bijdragen aan de 
discussies over plaatsing en invulling van deze windener-
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gieopgaven; in april 2009 is rondom de discussienotitie 
een symposium georganiseerd. Vervolgens is door de 
provincie de startnotitie Windstreek 2011 aangepast tot 
een nieuw concept.

Landbouw en cultuurlandschap
Bij een meer en meer intense bewustwording van het 
cultuurlandschap, zeker ook op de politieke agenda, 
neemt de landbouw de rol van beheerder steeds meer op 
zich. Landschapsbeheer Friesland wisselde in 2009 met 
name kennis en ervaring uit met agrarische natuurver-
enigingen en eigenaren. Daarmee ondersteunen we de 
kwaliteitsverbetering van het agrarisch landschapsbeheer 
afgestemd op de eisen van moderne bedrijfsvoering. 
Hiertoe zijn de volgende activiteiten van belang geweest:

•	 SANL	
In 2009 werd de deelname aan het Samenwerkingsver-
band Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (SANL) 
voortgezet. De deelnemers aan dit verband zijn naast 
Landschapsbeheer Friesland de Provinsje Fryslân, 
LTO Noord, Boerennatuur, It Fryske Gea (namens de 
TBO’s) en de BFVW.

•	 Werkprogramma	Noardlike	Fryske	Wâlden
Landschapsbeheer Friesland speelde een belang-
rijke rol in het leveren van kennis op het gebied van 
natuur- en landschapsbeheer ten behoeve van het 
realiseren van doelen in het gebiedsconvenant en het 
werkprogramma NFW. De belangrijkste items van dit 
werkprogramma in 2009 waren de implementatie van 
het zogenaamde woudenpakket, het ontwikkelen van 
instrumenten om de zogenaamde overgangsgebieden 
van elzensingel-gebieden naar klei- en miedengebieden 
binnen een waardering- en  vergoedingssystematiek 
te brengen en de objectiveringproblematiek van de 
dobben en poelen. Op dit moment vallen veel van deze 
elementen buiten de vergoeding van het Programma 
Beheer (PB). 

•	 SNL	
Landschapsbeheer Nederland heeft een belangrijke rol 
gekregen bij de totstandkoming van de vergoedings-
pakketten landschap, als gevolg van de omvorming van 
het Programma Beheer naar het nieuwe Subsidiestel-
sel Natuur en Landschap (SNL). Landschapsbeheer 
Friesland maakte deel uit van de werkgroep ‘LBN 
omvorming programma beheer’, waarbij veel specifieke 
kennis is ingebracht. 
Zo zijn er inventarisaties gemaakt voor de normbere-
keningen en is er een speciaal overleg georganiseerd 
met de vereniging NFW en de aangesloten agrarische 
natuurverenigingen voor afstemming over de belang-
rijkste pakketten in het nationaal landschap NFW. De 
landelijke bijeenkomsten voor de toekomstige controle 
en handhaving zijn door de werkgroep op verzoek van 
Provinsje Fryslân bezocht.

De problematiek rondom de dobben en poelen is 
opgelost. Alterra heeft daar onderzoek naar verricht, 
waarvoor Landschapsbeheer Friesland een startdocu-
ment heeft opgesteld. Gekozen is voor de oplossing 
die is aangedragen door Landschapsbeheer Friesland, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt in gebieden met 
vrije afstroming en bemaling.

•	 Pilot	SAN	2010
Landschapsbeheer Friesland was deelnemer binnen het 
projectteam van de pilot Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer (SAN) 2010. 
Het resultaat van de pilot is in de eerste plaats een 
aanvraagmethodiek voor het Subsiediestelsel Natuur 
en Landschap (SNL). Hiermee worden in de controle 
veel minder ‘vermeende’ afwijkingen geconstateerd. 
Dit betekent minder werk voor alle betrokken partijen. 
De controleur die geen of minder afwijkingen consta-
teert, de Dienst Regelingen die geen herbeschikkingen 
op hoeft te stellen en/of sancties op te leggen tijdens 
het verwerken van de controlerapportages en de 
individuele aanvrager en agrarische natuurvereniging 
hoeven geen interne controle meer uit te voeren of 
bezwaar aan te tekenen. Kortom, voor alle betrokkenen 
geldt dat er geen tijd gestoken hoeft te worden in een 
eventuele bezwaar- en beroepsprocedure.

De pilot uitgevoerd in de Noardlike Fryske Wâlden is 
opgedeeld in 3 deelprojecten:
1 Het ontwerpen en aanvragen van een nieuwe aan-
 vraagsystematiek die gebaseerd is op GIS;
2 Het testen van de certificeringeisen en het certifice-
 ringsysteem dat landelijk wordt ontworpen voor 
 agrarische natuurverenigingen en terreinbeherende 
 organisaties;
3 Het testen van controle-op-controle voor gecertifi-
 ceerde organisaties.

Met alle informatie uit dit deelproject wordt gekeken 
op welke manier de aanvraagprocedure voor de SNL 
verbeterd kan worden. Deelproject 1 is in 2008 gestart 
en liep tot eind 2009, deelprojecten 2 en 3 starten zo-
dra de kaders uit het landelijke project klaar zijn.
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•	 Betrokkenheid	en	kennis	
Regelmatig staat de kwaliteit van het agrarisch na-
tuurbeheer ter discussie. De effecten van agrarisch 
natuurbeheer zouden onvoldoende zijn. Het maken 
van een duurzame omslag naar kwalitatief hoogwaar-
dig agrarisch natuurbeheer is in onze ogen een zaak 
van langer(e) adem, die niet in enkele jaren voltooid 
kan worden. Betrokkenheid en kennis zijn noodza-
kelijke ingrediënten voor het maken van die omslag. 
Landschapsbeheer Friesland draagt kennis bij in het 
ondersteunen van de agrarische natuurverenigingen. 
Belangrijk is ook het blijven benadrukken van de 
waarden van landschap en wat je daarvoor moet doen 
en laten. Naast ecologische waarden is landschap meer. 
De esthetische waarden, beleving en cultuurhistorie 
dienen ook nadrukkelijk te worden betrokken bij deze 
bewustwording. Deze boodschap wordt door Land-
schapsbeheer Friesland doorlopend uitgedragen via 
lezingen en door aanwezig te zijn bij open dagen. 

Ter gelegenheid van het DTE van der Ploeg sympo-
sium is op uitnodiging van de organisatie een lezing 
verzorgd, waarin deze thema’s uitgebreid zijn neergezet 
en toegelicht. Samen met Jan J. De Boer, de auteur 
van de veldgids NFW, kon een belangrijk onderdeel 
van het werk van Van der Ploeg worden belicht. In 
samenwerking met IVN Natuur- en milieueducatie en 
agrarische natuurverenigingen is tevens ingezet op het 
actief betrekken van de jeugd bij het landschap (zie 
hiervoor Thema II). 

Nationale landschappen
De nationale landschappen herbergen een schat aan 
waarden en bieden voor veel mensen ruimte om te wo-
nen en te werken. De beleving en waardering van burgers 
en het tot zijn recht laten komen van alle functies en 
waarden van het landschap is een belangrijke opgave.

•	 Landschapsvisie	Zuidwest-Fryslân
In de zomer van 2009 is voor het nationaal landschap 
Zuidwest-Fryslân de landschapsvisie tot stand geko-
men. Onderdeel van deze visie is de kansenkaart, die 
een samenvatting geeft van de ontwikkelingsmogelijk-
heden in het gebied. Landschapsbeheer Friesland heeft 
vervolgens contact opgenomen met Plattelânsprojek-
ten Zuidwest-Fryslân om gezamenlijk te onderzoeken 
welke kansen opgepakt kunnen worden en hoe deze 
projecten opgezet moeten worden.

•	 Miedensymposium	
Ook over de natuurgebieden in de nationale land-
schappen dient nagedacht te worden. Deze functione-
ren namelijk minder goed wanneer het omringende 
landschap niet goed beheerd wordt en haar functies 
niet goed vervult. In dit kader is het Miedensympo-
sium georganiseerd. 

Landschap en natuur zijn vaak twee gescheiden 
werelden tijdens het maken van (inrichtings)plannen. 
Staatsbosbeheer wilde deze benadering doorbreken 
en kiest voor een integrale benadering. In 2005 is 
ze daarom begonnen met het project ‘De Mieden: 
cultuurhistorie, mens en natuur’. Om te komen tot 
weloverwogen plannen voor de begrensde natuur in 
de miedengebieden in de Noardlike Fryske Wâlden is 
een uitgebreide studie verricht naar ontstaan, waarden 
en gebruik van het landschap. In de nieuwe plannen is 
rekening gehouden met de ontwikkeling van natuur 
én cultuur door de eeuwen heen, met daarbij tijdens 
het proces een ruime inbreng van streekbewoners en 
deskundigen. 

Op het symposium over dit miedenproject was Regina 
ter Steege één van de gastsprekers.
Kern van haar betoog was dat het landschap van de 
Noardlike Fryske Walden als een ondeelbaar landschap 

gezien moet te worden. Het behoud van de kernkwa-
liteiten van dit cultuurhistorisch en landschappelijk 
zeer waardevolle en unieke landschap kan alleen als er 
actieve sturing plaatsvindt vanuit een centrale visie. In 
de lezing toonde ze dit aan door middel van een aantal 
voorbeelden op het snijvlak van ontstaansgeschiedenis 
en natuur en landschap, gekoppeld aan het gebruik.

 
•	 Organisatiestructuur	Noardlike	Fryske	Walden

Onder impuls van de provincie is gewerkt aan een 
verbeterde organisatie structuur van het nationaal 
landschap Noardlike Fryske Walden. 
Kort gezegd opereren binnen de nieuwe opzet ver-
schillende themagroepen (o.a. natuur en landschap, 
weidevogels, regionale economie, etc) waar overleg 
plaatsvindt over actuele zaken en waar projecten wor-
den voorbereid. Een coördinatieoverleg waar ambtelijk 
vertegenwoordigers zaken afstemmen en de stuurgroep 
vergaderingen voorbereiden. En de stuurgroep onder 
voorzitterschap van de Gedeputeerde die overleg op 
hoofdlijnen voert 
en beslissingen neemt. 

Het aantal themagroepen is in vergelijking tot de oude 
structuur uitgebreid en ook de bemensing verandert. 
Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar een evenwichtige 
verdeling van maatschappelijke vertegenwoordiging. 
Landschapsbeheer Friesland is vertegenwoordigd in de 
stuurgroep, vanaf 2010 in het ambtelijk vooroverleg, 
binnen de themagroep natuur en landschap en opteert 
voor de nog op te richten themagroep archeologie en 
cultuurhistorie.

Recreatie Zuidoost-Fryslân
De recreatie op het platteland krijgt een impuls door een 
groeiende vraag en plaatselijke initiatieven.
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Landschapsbeheer Friesland neemt deel aan de stuur-
groep Profielontwikkeling Zuidoost-Fryslân. Doel 
hiervan is om Zuidoost-Fryslân een gezicht te geven en 
daarmee dit gebied op de kaart te zetten voor recreanten 
en toeristen. Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan 
de cursus gastheerschap van Zuidoost-Fryslân. Doel van 
deze cursus was onder andere de recreatieondernemers 
kennis over het landschap bij te brengen over gastheer-
schap, zodat dit uitgedragen kan worden aan de recrean-
ten en toeristen.

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

Natuureducatie
Vanuit de landelijke overheid wordt ingezet op het 
stimuleren van natuureducatie. In de regeringsperiode 
zullen daar vele miljoenen voor worden uitgetrokken. Uit 
huidige onderzoeken 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. 

•	 Noardlike	Fryske	Wâlden	-	Takomst	foar	in	unyk	
 lânskip’ 

Woensdagochtend 15 april 2009 mocht de project-
groep ‘Noardlike Fryske Wâlden - Takomst foar in 
unyk lânskip’ met veel trots de Sulveren Skries 2008 
in ontvangst nemen uit handen van juryvoorzitter, 
gedeputeerde Hans Konst. De jury vond het project 
vernieuwend en nog nooit eerder op deze manier uit-
gevoerd. Het project heeft een voorbeeldfunctie en een 
educatieve waarde. 

‘Noardlike Fryske Wâlden - Takomst foar in unyk lâns-
kip’ richt zich op een belangrijke doelgroep; de jeugd, 
die door dit project daadwerkelijk buiten in de natuur 
aan de slag gaat en zo betrokken wordt bij de natuur in 

haar eigen omgeving. Daarnaast wordt ook de hele ge-
meenschap bij het project betrokken: van jong tot oud, 
van agrariërs en terreinbeheerders tot vrijwilligers. 
Omdat het pilotproject zo succesvol verlopen is, is het 
advies van de jury ter harte genomen om het project 
op te schalen tot het gehele nationaal landschap de 
Noardlike Fryske Wâlden. Eind september is hiervoor 
een gezamenlijk projectplan van IVN en Landschaps-
beheer Friesland ingediend bij Plattelandsprojecten 
Noordoost-Friesland, waar in november door het ge-
biedsplatform positief over is beslist. Dat betekent dat 
het project de komende jaren in alle NFW-gemeenten 
georganiseerd kan worden met uitzondering van de 
gemeente Smallingerland.

•	 NME	Netwerk	Fryslân	
Samen met It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staats-
bosbeheer, Consulentschap IVN Fryslân en de geza-
menlijke Natuur- en milieueducatiecentra (NME) is in 
september 2009 gestart met de campagne voor meer 
natuureducatie. Het doel van de organisaties is het 
samenstellen van één basispakket natuur- en milieu-
educatie voor alle 492 basisscholen in Friesland vanaf 
2015. De eerste stap daarvoor is in september genomen 
met het ondertekenen van een intentieverklaring.

Over het algemeen wordt er tevreden teruggeblikt op 
de startbijeenkomst van 18 september in Earnewâld. 
Iedereen heeft de dag als zeer positief ervaren, de reac-
ties waren positief en de dag is goed verlopen. Kortom, 
de start van het NME Netwerk Fryslân en de onderte-
kening van het ‘Akkoard fan Earnewâld’ zijn geslaagd 
en succesvol te noemen. Ook de aandacht in de media 
is ruim voldoende. Na de succesvolle dag hebben 
verschillende afwezige gemeenten en organisaties 
aangegeven het akkoord alsnog te willen ondertekenen. 
Reden om een aangepaste versie bij de verslaggeving 
mee te sturen. 

Jongeren en vrijwilligerswerk
Om de vergrijzing binnen het vrijwilligersbestand 
tegen te gaan, trekt de overheid de komende jaren extra 
geld uit om de jongeren uit het voortgezet onderwijs 
te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Het is daarom 
noodzakelijk om in Friesland de krachten te bundelen. 
Met name in 2009 zijn er extra inspanningen gepleegd 
om de jeugd via maatschappelijke stages te betrekken 
bij het vrijwillig landschapbeheer. Vanaf 2011 zullen de 
maatschappelijke stages verplicht zijn voor het voortge-
zet onderwijs.

In het kader van de ontwikkelingen rond Maatschap-
pelijke stages heeft Landschapsbeheer Friesland zich 
aangesloten bij de volgende initiatieven:

•	 De	Friese	pilot	maatschappelijke	stages	
 (Kei in de maatschappij)

Landschapsbeheer Friesland heeft deelgenomen aan 
de maatschappelijke stage. Het aspect ‘groene stages’ is 
voor de Friese situatie verder uitgewerkt tot een werk-
methode die nog tijdens de looptijd van het project 
resultaat heeft gehad. Zo zijn er ca. 500 leerlingen een 
dag de natuur in geweest in het kader van maatschap-
pelijke stages en zijn daarnaast nog veel individuele 
leerlingen doorverwezen naar collega-organisaties of 
vrijwilligersgroepen. 

Samen met het AOC, Doarpswurk en Sport-Fryslân 
heeft LBF invulling gegeven aan regionale voor-
lichtingsavonden in de provincie. Tot slot zijn er op 
initiatief van LBF zogenaamde Groenetafelgesprek-
ken georganiseerd met als doel groene organisaties 
gezamenlijkheid invulling te laten 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 door LBF professioneel 
begeleid worden tegen vergoeding.
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•	 Betrokken	Bij	Buiten
Op 14 december is de afsluiting geweest voor het Friese 
pilotproject ‘Betrokken Bij Buiten’ dat plaatsvond in 
het kader van de landelijke ‘Groene Coalitie’. Onder 
deze noemer heeft het ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de be-
langrijkste groene organisaties een intentieverklaring 
ondertekend voor het creëren van 7500 groene stage-
plekken. De Friese pilot heeft zich geconcentreerd op 
het gebied Oranjewoud waar Landschapsbeheer heeft 
samengewerkt met Staatsbosbeheer en de Leeuwarder 
kunstenaar Anne Feddema. Vijfentwintig leerlingen 
van het Heerenveense Bornego-College hebben hier 
8 weken lang aan een project gewerkt dat zowel de 
natuur als de cultuur samen moest brengen in een 
vroegere moestuin nabij landgoed Oranjewoud. 

Internationale uitwisseling
In het kader van de internationalisering (Europese 
landschapsconventie) zijn er ontwikkelingen gaande op 
het gebied van uitwisselingsmogelijkheden binnen Eu-
ropa, die voor jongeren erg interessant zijn. Ook dit kan 
worden gezien als een extra mogelijkheid om jongeren 
te interesseren voor landschap en hun 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. De ontwikkelingen op het Europese platteland 
en het daarmee samenhangende thema landschap blijken 
ook in andere landen actueel te zijn.

•	 Uitwisselingsweek
In de week van 31 juli tot 8 augustus heeft de derde 
en tevens laatste uitwisselingsweek in rij plaatsgevon-
den in Vlasim, Tsjechië. Veel van de 45 deelnemers uit 
Nederland, Tsjechië en Finland hadden ook deelgeno-

men aan voorgaande edities (2007, Drogeham en 2008, 
Vammala, Finland) en deze tot een succes gemaakt. 
Het gaat hierbij voornamelijk om hbo-studenten jon-
ger dan 25 jaar. Ook dit jaar stond de uitwisseling weer 
in het teken van landschap en burgerbetrokkenheid op 
het Europese platteland. Het was wederom een groot 
succes en enkele Nederlandse deelnemers hebben de 
taak op zich genomen om de kennis die is opgedaan te 
verspreiden. Zij doen dit door de resultaten te presen-
teren bij diverse bijeenkomsten in binnen- en buiten-
land.

Re-integratieprojecten
De schat aan ervaring die Landschapsbeheer Friesland 
heeft bij het inschakelen en begeleiden van uiteenlopen-
de doelgroepen komt steeds beter van pas. Werken in de 
buitenlucht heeft een goede uitwerking op de gemoeds-
toestand van mensen die al langere tijd werkeloos zijn. 
Landschapsbeheer heeft voor deze doelgroep het project 
“Groen werkt” ontwikkeld. 

•	 Groen	werkt
Landschapsbeheer Friesland werkt voor een aantal 
gemeenten (Dantumadeel, Kollumerland, Achtkarspe-
len, Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf) aan 
de re-integratie van mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. Landschapsbeheer Friesland heeft in 
overleg met de gemeenten voor deze groep het traject 
“Groen werkt” ontwikkeld. Een traject uit dit project 
bestaat uit de volgende onderdelen:
- Zorg
- Leren en werken
- Stage 
- Opstapbanen

In de zorgfase worden de cliënten geholpen structuur 
te geven aan hun blokkades en belemmeringen. Wan-
neer dit lukt, begint de leerwerkfase, met als vervolg-
stap de praktijkstage. Tijdens deze stage moeten ze 
zelfstandig werken. Hierbij draait het om drie compe-
tenties:
- Communicatie
- Kwaliteit van werken
- Productiviteit / efficiëntie

Tijdens deze fase is er aandacht voor sollicitatietrai-
ning en wordt gewerkt aan uitstroom naar betaald 
werk. Lukt het niet om tijdens de stageperiode werk te 
vinden, dan biedt Landschapsbeheer de cliënt (in over-
leg met de gemeente) een opstapbaan aan. De cliënt 
krijgt een betaalde baan aangeboden voor maximaal 
twee keer een half jaar. Tijdens deze periode is de cliënt 
uitkering onafhankelijk.

Vanaf de leerwerkfase tot uitstroom werken de cliënten 
buiten aan natuur en landschap. Er worden vooral 
elementen opgeknapt waar onvoldoende financiering 
voor is. Door deze combinatie snijdt het mes aan 
meerdere kanten.

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Vanuit de duurzaamheidgedachte wordt er binnen het 
bedrijfsleven de laatste jaren veel aandacht besteed aan 
de drie P’s, oftewel People, Planet, Profit. Het bedrijfs-
leven ziet zich steeds meer genoodzaakt om vanuit de 
gedachte van ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ 
te investeren in mensen en hun omgeving.

•	 Contact	met	bedrijven
In het kader van maatschappelijk betrokken onder-
nemen (MBO) heeft Landschapsbeheer Friesland 
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in 2009 eerste stappen gezet om bij bedrijven kleine 
natuurprojecten onder de aandacht te brengen. En 
met succes. Het Sneeker bedrijf Interlinie heeft een 
informatiepaneel vervaardigd voor de vlindertuin in 
Lemmer. Leerlingen van de RSG Sneek hebben het 
paneel in het kader van hun maatschappelijke stage op 
24 juni geplaatst.

•	 Natuur	in	bedrijf
Het landelijke project Buiten Bedrijf dat zich in het 
verleden alleen richtte op natuurwerkdagen voor 
personeel van bedrijven heeft in 2009 een verbreding 
gekregen in het landelijke project ‘Natuur in bedrijf ’ 
(looptijd 2009-2011). Ook Landschapsbeheer Fries-
land neemt deel aan het landelijke project en zal zich 
met name richten op het onderzoeken van mogelijkhe-
den om met vrijwilligers bedrijven te verleiden om het 
in stand houden van Friese eendenkooien te financie-
ren. 

Lokale initiatieven
Verbetering van draagvlak voor natuur en landschap 
loopt als een rode draad door alle ontwikkelingen en 
activiteiten van Landschapsbeheer Friesland heen. 
Voorlichting over en advisering voor een kwalitatief 
goed landschapsbeheer is in dit kader een belangrijk 
speerpunt. Dorpsbelangenverenigingen zijn in Friesland 
belangrijke organisaties als het gaat om het uitvoeren 
van projecten en het creëren van lokaal draagvlak. Het 
omzetten van lokale initiatieven in concrete uitvoerings-
projecten vereist de nodige kennis die Landschapsbeheer 
in huis heeft. Dorpsbelangenverenigingen maken graag 
gebruik van de specifieke kennis, maar weten nog niet 
altijd Landschapsbeheer Friesland te vinden. In 2009 is 
er daarom extra aandacht besteed aan voorlichting naar 
deze doelgroep. Hierbij moet gedacht worden aan het 
plaatsen van zogenaamde ‘stoppers’ in kranten, extra 

aandacht voor de website en het ontwikkelen van een 
brochure.

•	 Doarpen	yn’t	Grien-projecten	
Het Doarpen yn’t Grien-project is in 2009 in de 
volgende dorpen uitgevoerd: Nieuweschoot, Blesse-
Blesdyke en van het project Wyk- en Doarpsgrien No-
ardwest de dorpen Dedgum en Idsegahuizum/Piaam, 
Tzummarum en Herbayum. 

•	 Doarpen	yn’t	Grien-projecten	Zuidwest-Fryslân
Op aanvraag van een aantal dorpen in Zuidwest-Frys-
lân is in samenwerking met Plattelandsprojecten en 
3 gemeenten het clusterproject Doarpen yn’t Grien-
projecten Zuidwest-Fryslân ontwikkeld, ingediend 
en gehonoreerd. De deelnemende gemeenten zijn 
Gaasterlân-Sleat (Nijemirdum, Bakhuizen), Wymbrit-
seradiel (Gaastmeer) en Nijefurd (Nijhuizum).

•	 Nieuwe	buitenlui
Onder de bevolking in het buitengebied groeit de 
groep ‘nieuwe buitenlui’. Deze groep is in het kader van 
het landschapsonderhoud van groot belang. Het net-
werk van ‘nieuwe buitenlui’, dat in 2008 is opgestart, 
werd gecontinueerd. Rond Drachten heeft een netwerk 
van nieuwe buitenlui gestalte gekregen. Dit netwerk 
wordt ingezet voor het landschapsonderhoud. 

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

•	 Kapavond
De jaarlijkse afsluiting van het vrijwilligersseizoen, 

‘de Kapavond’, op 28 mei was weer een groot succes. 
Zo’n 90 aanwezigen hebben er kunnen genieten van 
een heerlijk buffet en een lezing van de vogelringgroep 
Bergumermeer.

•	 Natuurwerkdag
De laatste editie van de Natuurwerkdag was wederom 
een succes. Op 7 november jl. hebben zich in Friesland 
circa 550 vrijwilligers ingezet op deze landelijke dag. 
Dit jaar was er ingezet op een aantal extra locaties in 
de provincie, maar dit heeft niet geleid tot een hoger 
aantal deelnemers. Misschien dat het slechte weer daar 
aan het begin van de ochtend debet aan is geweest. Op 
alle deelnemende locaties waren de reacties zeer posi-
tief en het lijkt er dan ook op dat de locatieleiders vol-
gend jaar met het 10-jarig jubileum allemaal weer van 
de partij zullen zijn. De wervingscampagne heeft zich 
toegespitst op de natuurwerkdag in Friesland. Er is in 
de kranten en in de cultuuragenda op Omrop Fryslân 
TV regelmatig spotjes te zien en te horen geweest en er 
is een paginagrote advertentie in het Friesch Dagblad 
verschenen. De media hebben in Friesland dit jaar dan 
ook weer volop belangstelling getoond. Dit jaar helaas 
geen Omrop Fryslân-reportage, maar wel veel lokale 
kranten, de Leeuwarder Courant, 
Het Friesch Dagblad en GP-TV.

•	 Samenwerking	It	Fryske	Gea
De intensievere samenwerking met It Fryske Gea voor 
wat betreft het vrijwilligerssegment heeft voor de 
Natuurwerkdag direct vruchten afgeworpen. It Fryske 
Gea heeft namelijk met 3 succesvolle locaties deelgeno-
men, te weten het Rijsterbos, De Katlijker heide en de 
Oude Venen.

•	 Hulperverlening	in	het	veld
Samen met It Fryske Gea is een cursus ‘Hulpverlening 
in het veld’ aangeboden aan de vrijwilligers. Er hebben 
50 personen deelgenomen aan deze leerzame cursus.
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2.2.3 Thema III: Versterken rol landschap in beleid  
 en uitvoering 

Ook in 2009 is de uitvoering van het Streekplan 2007 
‘Om de kwaliteit fan de romte’ een belangrijke opgave. 
Uitgangspunt is en blijft een economisch sterk(er) en 
tegelijkertijd mooi(er) Fryslân te realiseren. Het ‘land-
schapinclusief denken’ wordt met name op provinciaal 
niveau een vanzelfsprekendheid. Dit blijkt onder andere 
uit de gebiedsprocessen die Provinsje Fryslân opzet. 
Landschap vormt in deze processen een belangrijk 
thema én wordt ook als zodanig erkend. Ook het Atelier 
Ruimtelijke Kwaliteit kiest inzake belangrijke ruimte-
lijke ontwikkelingen de landschappelijke invalshoek als 
uitgangspunt. 

Ontwikkeling, uitwisseling en begeleiding 
Versterken van de rol van landschap in beleid en uitvoe-
ring vereist de inzet van Landschapsbeheer Friesland op 
verschillende manieren en terreinen. Landschapsbeheer 
Friesland constateert dat er steeds meer vraag komt naar 
procesontwikkeling en begeleiding in relatie tot ontwik-
kelingen in het cultuurlandschap. In de maatschappij 
wordt steeds duidelijker dat wij verantwoord met onze 

landschappelijke omgeving om moeten gaan, willen we 
de gewenste kwaliteit kunnen vasthouden. 

Enerzijds bereiken we dit door als van oudsher te werken 
in het landschap. Dat wil zeggen onderhoudswerkzaam-
heden aan landschapelementen. Anderzijds bereiken we 
dit door processen rond landschapsbeheer en –behoud 
op te zetten en daarin te participeren. Hierbij moet ge-
dacht worden aan het leveren van bijdragen aan gebieds-
ontwikkelingen, kennisuitwisselingsprojecten en het 
uitvoeren van de procesbegeleiding in projecten.

•	 Opzet	inventarisatie	nationaal	landschap	NFW
Provinsje Fryslân heeft de opdracht uitgezet om te 
komen tot de inventarisatie van nationaal landschap de 
Noardlike Fryske Wâlden (nul-meting). DLG werkt de 
opzet en aanbesteding van de opdracht uit door vooraf 
met gemeenten, de vereniging NFW en provincie de 
opgave in kaart te brengen. Landschapbeheer Friesland 
heeft bij de start van de opzet haar standaard inventa-
risatiemethode voor cultuurlandschap gepresenteerd 
en toegelicht. Ook een aantal technische bijeenkom-
sten zijn door Landschapsbeheer bijgewoond/verzorgd. 

•	 Project	‘Zelfsturing	en	profit	vereniging	NFW’
In dit project richt 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 gezamenlijke ontwikkeling van product-markt 
combinaties. 
In het project wordt de focus verlegd van volledig 
publieke financiering via subsidies naar een meer 
marktgedreven verwaarding van het landschap.

In het project zijn 8 verschillende zogenaamde Product 
Markt Combinaties (PMC’s) ingesteld, die zich richten 

op verschillende thema’s en die verschillende nieuwe 
economische waarden onderzoeken en zo mogelijk 
creëren. Landschapsbeheer is betrokken bij 4 van deze 
PMC’s . (Energie uit hout, Pilot San 2010, Landschap-
landschapsbeleid en Landschapsvisie), die vooral in 
2010 actief gaan opereren. Er liggen duidelijke dwars-
verbanden met de themagroepen in het nationaal 
landschap. 

•	 Nij	Maaie,	gemeente	Dongeradeel	
In 2009 is Landschapsbeheer Friesland eveneens actief 
geweest in de projectgroep van de integrale gebieds-
ontwikkeling Nij Maaie in de gemeente Dongeradeel. 
De landschapsinventarisatie van het gehele gebied is 
afgerond en gepresenteerd aan de commissie. In een 
latere fase zal dit ook in de streek gepresenteerd gaan 
worden en op de website worden geplaatst. 

De ondersteuningsgroep vanuit de natuurbeheerorga-
nisaties ter ondersteuning van de gebiedscommissiele-
den heeft zich in 2009 regelmatig over diverse agen-
dapunten gebogen en meningen onderling afgestemd. 
De gebiedscommissie heeft een projectgroep ingesteld 
die zich bezighoudt met de voorbereiding van een 
integraal project, welke ingediend wordt bij het Wad-
denfonds. Hierin levert Landschapsbeheer Friesland 
vanuit landschap input. 

Het betreft het gebied De Anjummer Kolken - Súd Ie, 
begrensd door Dokkum, Anjum en Engwierum. De 
wens van de gemeente is het gebied de Súd Ie met en-
kele opvaarten bevaarbaar te maken voor iets grotere 
boten, wat zal zorgen voor een recreatieve, economi-
sche impuls. Dit in combinatie met waterbergings- en 
beheersingsmaatregelen en verbeteringen ten behoeve 
van natuurgebieden, landrecreatie en landschap.
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•	 Integrale	gebiedsontwikkeling	Ferwerderadeel	
De Gebiedscommissie van de integrale gebiedsontwik-
keling Ferwerderadeel heeft in september 2009 het 
initiatief genomen voor het maken van een Land-
schapsvisie. Hiertoe heeft DLG in opdracht van de 
gebiedscommissie, in eerste instantie een schetsschuit 
georganiseerd. Hierbij was ook Landschapsbeheer 
Friesland betrokken om vanuit cultuurhistorie en 
landschap mee te denken in deze 3-daagse sessie. De 
uitkomsten van deze schetsschuit zijn veelbelovend 
en constructief om als bouwsteen te dienen voor de 
Landschapsvisie. De 2 vertegenwoordigers van natuur, 
milieu en landschap worden ondersteund door een 
begeleidingsgroep, geactiveerd door de Friese Milieu 
Federatie. Landschapsbeheer Friesland is hierbij ook 
betrokken vanuit landschap en cultuurhistorie.

•	 Terschelling	
In de voorbereiding van de integrale gebiedscommis-
sie Terschelling heeft Landschapsbeheer Friesland een 
kartering van het cultuurlandschap uitgevoerd. Deze 
inventarisatie dient als onderlegger voor de ruimtelijke 
ordening vraagstukken die op het eiland spelen. 

•	 Ecologische	Verbindingszones	
Landschapsbeheer Friesland is lid van de projectgroep 
Ecologische Verbindingszones die tot taak heeft deze 
verbindingszones in Zuidoost-Fryslân te realiseren. 
2009 is gebruikt om hier een Plan van aanpak voor op 
te stellen.

•	 Loketfunctie	
De loketfunctie voor vragen omtrent aardkundige 
waarden is in 2009 voortgezet.

•	 Connectiviteit	en	doorzicht	in	kleinschalig	cultuur-
landschap 

Voor Landschapsbeheer Friesland is de landschaps-
kwaliteit voor haar handelen steeds leidinggevend. 
Belangrijk hierbij is om de gewenste kwaliteit van de 
ruimte te ontwikkelen met winst voor het landschap, 
die kan rekenen op steun en inzet van de bevolking. 
Landschapsbeheer Friesland zette hiertoe de verschil-
lende producten en concepten in die zijn ontwikkeld 
in eigen beheer of in samenwerking met partners als 
de universiteit van Wageningen. Zo is o.a. de kennis 
verkregen uit de studie WUR naar connectiviteit en 
doorzicht in kleinschalig cultuurlandschap is inge-
bracht in werkgroep landschap Centrale As.

•	 Landschappelijke	inpassing	van	boerderijen	
Landschapsbeheer Friesland heeft een project opgezet 
en in uitvoering genomen waarbij de landschappe-
lijke inpassing van boerderijen centraal staat (zie ook 
Thema I).

•	 Herplantplicht	
Landschapsbeheer Friesland werkt samen met Pro-
vinsje Fryslân aan een model voor de uitvoering van 
de herplantplicht in de provincie. In de loop der jaren 
zijn er vele herplantverplichtingen ontstaan. De vraag 
is nu hoe de verplichtingen in het landschap kunnen 
worden ingepast en hoe dit georganiseerd kan worden.

Cultuurhistorische elementen
Cultuurhistorie is onlosmakelijk met cultuurlandschap-
pen verbonden. Cultuurhistorische elementen kunnen 
daarin beeld- en kwaliteitbepalend zijn. Landschapsbe-
heer Friesland zet zich in voor de instandhouding en/of 
ontwikkeling van dergelijke cultuurbepalende elemen-
ten. Hierbij gaat het niet uitsluitend om de schop in de 
grond, maar juist ook om het proces dat leidt tot gedrag 

en kwalitatief hoge ideeën en oplossingen. Het cultureel 
erfgoed is van alle bewoners en spreekt bijzonder tot de 
verbeelding van mensen. Ontwikkeling van projecten en 
activiteiten vraagt daarom altijd om goede communica-
tie. In 2009 is een aantal projecten met betrekking tot de 
instandhouding en ontwikkeling van cultuurhistorische 
elementen opgezet en/of gestart.

•	 Friese	Waterlinie	
Er is, in aansluiting op het boek dat in november 2008 
is verschenen, verder gewerkt aan de Friese Waterlinie, 
een fenomeen in Zuidoost-Fryslân. In samenwer-
king met Provinsje Fryslân is een project opgezet om 
de realisatie van de beleefbaarheid van deze linie te 
onderzoeken en hiervoor een plan van aanpak op te 
stellen. Landschapsbeheer Friesland heeft in dit project 
de projectleiding en voert samen met de provincie de 
procesbegeleiding.

•	 Begraafplaatsen	in	Friesland	
Er is een project gestart met betrekking tot de begraaf-
plaatsen in Friesland. Deze elementen vormen bijzon-
dere en emotionele elementen in het landschap. In het 
kader van dit project wordt groot onderhoud aan de 
beplanting op begraafplaatsen uitgevoerd, krijgt een 
aantal begraafplaatsen een eigen vrijwilligersgroepen 
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en komt er een cursus over rituelen, onderhoud groen 
en onderhoud grijs. Als laatste worden de mogelijkhe-
den onderzocht om een fonds te ontwikkelen voor het 
onderhoud van Friese begraafplaatsen in de toekomst.

•	 Cultuurvriendelijke	oevers	
Landschapsbeheer Friesland heeft geparticipeerd in het 
project van ‘Cultuurvriendelike oevers’ van Land-
schapsbeheer Nederland. Doel van dit project was om 
het begrip cultuurvriendelijke oevers te introduceren 
bij waterschappen, beleidsambtenaren, bestuurders en 
landschappers die zich bezighouden met de inrichting 
van oevers in Nederland. Dat wil zeggen dat bij de in-
richting van oevers nadrukkelijke de cultuurhistorische 
component wordt meegenomen. Wat was de functie 
van de over en welke heeft de oever nu? Door middel 
van workshops en het opstellen van een stappenplan is 
men in contact gebracht met dit nieuwe begrip. 

•	 Cultureel	erfgoed	Beetsterzwaag	
In samenwerking met de Bosgroep Noord Nederland 
en Staatsbosbeheer en Natuur en Landschap Fryslân 
is een project opgesteld voor de ontwikkeling van het 
cultureel erfgoed van de landgoederen in en rond Beet-
sterzwaag. Hiervoor is een bijdrage uit het Belvedère-
fonds gevraagd en gekregen. Dit initiatief wordt in 
2010 verder uitgewerkt. Landschapsbeheer Friesland 
zal in dit project de procesbegeleiding verzorgen.

Ondersteunende taak
Ondersteuning bieden en kennisoverdracht aan di-
verse doelgroepen levert meer draagvlak en een grotere 
betrokkenheid op met het landschap. Dit leidt vaak tot 
kansrijke initiatieven die tevens aansluiten bij beleidsop-
gaven en uitgewerkt kunnen worden tot goede projecten 
in natuur en landschap.

•	 Omvorming	Programma	Beheer	
Er is deelgenomen aan de provinciale klankbordgroep 
Omvorming Programma Beheer, waarin beheerders 
overleggen met de provincie over het Subsidiestelsel 
Natuur en Landschap en het natuurbeheerplan. Het 
natuurbeheerplan is het sturingsdocument vanuit het 
provinciale beleid, waarin de beschikbare beheermid-
delen gezet worden. Daarnaast zijn individuele grond-
gebruikers geadviseerd over het nieuwe stelsel.

•	 Coördinator	natuur	en	landschap	
In 2009 is een coördinator natuur en landschap voor 
de Provinsje Fryslân aangesteld. Dit is een initiatief 
van de terreinbeherende organisaties, de Friese Milieu 
Federatie en Landschapsbeheer Friesland. Landschaps-
beheer Friesland participeert in de begeleiding van de 
coördinator en stuurt op het thema landschap.

•	 Steunpunt	Landschap	Zuidoost-Fryslân	
Het Steunpunt Landschap voor Zuidoost-Fryslân, 
een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in 
Zuidoost-Fryslân, is gecontinueerd. Landschapsbeheer 
is de projecttrekker en begeleidt de landschapscon-
sulent. In 2009 is vooral veel energie gestoken in de 
realisering van het streekfonds Oranjewoud-Katlijk en 
de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan door het 
starten van nieuwe uitvoeringsprojecten.

•	 Plattelânsprojekten	
Landschapsbeheer Friesland continueerde in 2009 
de contacten met de zes bureaus plattelânsprojek-
ten, zodat ondersteuning gegeven kon worden bij de 
uitwerking van bijvoorbeeld initiatieven van burgers. 
In een aantal gevallen konden deze initiatieven verder 
geholpen en begeleid worden tot een concreet project.

•	 Projectendag	Noardlike	Fryske	Wâlden
Projectendag Noardlike Fryske Wâlden is een initiatief 
van Provinsje Fryslân en plattelânsprojecten om voor 
het nationaal landschap te achterhalen welke ideeën 
er allemaal zijn voor het ontwikkelen van projecten. 
Daarnaast geven ze voor ieder project een priorite-
ring aan. Landschapsbeheer Friesland verzorgde in de 
werkgroep landschap een presentatie als inleiding op 
de workshop.

•	 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 mi-
neralisatie met als gevolg ongewenste ontwikkelingen 
in de vegetatie van de natuurgebieden binnen het 
landgoed. Om de oorzaken van de verdroging tegen 
te gaan, is er een onderzoeksvoorstel opgesteld waarin 
Landschapsbeheer Friesland participeert. Het onder-
zoek wordt in 2010 uitgevoerd.

•	 Donglust
Samen met de bosgroep Noordoost Nederland is een 
verkenning voor het herstel van het landgoed Donglust 
(Oranjewoud) gemaakt. 

Begeleiding en procesontwikkeling
Ook bij gemeenten en semi-overheden als Staatsbos-
beheer staat het thema landschap steeds vaker op de 
agenda. Met name voor initiatieven bij deze doelgroepen 
constateren we de vraag om een andere rol van Land-
schapsbeheer Friesland. Het verzoek om meer begelei-
ding in processen en projectontwikkeling.
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•	 Samenwerking	Staatsbosbeheer	en	It	Fryske	Gea
De samenwerking met de terreinbeherende organi-
saties Staatsbosbeheer en It Fryske Gea werd gecon-
tinueerd. Gezamenlijk werden projecten opgezet ten 
behoeve van het herstel en onderhoud van met name 
de landschappelijke elementen. 

•	 De	Blesse-Blesdijke,	Weststellingwerf	
De gemeente Weststellingwerf heeft in samenwerking 
met Landschapsbeheer Friesland de uitvoering van fase 
4 van het herstel en versterken van het landschap in 
uitvoering genomen. Landschapsbeheer Friesland heeft 
bijgedragen aan de informatieavond, voerde de inven-
tarisatie uit en stelde de contracten op. Hier speelde 
ook de landschappelijke inpassing van natuurterreinen 
en cultuurhistorische elementen, zoals de eigendom-
men van Staatsbosbeheer in het gebied van De Blesse-
Blesdijke, een belangrijke rol.

•	 Landschap	Opsterland	
Voor de gemeente Opsterland heeft Landschapsbeheer 
Friesland de contracten voor het herstel en versterken 
van het landschap fase 2 opgesteld.

•	 Cursussen	Zuidoost-Fryslân
In de afgelopen jaren zijn verschillende projecten 
herstel en versterken landschap in Zuidoost-Fryslân 
uitgevoerd. Vele bewoners hebben inmiddels aan 
deze projecten deelgenomen. Hieruit is de behoefte 
ontstaan aan meer kennis over het onderhoud van 
landschapselementen. Landschapsbeheer Friesland 
vult deze behoefte in door voor deze groep cursussen 
te ontwikkelen en te geven. In 2009 is hiermee gestart.

Betaalbaar onderhoud
Het beheer van landschapselementen is een belangrijke 
opgave om het landschap en de kernkwaliteiten van de 
verschillende landschapstypen te behouden, te herstellen 

en zo nodig te versterken. Dit betekent dat de nodige in-
spanningen gepleegd moeten worden om het onderhoud 
betaalbaar te houden. We moeten bevorderen dat er 
gericht gezocht wordt naar mogelijkheden om het beheer 
marktconform te betalen en te verankeren.

•	 Werkgroep	financiering	LBN
Op het gebied van financiering van het landschap is 
een overleggroep binnen Landschapsbeheer Nederland 
actief. Landschapsbeheer Friesland neemt deel aan dit 
overleg. Kennis vanuit verschillende landschapsbeheer-
stichtingen wordt op deze wijze gebundeld en gedeeld 
en kan weer worden ingezet  in de verschillende 
provincies. 

•	 Landschapsfonds	Oranjewoud-Katlijk	
Na een succesvolle verkenning in 2008 voor de kansen 
voor een landschapsfonds in het gebied Oranjewoud-
Katlijk hebben de gemeente Heerenveen en de Provins-
je Fryslân de intentie uitgesproken met dit initiatief 
verder te willen gaan. Voor de verdere implementatie 
van het landschapsfonds heeft de gemeente Heeren-
veen een project opgestart. 

  
In de verkenning is een fondsomvang berekend van 
2,4 miljoen euro, waarmee 30 jaar lang de kosten voor 
landschapsonderhoud in het gebied kunnen worden 
gedekt.
De provincie en gemeente hebben stappen onderno-
men om resp. 50% en 25% van deze benodigde midde-
len te reserveren. Met daarbij de nadrukkelijke opgave 
van 15 tot 25 % private financiering in het fonds, en 
niet meer dan 15% van het fonds te reserveren voor 
uitvoeringskosten.

Om een succesvolle implementatie te bewerkstelligen 
is vanuit de verkenning nog een aantal belangrijke 
stappen/ uitwerkingen noodzakelijk. 

- het uitwerken van een zogenaamde dienstenbundel;
- het uitwerken van de uitvoeringsorganisatie;
- het uitwerken van de fondsopzet (financieel);
- het installeren van de stichtingsbestuur;
- de communicatie rondom het geheel.

Voor deze opgave is een structuur opgezet met als 
centrale aansturing een kerngroep. Daaromheen staan 
de werkgroepen dienstenbundel, uitvoeringsorgani-
satie, financiën en communicatie. Landschapsbeheer 
Friesland maakt deel uit van de kerngroep en de 
werkgroep Dienstenbundel/uitvoeringsorganisatie. Er 
is extra energie gezet in het verder ontwikkelen van 
de dienstenbundel en de opzet en uitwerking van de 
uitvoeringsorganisatie. 
De dienstenbundel/uitvoeringsorganisatie zijn in 2009 
op dit moment voor een groot deel uitgewerkt en wor-
den binnenkort afgerond.

Voor het stichtingsbestuur zijn mensen benaderd en 
is een voorzitter bereid gevonden. De opzet van een 
landschapsfonds in deze vorm mag voor Fryslân uniek 
worden genoemd. 
Een belangrijke opgave voor het stichtingsbestuur 
vormt de private financiering die essentieel is voor het 
slagen van de pilot. Verder is de rol van een gebied-
smakelaar een belangrijke. Die rol is toegedacht aan 
de agrarische natuurvereniging ‘Grien Brongergea’. Zij 
zijn het gezicht naar de streek en vervullen een belang-
rijke rol bij de werving.

Landschapsbeheer Friesland heeft in de opzet een 
belangrijke rol in de uitvoeringsorganisatie (kwaliteits-
bewaking) en bij toekomstige advisering. Belangrijke 
aanjager voor het instellen van een landschapsfonds in 
Oranjewoud-Katlijk is het steunpunt Landschap Zuid-
oost-Fryslân, waarmee nauw wordt samengewerkt. 
Naar verwachting is het fonds in 2010 operationeel.
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•	 Opschaling	gebiedsfonds
Op basis van de pilot Landschapsfonds Oranjewoud-
Katlijk gaat Landschapsbeheer Friesland zich met de 
verschillende partners in dit proces inzetten voor een 
opschaling van het gebiedsfonds naar geheel Zuidoost-
Fryslân. De uitwerking van de opschaling gaat van 
start nadat de implementatie van de pilot in Oranje-
woud-Katlijk is afgerond.

•	 Pilot	Energie	uit	Hout	Noardlike	Fryske	Wâlden
Het draagvlak voor de pilot Energie uit Hout NWF is 
groot. Alle vijf gemeenten, de agrarische natuurvereni-
ging, Omrin en Landschapsbeheer Friesland doen mee. 
Doel van de pilot is om onderhoud aan landschaps-
elementen als singels en wallen in de Noardlike Fryske 
Wâlden voor de eigenaar betaalbaar te houden. Zeker 
als in de toekomst het Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer-budget slinkt. 

Op basis van bedrijfslandschapsplannen worden de 
te onderhouden singels en wallen geselecteerd. In de 
pilot wordt uitgezocht hoe het onderhoud zo efficiënt 
en voordelig mogelijk kan worden uitgevoerd. De bio-
massa die vrijkomt zal tegen de hoogst mogelijke prijs 
worden vermarkt. De opbrengsten komen ten goede 
aan het coulisselandschap in de Noardlike Fryske 
Wâlden.

2.2.4 Thema IV: Realiseren van de beleefbaarheid 
 van landschap

Op zoek naar identiteit
De ontwikkelingen op agrarisch, economisch en ander 
gebied hebben de afgelopen decennia in Friesland voor 
slijtage van het landschap gezorgd. In een tijd waarin 
bewoners op zoek zijn naar de identiteit van de streek 
wordt dit als pijnlijk ervaren. Projecten met als doel be-

woners te betrekken bij de eigen omgeving zijn daarom 
erg actueel. Het succes van het project Oude paden, 
Nieuwe wegen en de daaruit voortkomende projecten in 
de regio’s Zuidoost en Zuidwest-Fryslân zijn hier goede 
voorbeelden van. 

•	 Ontsluiting	van	het	platteland
In 2009 is verder gewerkt aan de ontsluiting van het 
platteland voor wandelaars. In oktober is het project 
Oude paden, Nieuwe wegen afgesloten. Landschapsbe-
heer Friesland werkt nu aan de realisatie van wan-
delroutes. Hiervoor is een aantal activiteiten opgezet. 
Landschapsbeheer Friesland streeft ernaar om in de 
gehele provincie op basis van de historische ontslui-
ting routenetwerken voor wandelaars te ontwikkelen. 
Dit krijgt gestalte in het project Waddenwandelen en 
de uitwerkingen van Oude paden, Nieuwe wegen in 
Zuidwest- en in Zuidoost-Fryslân. Ook uit Midden 
Friesland is de wens naar voren gekomen om in aan-
sluiting op de omringende gemeenten wandelroutes te 
ontwikkelen en te realiseren.

•	 Oude	Paden,	Nieuwe	Wegen
Het project Oude paden, Nieuwe Wegen (OPNW) in 
Zuidwest-Fryslân heeft geresulteerd in een inventari-
satie van aanwezige en (verdwenen) historische paden. 
Er kwamen in totaal 70 wensen en routevoorstellen 
om historische paden toegankelijk te maken voor 
wandelaars. Resultaat is dat er 30 kilometer pad per 
direct realiseerbaar is, 130 km wandelpad verder moet 
worden uitgewerkt en er een projectplan is opgesteld 
voor een nadere uitwerking van de routevoorstellen. In 
Zuidoost-Fryslân heeft het regioteam OPNW, op basis 
van de historische gegevens en routevoorstellen geko-
zen voor het nader uitwerken van 5 tot 10 regionale 
trajecten. Het projectplan is ingediend.

•	 Ommetje	2008
De prijsvraag Ommetjes was in 2008 een groot succes. 
Het winnende ommetje in Achlum is gerealiseerd. In 
2009 is een projectplan ingediend om drie ommetjes 
uit de prijsvraag te realiseren.

•	 Waddenwandelen
Binnen het project Waddenwandelen zijn werkgroepen 
samengesteld per gemeente. Deze werkgroepen onder-
zoeken en kansen en mogelijkheden voor het aanleg-
gen van een wandelnetwerk.  

•	 Interreg-project	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 
is gevraagd te participeren, omdat wij veel kennis in 
kunnen brengen over de ontsluiting van het platteland 
voor wandelaars in samenwerking met de bewoners. In 
2009 is een eerste bijeenkomst geweest.
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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 cultuurhistorie 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. 

•	 Ingediende	ideeën
In 2009 zijn tenminste drie burgerinitiatieven door 
Landschapsbeheer Friesland onderzocht op haalbaar-
heid. Zo zijn er diverse gesprekken geweest met de ini-
tiatiefneemster van het concept ‘Burgerbosjes’. Helaas 
hebben deze gesprekken (nog) niet geleid tot een con-
creet projectvoorstel. Voor het idee van dorpsbelang 
Achlum om het beschermd dorpsgezicht te verfraaien 
is wel een project ontwikkeld en ingediend, met de 
naam Achlum oan ‘e Slachte. Hetzelfde geldt voor het 
burgerinitiatief voor de Grachtsluis in Munnekeburen. 
Het projectvoorstel voor herstel van deze sluis is wel 
ingediend, maar toekenning van subsidie is (vanwege 
de monumentenstatus) opeens hoogst onzeker.

•	 Schingen	-Slappeterp	
Voor dorpsbelang Schingen -Slappeterp werd een 
voorstel ontwikkeld voor de realisatie van natuurlijke 
bermen tussen de beide dorpen. Dorpsbelang trekt dit 
volgens afspraak zelf eerst verder richting de gemeente.

•	 Paardensportcentrum	landgoed	Vinkega	
Een van de grotere projecten die Landschapsbeheer 
Friesland in 2009 in dit kader heeft uitgevoerd is de 
landschappelijke inpassing van het Paardensportcen-
trum landgoed Vinkega. Hierbij ging het om de ont-
wikkeling van een landgoed door aanplant en het creë-

ren van een waterpartij in combinatie met de inpassing 
van een nieuwe hal voor trainingen en wedstrijden.

Groepsinitiatieven
Bij ruimtelijke planvormingsprocessen is de input van 
bewonersgroepen van belang. Ook vanuit die groepen is 
behoefte om inbreng te leveren. Het gaat daarbij vooral 
om de leefbaarheid en beleefbaarheid van hun directe 
leefomgeving. Evenals burgers hebben ook deze partijen 
behoefte aan ondersteuning en kennis.

•	 ‘Thuis	in	Groen’
Landschapsbeheer Friesland heeft in 2009 een inter-
mediaire rol gespeeld bij het project ‘Thuis in Groen’. 
Samen met stichting Doarpswurk wil Landschapsbe-
heer Friesland dorpen laten nadenken over de eigen 
omgeving. Bewonersgroepen werden gevraagd mee te 
denken over de eigen omgeving. In het kader van dit 
landelijke project is de Europees erkende ECOVAST-
inventarisatiemethode toegepast in Nieuweschoot. 
Daar is het project Doarpen yn’t grien (DYG) uitge-
voerd, als onderdeel van het herstellen en versterken 
van het landschap in en rond Nieuweschoot.

•	 10	Stekjes	
Het project 10 Stekjes in Noordoost-Fryslân is ontwik-
keld in samenwerking met Keunstwurk. Dit project is 
in 2009 ingediend en heeft als doel het realiseren van 
10 stekjes (bankjes) langs de Historische Wandelpaden 
en het fietsknooppuntensysteem in Noordoost-Frys-
lân. De stekjes laten de bezoeker op kunstzinnige wijze 
het landschap beleven. Per gemeente zijn werkgroepen 
van bewoners samengesteld, die meedenken bij de 
locaties en inrichting van de stekjes.

Ontwikkelingen in en rond Friese dorpen
Dorpen in Friesland hebben nog een kleinschalig ka-
rakter. Door de sterke sociale structuur van deze dorpen 
is de maatschappelijke inzet vaak erg groot. Ook het 
overkoepelende belangenorgaan voor deze dorpsbe-
langenverenigingen, Doarpswurk, merkt een stijgende 
behoefte in de dorpen aan handvaten voor landschappe-
lijke ontwikkelingen in en rond de dorpen.

•	 Dorpsvisie	Bakkeveen
Op 28 februari 2009 is de ECOVAST-inventarisatie-
methode toegepast in Bakkeveen waar een concrete 
vraag lag van het dorpsbelang. Het dorp wil graag grip 
krijgen op ontwikkelingen rond het dorp. De methode 
was enigszins aangepastnaar aanleiding van de ervarin-
gen van Nieuweschoot. De resultaten van de inventa-
risatie zijn inmiddels aan het dorp gepresenteerd en er 
heeft een vertaalslag plaatsgevonden naar de dorpsvisie 
waar het dorp momenteel aan werkt. Timpaan-welzijn 
begeleidt de verdere totstandkoming van de dorpsvi-
sie en houdt daarover contact met Landschapsbeheer 
Friesland om ook landschap een plek te geven. Het 
doel is om de verdere uitwerking van de landschaps-
visie aan de plaatselijke werkgroep over te dragen. Dit 
zal resulteren in concrete projecten die vanuit het dorp 
worden geïnitieerd en eventueel door Landschapsbe-
heer kunnen worden ondersteund en begeleid.
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2.2.5 Thema V: Verbinden van soort en landschap 

Een belangrijke ontwikkeling is de nieuwe leefgebieden-
benadering van het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV). Ondanks het uitvoeren van 
soortbeschermingsplannen en de aanwijzing van be-
schermde gebieden, gaat het nog steeds bergafwaarts met 
een aantal planten- en diersoorten in Nederland. Het 
huidige beleid is in veel opzichten onvoldoende effectief 
gebleken. Het is onder andere te geïsoleerd ten opzichte 
van ander beleid voor het landelijk gebied en bovendien 
te veel gericht op individuele soorten.

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

Landschapsbeheer Friesland heeft in samenwerking met 
de Provinsje Fryslân de leefgebieden-benadering in het 
agrarisch leefgebied afgestemd. De verdere uitwerking zal 
projectmatig plaatsvinden, o.a. via project heideherstel.

•	 ‘Heideherstel’	
In 2009 werd een belangrijke aanzet gegeven voor de 
ontwikkeling van het project ‘Heideherstel’ in het ka-
der van leefgebiedenbenadering. In samenwerking met 
terreinbeherende organisaties, Bosgroep en particu-
liere grondgebruikers zal het project in 2010 definitief 
vormgegeven worden.

•	 Landschapsimpuls	Centrale	As	
Landschapsbeheer Friesland deelt haar kennis met 
betrekking tot soorten en landschap als onderbou-
wing van beleidskeuzen van provincie en rijk. Binnen 
landschapsvisie NFW en landschapsimpuls Centrale 
As is de beschikbare ecologische kennis uitgewisseld en 
hebben we in kaart gebracht bij welke thema’s kenni-
shiaten aanwezig zijn.

Soortenbeheer
Soortenbeheer is een belangrijke activiteit voor Land-
schapsbeheer Friesland met als uitgangspunt de voor 
Landschapsbeheer Friesland kenmerkende biotoopge-
richte benadering in haar activiteiten. Soorten vormen 
een belangrijke ingang voor het creëren van een (groter) 
draagvlak voor het cultuurlandschap. Soortenbeheer is 
één van de sleutelmerken van Landschapsbeheer Fries-
land.

•		 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 perspectie-
ven. Samen met vrijwilligers voert Landschapsbeheer 
soortbeschermingsprojecten uit, onder andere voor de 
ringslang, adder, steenuil en kamsalamander.

•	 Communicatieprojecten
Om een groter draagvlak te creëren voor het cultuur-
landschap worden projecten bewust onder de aan-
dacht gebracht. In de communicatie rondom in 2009 
uitgevoerde projecten als bijvoorbeeld ‘Steenuil onder 
de pannen’ en het meldpunt vleermuizen en marters is 
veel positieve aandacht voor deze soorten gegenereerd. 

Biotoopverbetering
De samenwerking met de Provinsje Fryslân krijgt meer 
vorm door het ontwikkelen van specifieke projecten voor 
biotoopverbetering onder andere in combinatie met eco-
logische verbindingzones. De ILG biedt daarvoor betere 
kansen doordat langer lopende projecten mogelijk zijn. 
Bij de uitvoering van de projecten worden nadrukkelijk 
vrijwilligers betrokken. 

Daarnaast is er een groeiende vraag bij particulieren, 
grondgebruikers en maatschappelijke organisaties naar 
kennis over soorten en het beheer van soorten. Hiermede 
is veel winst te behalen voor het landelijk gebied als het 
gaat om ecologische verbindingszones en biotoopbe-
heer. Landschapsbeheer Friesland geeft veel adviezen en 
brengt kennis in ten behoeve van soorten en populaties 
aan diverse maatschappelijke organisaties (Wetterskip 
Fryslân) en planontwikkelaars. 

•	 Zoogdieratlas
Als actieve partner in de begeleidingsgroep en de re-
giegroep werkt Landschapsbeheer Friesland mee aan de 
realisatie van de zoogdieratlas van de zoogdiervereniging. 
Dit initiatief is gestart in 2009 en zal worden voortgezet 
in 2010. 
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•	 Ecologische	verbindingzone	‘De	Drait’
Voor en samen met de gemeente Smallingerland is een 
oplossing ontworpen voor het knelpunt in de ecologi-
sche verbindingzone ‘De Drait’, waar vooral watergebon-
den organismen problemen ondervonden. Het voorstel is 
ingediend bij plattelânsprojecten en wordt naar verwach-
ting in 2010 uitgevoerd.

•	 Slangen
Landschapsbeheer Friesland richt zich tevens op par-
ticulieren, die veel vragen hebben over amfibieën en 
reptielen. Met name slangen vroegen bijzondere (directe) 
aandacht.

Meldpunt vleermuizen en marters
Samen met de Provinsje Fryslân is in 2008 ingezet op een 
bij Landschapsbeheer Friesland onder te brengen Meld-
punt vleermuizen en marters. Veel particulieren krijgen 
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 be-
schermd. Het is daarom van belang, zeker waar het gaat 
om overlast bij particulieren, deskundigen in te schake-
len bij het afhandelen van de klachten, en waar mogelijk, 
het oplossen van de problemen.

•	 Meldpunt
Het meldpunt vleermuizen en steenmarters is in 2009 
opgezet. De goede resultaten zijn samen met de provin-
cie geëvalueerd met als belangrijkste conclusie door te 
gaan op de ingeslagen weg. Een permanente oplossing 
voor de inbedding moet in 2010 worden gevonden.
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Afhankelijk van de vraagstelling, behoeften en wensen 
van betrokkenen, de doelstellingen, de haalbaarheid en 
mogelijkheden wordt bij de uitvoering van een project 
de meest geschikte oplossingsrichting gezocht. Tevens 
wordt bekeken wat de meest geschikte uitvoeringsmoge-
lijkheid is.
Uitgangspunt bij de uitvoering is om op basis van de 
beoogde projectdoelstelling een kwalitatief zo goed mo-
gelijk resultaat te behalen. De gekozen werkvorm is dus 
ondergeschikt aan het resultaat.

Bij de uitvoering van projecten heeft Landschapsbeheer 
Friesland in 2009 voor verschillende werkvormen geko-
zen. We noemen:

•	 uitbesteding	aan	loonwerkers	en	bedrijven;
•	 inzet	met	behulp	van	re-integratie	van	werkzoeken-
 den, samen met gemeenten en re-integratiebedrijven 
 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	landschaps-
 beheer door agrariërs;
•	 inzet	van	de	eigen	uitvoeringsdienst;

•	 ondersteunen	initiatieven	van	particulieren,	
 waarbij particulieren 
 zelf uitvoeren;
•	 samenwerking	met	dorpsbelangen;
•	 samenwerking	en	afstemming	vrijwilligerswerk	met	
 natuurorganisaties; 
•	 etc.

3.1 Integratie en samenwerking in uitvoering

De verschillende werkvormen staan niet los van elkaar. 
Vaak is sprake van een onderlinge samenwerking, het 
in aanvulling op elkaar werken of juist door afwisseling 
en samenwerking de doelstellingen binnen een project 
en tussen groepen naar een kwalitatief hoogwaardiger 
niveau tillen.
Dit noemen we integratie van uitvoeringsmogelijkheden.

In 2009 werd de integratie van werkvormen breed 
toegepast, er werden dus diverse combinaties ingezet bij 
de uitvoering van werkzaamheden. Doel is de capaciteit 
voor uitvoering in het landschap te verhogen en te opti-
maliseren. Dit moet leiden tot kwalitatief hoogwaardiger 
projecten. 

Intern wordt vooral gekeken naar de afstemming en de 
ondersteuning van het vrijwilligerswerk door de uitvoe-
ringsdienst, als ook naar de integratie van re-integranten 
en mensen in loondienst. Extern wordt vooral naar 
mogelijkheden gezocht van uitbesteding aan en samen-
werking met bedrijven, werkvoorzieningschappen en 
aannemers. Landschapsbeheer blijft in geval van uitbe-
steding de kwaliteit van het project bewaken of neemt de 
directievoering op zich. Inhuren van derden behoort ook 
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 2009 14.689 man-
uren. De dienst krijgt meer en meer een taak in de bege-
leiding, ondersteuning en sturing van andere werkvor-
men. De uitvoeringsdienst was in 2009 ook betrokken bij 
enkele scholingstrajecten in het landschapsonderhoud. 
Daarbij werd samengewerkt met re-integratiebedrijven, 
gemeenten en het AOC opleidingsinstituut dat het 
scholingsdeel verzorgde. Succesvol was ook de begelei-
ding van het project dat de uitvoeringsdienst samen met 
SKREP  (activiteiten van dak- en thuislozen) verzorgde. 
De re-integratieploegen hebben, inclusief genoemd 
SKREP-project, 11.900 uren aan het landschap gewerkt. 

Daarnaast zijn de landschapsverzorgers van de uitvoe-
ringsdienst ingezet op projecten waarin specialistische 
kennis en een voorbeeldfunctie verlangd worden. Een 
nadere vertaling naar landschapselementen 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 Beheer en organisatie uitvoeringsmogelijkheden



26

3.2 Uitvoering door eigenaar of grondgebruiker

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

Landschapsbeheer Friesland heeft in 2009 het nodige 
gedaan aan:

•	 advisering	en	voorlichting;	
•	 ondersteuning	bij	planvoorbereiding	en	subsidie-
 aanvragen;
•	 ondersteuning	op	financieel	gebied,	bijvoorbeeld	
 hulp bij aanvragen Programma Beheersovereen-
 komsten 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).

3.3 Vrijwilligers en scholen

De tendens is dat inwoners van Friesland steeds meer 
betrokken willen worden bij de inrichting en het beheer 
van de eigen omgeving. Landschapsbeheer Friesland 
speelt hierop in met projecten die dit ondersteunen. 
De projectbureaus van Plattelânsprojekten in Fryslân 
spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van deze 
projecten en het vinden van subsidies. Voorbeelden van 
dergelijke projecten zijn ‘Doarpen yn’t grien’, ‘It Koai-
paed’ en de wandel- en ommetjesprojecten, zoals Oude 
Paden Nieuwe Wegen.

Het vrijwilligerswerk in natuur en landschap wordt 
steeds meer ingebed in de Friese samenleving. De lande-
lijke natuurwerkdag trekt veel publiciteit, maar ook de 
hoogstambrigade is een fenomeen aan het worden. Dat 
veel eendenkooien worden onderhouden door vrijwil-
ligers, wordt door velen als vanzelfsprekend gezien. 
Kortom, het vrijwilligerswerk heeft een onmisbare plaats 
in de Friese samenleving en het Friese landschap verwor-
ven.

De politiek onderkent dat het vrijwilligerswerk onmis-
baar is voor het functioneren van de maatschappij en ziet 
het als haar taak om de vrijwillige inzet naar de toekomst 
toe te bestendigen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de invoe-
ring van maatschappelijke stages in het voortgezet on-
derwijs. Doel hiervan is jongeren bekend te maken met 
vrijwillige inzet door ze in de praktijk vrijwilligerswerk 
te laten doen. In 2011 zijn de maatschappelijke stages 
verplicht. Tot die tijd wordt er gewerkt aan de invoering 
ervan. Landschapsbeheer Friesland was in 2009 binnen 
het Friese pilotproject verantwoordelijk voor het ontwik-
kelen van de zogenaamde ‘Groene Stages’. Dit leidde 
ertoe dat meer dan 500 leerlingen één of meer dagen in 
natuur en landschap actief zijn geweest.

De negatieve trend wat betreft het afnemende aantal vrij-
willigers in diverse sectoren, lijkt zich bij Landschapsbe-
heer Friesland niet voor te doen. Door de groter worden-
de werkdruk van veel mensen, wordt er omgekeken naar 
een vrijetijdsbesteding die de stress wegneemt. De natuur 
zorgt voor de nodige rust en het voorziet in een belang-
rijke sociale behoefte. Vanwege de druk op de economie 
hebben zich in 2009 meer vrijwilligers aangemeld dan 
voorheen. Veelal gaat het om mensen die tijdelijk zonder 
werk zijn komen te zitten en hun vrijgekomen tijd nuttig 
willen besteden.

In 2009 hebben vele vrijwilligers hun vrije tijd besteed 
aan het landschap. De uitgevoerde activiteiten hebben 
in belangrijke mate bijgedragen aan het onderhoud van 
natuur- en landschapselementen. In 2009 zijn onder 
coördinatie van Landschapsbeheer Friesland door vrij-
willigers en scholieren in totaal 23.577 uur besteed aan 
het werk in het landschap. Tabel 5 geeft een overzicht 
van alle vrijwilligersactiviteiten; de tabellen  3a t/m 3c en 
tabel 4 laten de kwantitatieve gegevens van werkdagen, 
vrijwilligers en scholieren zien, als ook het totaal aantal 
uren dat door deze mensen 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 vrijwil-
ligerswerk is echter wel aan verandering onderhevig. 
Vrijwilligers willen zich tegenwoordig niet meer voor 
een lange tijd binden aan één en dezelfde organisatie. 
Landschapsbeheer Friesland zet daarom steeds meer in 
op korte, gerichte acties.

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 ontstaan, bestaande uit een 
themagerichte, de groepsgerichte en de projectgerichte 
aanpak. Bij elk van deze acties wordt samenwerking ge-
zocht met partijen die voor Landschapsbeheer Friesland 
nu en in de toekomst belangrijke partners zijn of kunnen 
worden.

•	 Themagericht	
Het formeren van vrijwilligersgroepen rondom 
bepaalde thema’s die geïnteresseerden bindt, zoals een-
denkooien, fruitbomen, dorpsbossen en stinzenflora.
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•	 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 Landschapsbe-
heer Friesland werkt als katalysator voor bottom-up-
ideeën uit de samenleving.

Weekendvrijwilligers en kampen
Bij de weekendvrijwilligers onderscheiden we vaste 
weekendvrijwilligers en gelegenheidsvrijwilligers. 
De vaste weekendvrijwilligers bestaan meestal uit groe-
pen mensen, verenigd in een organisatie of vereniging, 
die tijdens het werkseizoen 1 of meerdere zaterdagen 
landschapsonderhoud uitvoeren. Denk aan IVN-
afdelingen, Landschaps- en/of soortbeschermingsclubs, 
groencommissies dorpsbosjes en hoogstambrigades.

De gelegenheidsvrijwilligers bestaan meestal uit groe-
pen 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 werkdagen 
 met vrijwilligers uit het dorp het betreffende dorp 
 letterlijk in het groen hebben gezet. 
•	 Praktijkdagen	voor	(oud)cursisten	die	via	Land-
 schapsbeheer 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-landgoed-
 kamp).
•	 SIW	(Stichting	Internationale	Werkvakanties).

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 1 dag 
per week actief in het landschapsbeheer. We noemen 
enkele voorbeelden uit eigen praktijk.

Zorginstellingen
Vergelijkbaar van opzet, maar met een iets andere doel-
stelling, 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. 

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’ zijn ruim 45 
scholen (bijna 1100 leerlingen) actief geweest in de na-
tuur. De NME-steunpunten die aan het project mee-
werkten 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,	Kollumer-
land).

•	 groep	Leeuwarden	(7	personen)	 maandag	 eendenkooi	Gytsjerk,	Lytse	Geast,	Kobbekooi
•	 groep	Heerenveen	(5	personen)	 woensdag		 natuurterreintjes	gemeente	Heerenveen
•	 groep	Stellingwerven	(8	personen)	 dinsdag	 natuurterreintjes	Stellingwerven
•	 groep	Anjum	(5	personen)	 donderdag		 eendenkooien	Anjum	en	omgeving
•	 groep	Opsterland/Smallingerland	(8	personen)	 donderdag	 natuurterreintjes	Zuidoost-Fryslân

•	 Zorgboerderij	Gaegelpolle	(6	personen)	 variërend	 natuurterreintjes	Zuidoost-Fryslân
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Ter verantwoording van de basistaken is gewerkt aan 
een schema dat overeenkomt met de uitgangspunten 
geformuleerd in de pilot ‘Beleidsgestuurde Contractfi-
nanciering’(BCF).  Bij de beschrijving van de prestaties is 
een indeling gehanteerd die aansluit bij de werkwijze van 
Landschapsbeheer Friesland: de 5 thema’s.

Vanuit de 5 thema’s (hoofdstuk 2.2.) zijn de basistaken 
geanalyseerd en de activiteiten per thema beschreven. 
Tevens zijn, per activiteit, zo concreet mogelijk de output 
en het beoogde doel aangegeven.

De prestaties, zoals aangegeven in het activiteitenpro-
gramma 2009, zijn nagelopen. Hiervan is in het schema 
de status aangegeven (kolom gerealiseerd: ja, nee, deels). 
In de kolom toelichting (meer/minder) is waar nodig een 
toelichting of verklaring genoteerd. Per thema zijn ook 
de extra uitgevoerde activiteiten vermeld. Activiteiten die 
dus niet eerder in het activiteitenprogramma opgeno-
men waren.

4 Prestatieoverzicht 2009

Thema  Nr. Activiteit Indicator/output, c.q. beoogd doel Gerealiseerd Toelichting

    ja nee deels Meer - minder                      

I. Inspelen op  1 Het meedenken en meewerken aan de ontwikkeling Plan van aanpak voor de komende jaren waarin de   X Nog in ontwikkeling.

transities van het  van concepten die een duurzame inrichting van strategie voor wat betreft inpassing van bedrijven-

platteland  bedrijventerreinen stimuleren. terreinen beschreven staat.

I 2 Opzetten project met als doel het verantwoord Projectplan voor 1 groot bedrijventerrein X   De Hemrik (groot), 

  inpassen en duurzaam inrichten van een (>100 bedrijven) of 2 à 3 middelgrote bedrijven-    Workum (Middelgroot),

  bedrijventerrein. terreinen (30-100 bedrijven).    Achlum (klein).

I 3 Kennisinbreng en advisering, bijdragen aan Ondersteuning van provinciale denktank, advisering   X Prépilot uitgevoerd, overige

  implementatie rondom nieuw provinciaal beleid op 10 locaties.    pilots door het team door-

  ‘Nije Pleats’.     geschoven naar 2010.  

Globaal overzicht geleverde producten en resultaten 2009
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Thema  Nr. Activiteit Indicator/output, c.q. beoogd doel Gerealiseerd Toelichting

    ja nee deels Meer - minder                      

I Inspelen op 4 Opzetten van een onderhoud- en beheerproject Twee uitgewerkte projectvoorstellen voor herstel en X   VALD Dantumadeel.

transities van het  landschap in samenwerking met agrarische versterking landschap in de Noordelijke Friese Wouden

platteland  natuurvereniging binnen nationale landschappen. (NWF) en in Zuidoost-Fryslân.

I 5 Opzetten van een onderhoud- en beheerproject   X

  landschap in samenwerking met agrarische

  natuurvereniging buiten nationale landschappen.

I 6 Deelname aan provinciale werkgroep  Uitwerking EVZ. X   3 bijeenkomsten.

  Ecologische Verbindingszone (EVZ).      

I 7 In overleg met de projectverwerver natuur en Bijdrage aan gedragen voorstellen voor traject twee X   Onderzoek naar toepasbaarheid

  landschap en betrokken partijen een bijdrage EVZ’s in het witte gebied.    model trajectkeuze.

  leveren aan de tot- standkoming van de EVZ     

  in Zuidoost-Fryslân.

I 8 Deelname pilots NFW aanvraag SAN 2010  8 à 10 werkgroepbijeenkomsten om te komen tot een X   Deelname werkgroepbijeen-

  en zelfsturing inbreng kennis/ondersteunen  projectplan aanpak digitale aanvraag Programma    komsten.

  van provincie en agrarische natuurverenigingen. Beheer en zelfsturing.

I 9 Uitwerken woudenpakket NFW. Ondersteuning bij verder uitwerken woudenpakket. X   Meer: Inzet landelijke werkgroep

       index natuur en landschap.

I 10 Deelname en ondersteuning organisatie nationaal Deelname en ondersteuning 8 bijeenkomsten van X

  landschap NFW. Themagroep landschap. 

I 11 Ondersteuning agrarische natuurverenigingen  2 cursussen/lezingen landschapsbeheer t.b.v. ANV’s

  binnen nationaal landschap   X  

I 12 Ondersteuning agrarische natuurverenigingen   X

  buiten nationaal landschap

Extra I 13 Biomassa NFW Opzetten biomassastroom X   Projectvoorstel pilot biomassa- 

       stroom ingediend, uitvoering 

       2010-2013

Extra I 14 Ondersteuning bieden beleid Nationaal Landschap Overleg en meedenken, input leveren aan leden X   Deelname overleg/ ondersteuning

  NFW Stuurgroep: 4 bijeenkomsten    Stuurgroepleden NFW  

II Verbinden van  1 In samenwerking met gemeenten re-integratie- Projecten ontwikkelen en organiseren, waarin X   Twee projecten in uitvoering in

(nieuwe) groepen   trajecten voor langdurig werkelozen, verslaafden maximaal 16 re-integranten gedurende 12 maanden    de gemeenten Achtkarspelen,

aan landschapsbeheer  enz. opzetten. worden ingezet bij landschapsonderhoud. Volgen en    Tytjerkstradiel, Smallingerland,

   zo nodig bijstellen van de re-integratieprojecten.    Opsterland, Heerenveen, West-

       stellingwerf en Dantumadeel
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II Verbinden van 2 In samenwerking met justitie werkzaamheden in  Projecten opzetten en organiseren, waarbij maximaal X   2 projecten in uitvoering, 

(nieuwe) groepen  het landschapsonderhoud regelen voor delinquenten  16 taakgestrafte delinquenten voor landschapsonder-    24 deelnemers uit Leeuwarden. 

aan landschapsbeheer  met een taakstraf. houd worden ingezet.    Vervolg in 2010.

II 3 Onderzoek mogelijkheden maatschappelijk  Een initiatief waarbij 2 à 3 bedrijven betrokken zijn   X Deelname Groene Beursvloer met

  betrokken ondernemen, zoals sponsoring projecten. en waarbij samenwerking tot stand is gebracht.    als resultaat één match 

       (Vlindertuin in Lemmer).

II 4 Tot stand brengen van samenwerking met IVN en  Samenwerkingsovereenkomst en tenminste 1 pilot- X   Symposium op 18 september en

  met terreinbeheerders. project gericht op basisschoolleerlingen.    ondertekening ‘Akkoard fan 

       Earnewâld’ .

II 5 Opnemen van ‘groene stages’ binnen brede aanbod. Deelname aan projectgroepen en provinciale denktank. X   Deelname aan Stuurgroep Friese 

       pilot Maatschappelijke stages.

II 6 Enthousiasmeren jongeren door inzet van  Aanbod van meer dan 500 groene maatschappelijke X   Meer: Ca. 400 maatschappelijke

  vrijwilligers. stageplekken binnen 3 jaar.    stageplekken in 2009.

II 7 Versterken banden HBO-opleidingen middels  Cursusopzet ‘werken met jongeren’ voor vrijwilligers. X   Uitwisseling Tsjechië.

  internationale uitwisseling.     

II 8 Toepassen internationale kennis voor wat betreft  Uitgewerkt plan van aanpak met als doel vrijwilligers-   X  Nog in ontwikkeling.

  het betrekken van jongeren bij natuur en landschap. werving in de leeftijd 15-25.    

II 9 Kennisoverdracht aan particulieren door het geven  Organiseren van 2 cursussen.   X Cursusopzet opgesteld.

  van cursussen over landschap en landschapsbeheer.     

II 10 Koppeling bestaand scholingsprogramma aan de  Opzetten drie cursussen landschapsonderhoud.   X Cursusopzet opgesteld.

  uitvoeringsprojecten in met name Zuidoost-Fryslân.     

II 11 Noordelijke invulling van www.natuurwerk.nl  Aanbod vrijwilligerswerk in natuur en landschap op   X Wel aanbod op eigen site.

  samen met IVN en met terreinbeheerders. website. 

II 12 Organiseren binding vrijwilligers door gezamenlijke  Eén gezamenlijke activiteit (start of afsluiting van   X Gezamenlijk afsluiting onderzocht, 

  activiteit. seizoen) voor alle vrijwilligers in Fryslân, met de    maar niet haalbaar. Wel eigen LBF-

   gezamenlijke NB-organisaties.    afsluiting.

II 13 Aansturen op zelfstandigheid van vrijwilligersgroepen. Pilot verzelfstandiging met 1 doordeweekse groep. X   2 doordeweekse groepen zelfstandig

Extra II  Re-integratieproject Dokkum. Opzetten ploeg in Noordoost-Fryslân X   Na beëindiging geïntegreerd met  

       andere re-integratieprojecten.

Extra II  Re-integratie-inzet samen met SBB en IFG. Opzetten ploeg voor gezamenlijke projecten    X Start gemaakt, in 2010

   NB-organisaties.    verdiepingsslag.

Extra II  Mogelijkheden onderzoeken voor uitvoerings- Ploeg met PGB-budget.   X Inventarisatie van de mogelijk-

  projecten middels extra ondersteuningsgelden.     heden uitgevoerd, uitwerking 2010.
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III. Versterken rol  1 Opzetten plannen voor inventarisatie en herstel en In samenwerking met L.I. Commissies twee gedragen X   Landinrichting Drachten en aanzet

landschap in beleid   onderhoudsplannen in landinrichtingsprojecten inventarisatievoorstellen ontwikkelen die uitmonden    inventaristie nationaal Landschap

en uitvoering  binnen nationale landschappen. in herstel en onderhoudsplannen landschap.    NFW

 2 Opzetten plannen voor inventarisatie en herstel en 

  onderhoudsplannen in landinrichtingsprojecten 

  buiten nationale landschappen.

III 3 Opzetten van een project ten behoeve van de land- Een project landschappelijke inpassing 20 erven. X   Project opgezet en gehonoreerd, 

  schappelijke inpassing  van boerderijen.     gestart met uitvoering.

III 4 Samen met een gemeente een project herstel en  Een project versterken en herstel landschap binnen  X  Nog niet opgestart.

  versterken landschap opzetten in het nationale  een nationaal landschap.  

  landschap Zuidwest- Fryslân.     

III  5 Opzetten project herstel en versterken landschap  Een project versterken en herstel landschap buiten X   Project herstel en versterken

  in een gebied buiten de nationale landschappen.  de nationale landschappen.    Haulerwijk opgezet, uitgewerkt 

       en ingediend

III 6 In beeld brengen van de landschappelijke betekenis  Inventarisatie, analyse en rapportage.  X  Afspraken gemaakt voor opzetten

  van ruilverkavelingsbosjes met betrekking tot      plan van aanpak.

  ontwerp, beheer (EBO), gebruik en natuurwaarden.     

III 7 Herstel eendenkooien en organiseren duurzaam  Uitgewerkt herstelproject waarin 5 à 10 kooien worden   X Nog in ontwikkeling.

  regulier onderhoud. meegenomen.    

III 8 Opzetten project ten behoeve van het herstel van  Een project ‘groene kerkhoven in Fryslân’. X   Project groene begraafplaatsen

  groene kerkhoven en organiseren duurzaam regulier      uitgewerkt, ingediend en inmiddels

  onderhoud.     gestart.

III 9 Opzetten project ten behoeve van het behoud van  Een project ‘Cultuurlandschap Terschelling’. X   Landschapsinventarisatie opgezet

  het cultuurlandschap op Terschelling.     en uitgevoerd.

III 10 Verrichten van activiteiten of inventarisaties in het  In nader overleg met de provincie specifieke onderdelen  X  Geen verzoeken vanuit de provincie

  kader van  de nadere waardering van de Cultuur- CHK actualiseren of uitwerken.

  historische kaart (CHK).     

III 11 In samenwerking met het Steunpunt monumenten- Een plan opzetten voor het uitvoeren van een X   Project opgezet rond de land-

  zorg de Belvederescan onder de aandacht brengen  belvedèrescan    goederen in Beetsterzwaag, i.s.m. 

  bij gemeenten.     de Bosgroep en Staatsbosbeheer.

III 12 Onderzoek naar mogelijkheden om landschaps- Implementatie van het gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk. X   Meer: extra inzet bijeenkomsten

  beheer betaalbaar te maken en houden. Deelname aan kernteambijeenkomsten. Deelname aan     en inhoudelijke bijdrage.

   werkgroepbijeenkomsten. Totaal 9 à 10 bijeenkomsten 

   en bijkomende werkzaamheden.    

III 13 In samenwerking met Steunpunt Landschap en  Onderzoek naar groeimodel: ondersteuning,  X  Uitgevoerd door Steunpunt

  gemeenten oriënteren voor opschaling gebiedsfonds  deelname overleg.    Landschap Zuidoost-Fryslân.

  voor Zuidoost-Fryslân.     
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III Versterken rol 14 Ondersteunen Alde Delte en gemeente Opsterland  Opzet beheerplan landschapsonderhoud rond X   Projectplan ingediend januari

landschap in beleid  bij opstellen beheerplan ten behoeve van de hout- biomassakachel Beetsterzwaag. Deelname aan    2010, samen met Steunpunt

en uitvoering  voorziening van de biomassakachel in Beetsterzwaag. 4 werkgroepbijeenkomsten.    Landschap Zuidoost-Fryslân.

III 15 Ondersteunen agrarische natuurverenigingen en  Deelname aan 4 werkgroepbijeenkomsten biomassa X   Het project biomassastroom NFW

  gemeenten bij het ontwikkelen van beheerplanning  Tytjerksteradiel/NFW.    is hieruit voortgekomen.

  landschap.     

III 16 Beschikbaar komende gegevens Jistrum: veldkennis  Overleg WUR: Verfijnen rekenmodel connectiviteit  X  Wel ingebracht in landschapsvisie

  koppelen aan wetenschappelijk benadering samen  door aanleveren kennis uit project en bijbehorend    Centrale As.

  met WUR. overleg.    

III 17 Opzetten project herstel pingoruïne. Een uitgewerkt projectvoorstel voor 1 pingoruïne.  X  In afwachting resultaten pilot met  

       als doel goede afstemming met  

       provincie.

III 18 In samenwerking met de landschapsconsulent  In samenwerking met de landschapsconsulent ZO X   Projectplan Herstel en versterken

  Zuidoost-Fyslân de mogelijkheden verkennen om  aanzet maken tot ontwikkeling van een omgevingsplan.    landschap Tronde-Elsloo gereed, 

  een omgevingsplan Tronde-Elsloo op te zetten.     niet ingediend.

III 19 Stimuleren en coördineren uitvoering. Een uitgewerkt uitvoeringsplan, waarin beheer van   X

   10 landschapselementen.    

III 20 Deelname en ondersteunen integrale gebieds- Zitting in ambtelijk projectteam, ondersteuning X

  ontwikkeling Dongeradeel.   Gebiedscommissie, 20 bijeenkomsten/activiteiten.     

III 21 Ondersteuning integrale gebiedsontwikkeling  Overleg en meedenken, input leveren aan leden X   Meer; activiteiten bijeenkomsten

  rond aanleg Centrale As. gebiedscommissie en meedenken in werkgroep     en input landschapsvisie door

   landschapsvisie: 20 activiteiten/bijeenkomsten    bewerken inventarisatiegegevens 

III 22 Kennisinbreng en input leveren integrale gebieds-

  ontwikkeling Franekeradeel/Harlingen. Overleg en meedenken in themagroep/projectteam,   X  Geen overleg werkgroep natuur, 

   input leveren aan leden gebiedscommissie:     landschap, cultuurhistorie.

   10 activiteiten/bijeenkomsten.    Uitvoering IGO start in 2010. 

III 23 Kennisinbreng en input leveren integrale gebieds- Inbreng (en deelname) themagroep/projectteam,   X Inbreng bij schetsschuit in Ferwer-

  ontwikkeling Ferwerderadeel. input leveren aan leden gebiedscommissie:     deradeel; overleg met leden ge-

   10 bijeenkomsten/overleg.    biedscommissie ter ondersteuning.

III 24 Input en kennisinbreng leveren bij vormgeven N381. Meedenken en overleg met projectbureau: 

   6 bijeenkomsten.  X  Geen inbreng nodig geweest.

III 25 Ondersteuning en het opzetten van inventarisatie- Het uitwerken van twee inventarisatievoorstellen voor X   Twee voorstellen ontwikkeld en

  projecten deelgebieden Noord en Midden Centrale As.    uitgevoerd.

III 26 Kennisinbreng en input leveren m.b.t. landschap  Overleg en meedenken, input leveren aan leden   X Project wordt in samenhang met

	 	 in	Li.	Bûtenfjild.	 landinrichtingscommissie:	6	bijeenkomsten.	 	 	 	 Centrale	As	gebracht,	geen	separaat		

       overleg.
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III Versterken rol 27 Deelname aan overleg Fries Merenproject Meedenken en kansen verkennen voor integrale   X

landschap in beleid   projecten (2 maal), m.n. voor landschap en natuur: 

en uitvoering   6 bijeenkomsten.    

III 28 Deelname aan overleg Noordelijke 11-steden  Meedenken en kansen verkennen voor integrale  X  Geen ontwikkelingen waarbij onze

  vaarroute. projecten (2 maal), m.n. voor landschap en natuur:     deelname nodig was.

   4 bijeenkomsten.    

III 29 Opzetten van projecten in het kader van de  Ondersteuning uitvoering herplantplicht in nader X   Samen met de provincie gewerkt

  herplantplicht. overleg met de provincie.    aan een model voor de uitvoering  

       van de herplantplicht.

III 30 Bijdrage leveren aan de uitwerking van de kansen- Twee projecten landschapsontwikkeling cq herstel,  X  Initiatief genomen voor overleg, op

  kaart van Zuidwest-Fryslân door de ontwikkeling  in nader overleg met Plattelânsprojekten Zuidwest-    verzoek van PP Zuidwest-Fryslân

  van projecten. Fryslân.    wordt eerst een breed ‘groen’ over-

       leg opgestart. 

IIIl 31 Begeleiding Steunpunt Landschap Zuidoost-Fryslân. Een goed functionerend steunpunt, 6 bijeenkomsten    X 4 bijeenkomsten.

   begeleidingsgroep, 2 gezamenlijke activiteiten, overleg 

   en afstemming.    

Extra III 32 Bijdragen leveren aan projectontwikkeling in IGO  Inbreng bij 10 bijeenkomsten ten behoeve van X   In werkgroepverband wordt een

  Dongeradeel. ontwikkeling project Súd Ie-De Kolken, terugkoppeling     projectplan voorbereid voor aan-

   NB-organisaties.    vraag Waddenfonds.

Extra III 33 Coördinator Natuur en Landschap Fryslân.  Afstemming, input en begeleiding coördinator,  X

   gezamenlijke activiteiten, 4 bijeenkomsten 

   begeleidingsgroep.    

Extra III 34 Beheerplan Natura 2000 De Meren. Input, bijdragen leveren via gebiedsgroep De Meren,    X 2 bijeenkomsten, input vanuit

   3 bijeenkomsten.    landschap.

Extra III 35 Bijdragen leveren aanLandschapsvisie Nationaal  Input, kennis leveren aan totstandkoming X   Deelname klankbordgroep,

  Landschap NFW Landschapsvisie, 3 overlegmomenten.     kennisinbreng landschapstypen.

IV. Realiseren van de  1 In overleg met Plattelânsprojekten ondersteunen Twee uitgewerkte ommetjes. X   Projectplan uitgewerkt en ingediend.

beleefbaarheid van   van initiatiefnemers voor de aanleg van ommetjes

landschap  in de eigen woonomgeving.     

IV 2 Ondersteunen van initiatiefnemers voor de  Twee uitgewerkte initiatieven. X   OPNW in Zuidwest- en Zuidoost-

  realisering van wandelpaden in het kader van het      Fryslân opgepakt en uitgewerkt in

  project Oude paden Nieuwe wegen.     projectvoorstellen.

IV 3 In overleg met Plattelânsprojekten Zuidoost-Fryslân  Nader overeen te komen. X   Projectvoorstel uitgewerkt en inge-

  ondersteuning leveren bij de verdere uitwerking van      diend voor subsidie.

  de Friese waterlinie.     
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IV Realiseren van de 4 In samenwerking met Plattelânsprojekten Noord- Een uitgewerkt en ingediend project ‘10 stekjes in X   Project is inmiddels gestart.

beleefbaarheid van  oost-Fryslân en Stichting Keunstwurk de ontwikke- Noordoost Fryslân’. LBF is trekker.

landschap  ling van het project ’10 stekjes in Noordoost-Fryslân’, 

  gebaseerd op idee Fryske Fiersichten 10.000 bankjes.     

 IV 5 Ondersteuning kennisnetwerken rond het beheer  Per kennisnetwerk (w.o. fruitbomen, stinzenflora, X   3-maal cursus vruchtbomen, 

  van specifieke elementen. kerkhoven) één of meer voorlichtingsactiviteiten.    1 voorlichtingsdag stinzenflora

       en diverse voorlichtingen ten 

       aanzien van de kerkhoven.

IV 6 Faciliteren bewonersgroepen bij ontwikkeling van  Ontwikkeling van tenminste 5 bewonersinitiatieven X   Projectplan Achlum ingediend

  lokale initiatieven tot projecten. tot tenminste één (cluster-)project.    voor subsidie, projectplan 

       Grachtsluis Munnekeburen in 

       ontwikkeling.

IV 7 Uitbreiding projectgebied ‘Doarpen yn’t grien’. Clusterproject in PP-regio Zuidwest-Fryslân. X   Projectplan DYG-Zuidwest is 

       inmiddels gestart.

IV 8 Koppeling ‘landschapslezen’ aan groenprojecten  Pilot 2 dorpen die deelnemen aan ‘Doarpen yn’t grien’. X   Methode getest in Nieuweschoot

  met dorpen via methode ‘Thuis in Groen’.     en Bakkeveen.   

IV 9 Ondersteuning leveren bij het opzetten van  Facilitering van een 4-tal beheergroepen. X   Nieuwe groepen rond Landweer

  vrijwilligersgroepen rond specifieke objecten zoals      Elsloo, dorpsbos Ried, eendenkooi

  kerkhoven en eendenkooien.     Rinsumageest en boomgaarden  

       Terschelling en Heeg.

Extra IV  Ondersteuning plaatselijk belang Schingen- Ondersteuning bieden aan bewoners. Inbrengen X   Voorstel ontwikkeld.

  Slappeterp bij het ontwikkelen van het voorstel  kennis voor realisering natuurlijke bermen.

  natuurlijke bermen.     

Extra IV  Inventarisatie Vlaskamp-landschapstuinen Het ontwikkelen van een project gericht op   X Nog in ontwikkeling.

   inventarisatie van landschapstuinen.    

V. Verbinden van  1 In het kader van integrale leefgebiedenbenadering Uitgewerkt projectvoorstel voor het waar mogelijk X   Minder; project deels ontwikkeld, 

soort en landschap  het ontwikkelen van een project met als leidende  verbinden en het herstel van heideterreinen en andere    doorontwikkeling in 2010.

  soort de Adder. In samenwerking  met SBB, IFG  natuurterreintjes in Zuidoost-Fryslân.

  en particuliere grondgebruikers.      

V 2 Ontwikkelen voorlichtingsproject met betrekking  Uitgewerkt project; voorlichting aan groep van  X  Nog niet opgestart in overleg met

  tot soorten (zwaluwen). 150 a 200 burgers en realisatie nestgelegenheid-    provincie.

   verbetering op 25 à 30 locaties.    
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V Verbinden van 3 Ontwikkelen soortbeschermingsprojecten Uitgewerkte projectvoorstellen biotoopverbetering:   X Kamsalamander: overleg SBB

soort en landschap  kamsalamander, ringslang, levendbarende hagedis,  Kamsalamander; herstel/aanleg 3 poelen en    opgestart, Ringslang nog niet

  steenuil, heikikker. begeleidende beplanting.     opgestart, Adder ondergebracht bij

   Ringslang: aanleg broeihopen    Thema V onderdeel 1. Steenuil

   Adder/Levendbarende hagedis: tegengaan verbossing     landelijk voorstel ontwikkeld

   terreinen ZO Fryslân.    samen met LBN, SOVON en

   Steenuil: herstel 4 à 5 locaties    STONE en Heikikker; overleg met

   Heikikker: herstel 2 natuurterreintjes    provincie opgestart.  

 4 Ontwikkelen project in samenwerking met een 

  soortbeheerorganisatie.

V 5 Evaluatie ontwikkelingen meldpunt en samen met  Continueren meldpunt. X   Overleg over resultaten met pro-

  provincie verkennen mogelijkheden van een duur-     vincie afgerond. Mogelijkheden

  zame realisatie van het meldpunt.     voortzetting in 2010.

V 6 Ontwikkelen project herstel stinzenflora. Een uitgewerkt herstelproject voor de stinzenflora op  X   Projectplan is ingediend.

   een historische locatie.    

V 7 Initiëren en organiseren  overleg met provincie en  Plan van aanpak om autochtoon materiaal  toegepast X   Projectplan is ingediend.

  betrokkenen, 1e pilot in NFW. te krijgen.

V 8 Ontwikkelen van projecten in met name nationale  Uitgewerkt voorstel voor een inventarisatieproject X   Wacht op indiening in verband

  landschappen voor het vergroten van kennis van  NFW.    met ontwikkelingen rond monito-

  soorten (kwaliteitsindicatoren) en de mogelijke      ringvraagstuk in NFW.

  effecten van duurzame landbouw.     

V 9 Ontsluiten beschikbare verspreidingsinformatie  In overleg met bureau natuurmonitoring provincie.  X  Doorgeschoven naar 2010.

  uit projecten.     

Extra V 11 Ontwikkelen voorstel Faunapassage in ecologische  Het samen met gemeente, provinsje en Wetterskip X   Grotendeels gerealiseerd in 2009

  verbindingzone de Drait.  realiseren van een inrichtingsvoorstel en projectplan     en klein deel in 2010. Projectplan

   rond  knelpunt in verbindingzone.     is ingediend. 

Extra V 12 Deelname begeleidingsgroep zoogdieratlas Fryslân. Deelname aan begeleidingsgroepbijeenkomst.  X   Opgestart in 2009, vervolg in 2010,  

       2011.



36

A	 Agrarisch	natuur-	en	landschapsbeheer
1 Herstel ls Kollumerland 2008-10
2 Elzensingelherstel Dantumadeel

B	 Landschapsbeheer	Particulieren	en	(semi-)	overheden
1 Boeren planten bomen
2 Herstel dobben ROM 2006
3 Herstel dobben ROM ZOF fase 2
4 Ls. Werf de Blesse-Blesdijke
5 Beheer De Sanding 2007-2011
6 Buitenlui actief
7 Bomen voor Koeien 2007/2008
8 Steunpunt Landschap F2
9 Minicampings NL ZWF
10 Ls inventarisatie Dongeradeel
11 Contracten Ooststellingwerf fase 2+3
12 Inv. Centrale As deelgeb. Garijp
13 Onderh. Plan kavelruil Sumar
14 DENZO
15 Hestel/versterken Nieuweschoot
16 Groen Werkt
17 Paardensportcentrum Vinkega
18 Invent. Centrale As Midden
19 Invent. Centrale As Noord
20 Invent. Landinrichting Drachten
21 Contracten 2e fase herstel ls Opsterland
22 Erven in het Fryske landschap

23 Landschapsinvent. Sigerswald
24 Ecologische zone Jistrum
25 Friese Waterlinie-Boek
26 Cultuurlandschap Terschelling
27 Boschhoeve

C	 Cultuurhistorisch	en	aardkundig	landschapsbeheer
1 Cursus Buitenkansen (Belvedere)
2 Websitebeheer hist. Wandelpaden
3 Waddenwandelen
4 Oude paden nieuwe wegen ZW
5 Communicatieplan Waddenwandelen
6 Cultuurvriendelijke oevers
7 Waddenwandel4daagse
8 Groene begraafplaatsen in Fryslan
9 Faunapassage De Drait
10 Oude paden nieuwe wegen ZOF
11 Coast Alive
12 10 stekjes NO Friesland
13 Echtener Veenpolder

D	 Soortenbeheer
1 Beschermingsmaatregelen Steenuil
2 Ringslang Oldelamer fase 2
3 Steenuil LBN
4 Ringslang 2008-2013
5 Adder 2008-2011

6 Kamsalamander 2008
7 Eikepage en sleedoornpage

E Vrijwilligerswerk
1 Scholenproject
2 Hoogstambrigade
3 Wonen werken welzijn (SKREP)
4 Wyk- en doarpsgrien Noardwest
5 Doarpsbosken yn Dongeradiel
6 Thuis in Groen
7 Friese pilot Maatschappelijke stage 
8 Betrokken bij buiten
9 Natuurwerkdag
10 Natuur in bedrijf
11 NME netwerk Fryslan
12 Modder aan je broek

F Kenniscentrum
1 Nieuwbrief Groen Licht
2 Klimaatbosjes
3 TVserie Boek/DVD
4 TV-serie Onderwijsproject
5 Cursus Botanisch Beheer 2008
6 Brochure Biomassa
7 Meldpunt vleermuizen & marters
8 Friesland Post artikelenreeks
9 Presentatie landschapsinvent. Dongeradeel

5 Projectenoverzicht 2009
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Na de afronding van het succesvolle, maar drukke ju-
bileumjaar leek voor 2009 een wat rustiger programma 
weggelegd. Terugkijkend werd het een jaar met enkele 
opvallende uitschieters, zoals:
•	 de	start	van	het	project	Waddenwandelen	op	5	februari		
 met Margreeth de Boer; 
•	 de	start	van	NME	Netwerk	Fryslân	met	vijf	groene	
 organisaties op 18 september;
•	 afronding	van	het	project	Ouden	Paden	-	Nieuwe	
 Wegen op 15 oktober met Maarten van Rossem en 
 gedeputeerde Hans Konst. 

Drie projecten die voortkwamen uit een samenwerkings-
verband met meerdere partijen. Drie projecten waarin 
Landschapsbeheer Friesland een prominente, zo niet de 
hoofdrol speelde. Drie projecten die onze actieve rol in 
de provincie vooral bij de provinsje Fryslân stevig heb-
ben neergezet. En drie projecten die gezien de reacties, 
bezoekers en publicaties een grote PR-waarde hadden en 
hebben. 

Maar 2009 had meer te bieden. Zo begint het plan voor 
lobby en public affairs zijn vruchten af te werpen. In het 
najaar mochten we het groenste tweede kamerlid Lutz 
Jacobi en verschillende statenleden ontvangen voor een 
officieel werkbezoek. Bovendien brak datzelfde kamerlid 

een lans voor Ommetjes en Wandelen over Boerenland 
in Den Haag (mede op basis van onze input). Ook sloten 
we een deal met het goed gelezen familieblad Friesland 
Post (een jaar rond 10 artikelen met het ‘erf ’ als invals-
hoek) en wisten ook Noorderbreedte en Noorderland 
ons te vinden. 
Bijzonder was de totstandkoming van het educatiepro-
ject Sicht op Fryslân (100% financiering door de pro-
vinsje Fryslân) met een speciale videoquest en website 
voor het voortgezet onderwijs in Fryslân als uitkomst. Na 
de presentatie bij Omrop Fryslân (7 mei) ontvingen alle 
64 VO-scholen van ons een aanbiedingsbrief en gratis 
DVD. 

Zonder de overige projecten en persmomenten tekort te 
willen doen, waren dit communicatief gezien de hoogte-
punten van het afgelopen jaar. Enkele uitgelezen mo-
menten om een groot publiek te bereiken, een selectieve 
doelgroep van bestuurders, politici en beslissers uit te 
nodigen en op een positieve en opvallende wijze de 
media te halen. 

Natuurlijk is er meer gebeurd in 2009. We noemen de 
publiciteit rond het Meldpunt Vleermuizen en Steen-
marters, de fraaie jubileumeditie van het jaaroverzicht, 
het planten van het allerlaatste Klimaatbosje in Joure 
met wethouder Bé de Winter (6 februari), de start van de 
jaarlijkse Natuurwerkdag op Epemastate in IJbrechtum, 
het werk aan twee kennisdocumenten over biomassa en 
re-integratie en de samenwerking met Jacob Schokker bij 
het verbeteren van de website en het uitbouwen van een 
speciale jongerendeel. Ook werd de communicatiemede-
werker wederom ingezet voor het bedenken en uitwerken 
van een droomproject en speerpuntproject met inzet van 
geld van de Nationale Postcode Loterij. Kortom, 2009 
was een dynamisch en speciaal jaar voor de communica-
tie. 

Speerpunten
Het werkplan Communicatie 2009 diende als leidraad 
voor de communicatie koers. Speerpunten waren:
•	 het	onder	de	aandacht	brengen	van	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.

Taken PR & Communicatie 2009
De volgende taken op het gebied van PR & Communica-
tie waren vastgesteld, onderverdeeld in  basistaken (A) en 
kern- en producttaken (B) en projecttaken (C). 

A. Basistaken
Hieronder vielen de reguliere taken in het kader van 
de interne en externe communicatie. In praktijk ging 
het om het opzetten, coördineren en uitvoeren van alle 
voorkomende PR- en communicatieopdrachten onder 
supervisie van directeur Regina ter Steege. Hierbij ging 
het om: overleg en ondersteuning directie en projectlei-
ders, het bewaken en verder ontwikkelen van de huisstijl 
en corporate identity, onderhoud van de website en 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 samenwerkings-
verband LBN, zoals het namens Landschapsbeheer 
Friesland aanwezig zijn in het Vakberaad Communicatie 
te Utrecht. 

6 Communicatie
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B. Kern- en producttaken
Conform het overzicht verdeling kern- en producttaken 
in het activiteitenprogramma 2009 werd een ureninzet 
verwacht op verschillende ontwikkelingsgebieden. 
I Inspelen op transities van het platteland 
 (bv. aanspreken doelgroepen als Nieuwe Buitenlui en 
 inspelen op Paard en Landschap). 
II Verbinden van nieuwe groepen aan landschapsbeheer 
 (biomassa, wandelaars). 
III Versterken rol landschap in beleid en uitvoering 
 (lobby en jeugd-natuureducatie).
IV Realiseren van de beleefbaarheid van het landschap 
 (Sicht op Fryslân en Waddenwandelen). 

C. Projecttaken
Belangrijke voorwaarde voor de verankering van de 
communicatie in projecten was het plannen en begro-
ten 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 gehouden met de stelselmatige onder-
bouwing van de communicatievisie. Nieuwe projecten 
die zich aandienden waren: meldpunt vleermuizen en 
steenmarters, educatieproject Sicht op Fryslân, voortzet-
ting van het educatieproject Noardlike Fryske Wâlden en 
de Natuurwerkdag. 

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

Overleg,	afstemming	en	ondersteuning	beleid	(periodiek	
bijwonen	SO)
In 2009 werd over de hele linie meegedacht over ef-
fecten van beleid, public affairs en PR & promotie in 
strategische, wat langere termijn doelstellingen. Perio-
diek werden allerlei urgente en actuele zaken bespro-
ken, vraagstukken doorgenomen, nieuwe projecten of 
ontwikkelingen behandeld en lopende projecten geëvalu-
eerd. Verder werd de communicatiemedewerker regelma-
tiger betrokken bij het SO.

Ondersteuning	directie	en	medewerkers	bij	projecten	en	
gelegenheden
Er is ondersteuning geboden bij het maken van lezin-
gen, ingezonden artikelen in de media en toespraken bij 
openbare gelegenheden.

Uitbouwen	en	actualiseren	website	LBF
Er werd begonnen het reorganiseren van de website. Een 
tweede stageperiode van Jacob Schokker (NHL Commu-
nicatie) kwam daarbij goed uit. Gezamenlijk is gewerkt 
aan het verbeteren en actualiseren van de content. Ook 
is de menustructuur herzien. Verder is er een speciaal 
gedeelte voor kinderen en jongeren toegevoegd (jong & 
groen).

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 jaarover-
zicht dat dit jaar in het teken stond van het jubileum. 
In een speciale editie van het jaaroverzicht werd 25 jaar 
teruggeblikt op de resultaten van Landschapsbeheer 
Friesland in 2008. Een ludieke flashback die het werk van 
vandaag de dag in een gefingeerd historische perspectief 
plaatste.

Inzet communicatie algemeen
Met grote regelmaat kwamen er vanuit de provincie of 
andere (groene) organisaties vragen binnen voor samen-
werking bij de projecten, presentaties, media, lezingen, 
meedenken in projecten of andere activiteiten. Ieder-
een kreeg antwoord en aan de meeste vragen is gehoor 
gegeven.

Vakberaad	Communicatie
Om de expertise en ervaring van de provinciale voor-
lichters en communicatiemedewerkers te bundelen 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 twee maal 
plenair in Utrecht. 

Te woord staan media, journalisten en andere aanvragers 
van	informatie
Met regelmaat kwamen er in 2009 vragen binnen van 
journalisten of andere partijen. Aan het snel en adequaat 
beantwoorden van deze vragen is wederom de nodige 
tijd besteed, evenals aan het uitbouwen van mediarela-
ties, zoals met Friesland Post, Noorderland en Noorder-
breedte.
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Verwerken	mail,	telefoon,	administratie,	financiën	enz.
Regelmatig bijwerken van mail, post, tijdschrijven, admi-
nistratie en andere bureauwerkzaamheden. 

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	twee	kennisdocumenten:	biomassa	en	re-
integratie 
Als onderdeel van de kerntaken zijn dit verslagjaar twee 
kennisdocumenten geproduceerd. Met input van Jan 
Meijer en onder regie van Regina ter Steege is er gewerkt 
aan twee toegankelijke documenten: biomassa en re-
integratie. Beide documenten werden vormgegeven door 
Ruitervorm. De laatste correctiefase vindt plaats in 2010, 
waarna de documenten via onze website als download 
(pdf) worden aangeboden en in het verlengde van het 
lobbyplan richting gemeenten worden ingezet.

Provinciebreed	project	natuureducatie	Friesland
Gezamenlijk initiatief van alle NB-organisaties, LBF en 
IVN/NME voor gezamenlijke aanpak gericht op de 364 
basisscholen in Fryslân. IVN en LBF zijn de trekkers. 
Doel is alle kinderen in Friesland een natuurbeleving 
aan te bieden, als NB-organisaties samen te werken en 
gezamenlijk een aanbod te creëren voor het onderwijs. 
Hiertoe wordt een aanvraag ingediend bij Senternovem 
(kadernota NME). In de aanloop hiernaar toe is een 
succesvolle startbijeenkomst georganiseerd in Eerne-

woude (18 sept.). Hier is door verschillende partijen het 
‘Akkoard fan Earnewâld’ getekend, een intentieverklaring 
die ons de nodige armslag leverde om verder te gaan. De 
aanvraag moet er uiteindelijk in 2010 liggen.

Educatieproject Sicht op Fryslân
Samen met onderwijsbegeleidingsdienst Cedin, PS-
Produkties en Outreachmedia uit Leeuwarden is een 
innovatief en interactief onderwijsproject gemaakt voor 
de onderbouw van het Friese voortgezet onderwijs. Dit 
op de BBC geïnspireerde educatieproject is 7 mei gepre-
senteerd aan docenten, beleidsmedewerkers en media 
in het café van Omrop Fryslân. De webquest maakt deel 
uit van een website www.sichtopfryslan.nl waarop ook 
de tv-serie is te zien en grote delen van het boek in een 
wiki-achtige omgeving zijn ontsloten. De site is tweetalig: 
Frysk en Nederlands.

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 provincie Fryslân is een meldpunt voor 
mensen die vleermuizen en steenmarters spotten inge-
richt. Door de communicatiemedewerker van LBF is een 
nieuwe website ontwikkeld en gemaakt en aan de hand 
van een beknopt communicatieplan een publiciteitsactie 
gestart met persbericht, artikelen, etc.

Klimaatbosjes	voor	de	Toekomst
Het laatste Klimaatbosje werd aangeplant in de meest 
duurzame wijk van Joure, samen met wethouder Be de 
Winter. De communicatiemedewerker was de contact-
persoon naar de gemeente en werkte de communicatie 
uit. 

Natuurwerkdag	2009
LBF is provinciaal de trekker van deze dag; in samenwer-
king met NB-organisaties en vele anderen. Nationaal is 
wederom bekendheid gegeven aan deze natuurwerkdag 
en is er wederom gewerkt aan de positieve koppeling van 
deze merknaam aan de organisatie Landschapsbeheer 
Friesland. Een in eigen beheer ontwikkelt T-shirt vond 
gretig aftrek. De aftrap vond dit jaar plaats in Epemastate 
te IJsbrechtum.

Waddenwandelen	en	Waddenwandelvierdaagse
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 het 
landschap. Hiertoe heeft de communicatiemedewerker 
de opening op 5 februari georganiseerd, een marke-
ting- en communicatieplan opgesteld en een concept 
bedacht voor een Waddenwandel4daagse. Verder maakt 
de communicatiemedewerker van LBF als overall com-
municatiemedewerker deel uit van het vaste projectteam 
Waddenwandelen.

Interreg-project Coast Alive
Door de goede contacten met de provincie (o.a. in kader 
van wandelen en bezinningstoerisme) zijn we door de 
provincie Fryslân gevraagd mee te gaan in een interna-
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tionaal project rond wandelpaden en toeristisch-recrea-
tieve infrastructuren. Doel: kennisuitwisseling, afstem-
ming en het opdoen van nieuwe ideeën en expertise. 
In opdracht van de provincie Fryslân is LBF betrokken 
bij het Interreg-project Coast Alive. Dit resulteerde in 
verschillende briefwisselingen en advisering aan provin-
ciale ambtenaren. Ook is een presentatie gehouden van 
Waddenwandelen voor een Europese delegatie en heeft 
de communicatiemedewerker LBF vertegenwoordigd 
tijdens een diner en de avondbijeenkomst. 

Onderhoud	Historische	Wandelpaden	in	Noordoost-
Fryslân
Conform beheercontract met NOF-gemeenten is er 
gewerkt aan de actualisering van de websites van de His-
torische Wandelpaden en Waddenwandelen.

Persbewerking en lobby in Fryslân
Landschapsbeheer Friesland tracht nadrukkelijker in 
beeld te komen bij onze partners, stakeholders en aan-
verwante organisaties. Voor ogen stonden onder meer de 
provincie Fryslân (bestuurders en politici), gemeenten 
(idem.), Plattelandsprojecten, Dienst Landelijk Gebied, 
Wetterskip Fryslân, NLTO en BoerenNatuur. In het 
werkplan communicatie is hieraan een hoofdstuk gewijd 
onder het kopje lobby & public affairs. Waar het vooral 
om ging is zelf aan de slag te gaan: actief de provincie in. 

Van de geplande persoonlijke bezoeken aan gemeenten 
is in het verslagjaar niet veel gekomen, omdat het punt 
over de gemeenteverkiezingen in 2010 is getild. Wel zijn 
er diverse geslaagde bijeenkomsten geweest waar Land-
schapsbeheer Friesland zich kon profileren. We noemen 
de start van het project Waddenwandelen op 5 februari 
met Margreeth de Boer, de start van NME Netwerk Frys-
lân met vijf groene organisaties op 18 september en de 
afronding van het project Ouden Paden - Nieuwe Wegen 

op 15 oktober met Maarten van Rossem en gedeputeerde 
Hans Konst. Ook de deelname van Landschapsbeheer 
aan twee uitvoeringsprojecten in een nieuwe Wad-
denfondsaanvraag (Zin in het Wad), deelname aan het 
Interreg-project Coast Alive en deelname aan noordelijke 
ICT-bijeenkomsten rond Biblioned (G!ds) vanuit Wad-
denwandelen vergroten het lobbynetwerk.

Verder is fors ingezet op acties rond de aangekondigde 
bezuinigingen op de rubriek Landschap generiek, gemeld 
in de kadernota van GS. Persberichten zijn geschreven, 
brieven zijn gezonden naar Provinciale Staten en het 
College van GS, en daarvan afschriften naar het hele 
netwerk van Landschapsbeheer Friesland. Verder zijn 
er  vele gesprekken gevoerd met individuele Statenleden 
door de directeur, de strategisch beleidsmedewerker en 
de voorzitter.
Voor het gericht benaderen van de pers en media werden 
enkele stappen gezet. Zo werd er met de hoofdredac-
teuren van Noorderland, Noorderbreedte en Friesland 
Post contact opgenomen om ons als Landschapsbeheer 
Friesland nader te presenteren. Alle drie zijn langs ge-
weest voor een persoonlijke afspraak. Dat resulteerde 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 persoonlij-
ke 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
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de 
organisatie.
De directeur is belast met de voorbereiding van vergaderin-
gen van het bestuur en met de inhoudelijke voorbereiding 
van de op de agenda voorkomende onderwerpen.
De directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
bestuursbesluiten en geformuleerd beleid.
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.
Het Bestuur stelt beleidsbepalende documenten vast ( 
beleidsplan en jaarplannen, financieel (jaarbegroting en 
jaarrekening), positionering Landschapsbeheer Friesland 
in de Provincie, strategische samenwerking, externe com-
municatie, PR en Marketing, personeelsbeleid) en toetst de 
uitvoering op hoofdlijnen, tenzij anders is aangegeven of 
wordt afgesproken.
Het Bestuur geeft de uitvoering van het vastgestelde beleid 
in handen van de directeur.
Het bestuur delegeert zaken uitsluitend aan de directeur en 
namens de werkorganisatie rapporteert de directeur aan het 
bestuur, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
Overige verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
directeur zijn omschreven in het functie- en competentie-
profiel “Directeur Landschapsbeheer Friesland”. 
De directeur is bevoegd om taken door te mandateren aan 
medewerkers van de werkorganisatie.

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

Personeel
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 perso-
neelsbeleid en het vastgestelde formatieplan.
Bij mandaat van het Bestuur benoemt de directeur alle ove-
rige personeelsleden en verleent hen ontslag op verzoek.
Het verlenen van gedwongen ontslag is voorbehouden aan 
het Bestuur, op aandragen van de directeur.
Wijzigingen in organisatiestructuur, personeelsbeleid en 
arbeidsvoorwaarden, worden vastgesteld door het Bestuur, 
op advies van de directeur.

Rapportages en jaarstukken
De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
meerjarige beleidsvisie en het jaarlijkse werkplan.
De meerjarige beleidsvisie en het jaarlijkse werkplan wor-
den door de directeur ter vaststelling aangeboden aan het 
Bestuur.
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.
De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
jaarrekening, jaarverslag.
Jaarrekening, jaarverslag worden door de directeur voorge-
legd aan Bestuur ter vaststelling.

Externe vertegenwoordiging
In beginsel vertegenwoordigt de directeur Landschapsbe-
heer Friesland in externe relevante netwerken. 
Bij extern overleg op bestuurlijk niveau en met een politiek-
strategisch karakter vindt vertegenwoordiging 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 bestuur-
lijk niveau en met een politiek-strategisch karakter.
Het algemene woordvoerderschap berust bij de directeur; 
bij bestuurlijke aangelegenheden berust het woordvoerder-
schap bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

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

Financiën
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.
Bij het aangaan van verplichtingen en het doen van beta-
lingen 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.
Bij het aangaan van verplichtingen en het doen van betalin-
gen die meer dan tien procent uitstijgen boven de bedragen 
genoemd in de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde 
werkplan / projectenplan, pleegt de directeur vooraf overleg 
met de penningmeester.
De directeur is bevoegd tot het doen van investeringen bin-
nen het vastgestelde investeringsprogramma.

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

Vaststelling en wijzigingen
Het directiestatuut is vastgesteld in de vergadering van het 
Bestuur van Landschapsbeheer Friesland d.d.23-9-2008.
Wijzigingen in het directiestatuut vinden slechts plaats 
nadat hierover overleg is tussen Bestuur en de directeur.

Bijlage 1: Directiestatuut Landschapsbeheer Friesland
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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 W. Schukken 
penningmeester 
Van Aylvaleane 2
9027 BL  Hilaard
(per 2010 opgevolgd door R. Boersma)

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

De heer J. Eisenga
Felixwei 73
9051 KG Stiens

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)

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 opleidings-
 organen
Docent bij SRM; beroepskwalificerende opleiding voor 
 marketing, communicatie en marketingscommunicatie 
 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

Bijlage 2a: Bestuurssamenstelling in 2009 Bijlage 2b: Nevenfuncties bestuursleden en directeur
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Het bestuur van Landschapsbeheer Friesland stelt een ver-
antwoordingsverklaring vast over de onderstaande 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’ (vast-
stellen 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 onbe-
zoldigd bestuur en bestaat uit leden die vanuit persoonlijke 
affiniteit, dikwijls in relatie met hun maatschappelijke po-
sitie, een bijdrage willen leveren aan de doelstelling van de 
stichting. De stichting heeft als doel zich actief in te stellen 
voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en land-
schap in Friesland.

Uit de leden is een voorzitter, penningmeester en secreta-
ris 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 hoofd-
lijnen 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 doe-
len 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 Land-
schapsbeheer Friesland op correcte wijze haar werk doet. 
In overeenstemming met het directiestatuut is de directeur 
belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. Zij is 
belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het 
bestuur en met de inhoudelijke voorbereiding van de op de 
agenda voorkomende onderwerpen. Daarnaast is de direc-
teur verantwoordelijk voor het uitvoeren van bestuursbe-
sluiten en geformuleerd beleid. Bovengenoemde werkwijze 
is vastgesteld in het Directiestatuut zoals vastgelegd in de 
vergadering van het Bestuur van 23 september 2008.

De instelling dient continu te werken aan een optimale be-
steding van middelen, zodat effectief en doelmatig 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 meerja-
renplan, jaarlijks een jaarplan en een activiteitenplan op. In 
dit plan zijn de projecten voor het komende jaar opgeno-
men. Binnen de projecten wordt voortdurend gezocht naar 
mogelijkheden met minder middelen meer resultaat te 
behalen (effectiviteit en efficiency).
Landschapsbeheer Friesland is een zgn. projectenorgani-
satie. 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.

De instelling streeft naar optimale relaties met belang-
 hebbende, met gerichte aandacht voor de informatie-
 verschaffing 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 belanghebben- 
 den; 
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 (in-
houdelijk 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 project-
periode worden de ideeën, opmerkingen van belanghebben-
den 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

Bijlage 2c: Verantwoordingsverklaring
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Bijlage 3: Personeel
1.		Medewerkers	in	dienst	in	2009

Naam
functie
omvang periode functie

Dhr. A. Scheper 80% gehele jaar Landschapsconsulent

Dhr. A.J. van der Veer 100% gehele jaar Projectmanager Uitvoering

Dhr J. van der Meer 100% gehele jaar Werkplaatsbeheerder

Dhr.  G. Meijer 100% gehele jaar Werkplaatsbeheerder/
Projectmedewerker uitvoering 1

Dhr. B. Breedenbach 80% gehele jaar Projectcoördinator uitvoering
Projectmedewerker uitvoering 1

Dhr. O. Hiddema 100% gehele jaar Projectbegeleider uitvoering

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

Dhr. IJ. Lodewijks 80% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 1

Dhr. J. Dijkstra 100% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 2

Dhr. J. Hoekstra 100% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 2

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

Dhr. G. Postema 100% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 2

Dhr. Th. De Meer 32% gehele jaar Projectmedewerker uitvoering 2

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. Banckers 80% gehele jaar Hoofd bedrijfsvoering

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

Mw. W.G. Geertsma 70% gehele jaar Medewerker secretariaat

Mw. G.E. Wortman 60% 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 Secretariaat

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

Mw. T. van Dalen 100% gehele jaar Projectmedewerker 1 

Mw. R. Ansingh 60% gehele jaar Projectmedewerker 1

Mw. C. Reynders 80% gehele jaar Projectmedewerker 1

Dhr. M. Broekman 60% gehele jaar Projectmedewerker 1



45

        Naam functie
omvang      periode opleiding

A.Bonnema 80% gehele jaar Geen

G.G.Jansen 80% tot augustus AOC en 
Frl.Coll

H.Haagsma 80% gehele jaar AOC

H.Hofstede 80% tot juli geen

J. Cnossen 80% tot november AOC

K. Mezoury 80% Tot juli Geen

M.Bijma 80% Tot oktober AOC

R.Harsma 80% Tot juli geen

R. Gorter 80% Gehele jaar Geen

R.Nicolai 80% Gehele jaar AOC

S. Storm 80% Tot juli Geen

J. Terpstra 80% Juli tot 
december

AOC

M. Conteh 80% juli Geen

H. de Boer 80% Vanaf juli AOC

I. Boerma 80% Vanaf juli Geen

T.M. Jongsma 80% Juli tot 
oktober

Geen

P. Kanhai 80% Vanaf juli Geen

J. Kensen 80% Vanaf juli AOC

T. de Vries 80% Vanaf juli AOC

E. Teijema 80% Vanaf juli AOC

T. Jongboom 80% Vanaf 
augustus

AOC

J. Kempenaar 80% Aug. - 
december

Geen

D. van Olst 80% Vanaf 
september

AOC

J. Kloosterman 80% december Geen

A. Stoker 80% december Geen

J. Gutman 80% december Geen

c. Landschapsploeg REAX (Drachten)

Naam
functie
omvang periode

A. van der Wal 80% tot 1 oktober

B. Haarsma 80% tot 1 oktober

D. Haarsma 80% tot 1 oktober

H. Lageveen 80% tot 1 oktober

B. van den Bosch 80% tot 1 oktober

d. WWW-project Skrep

2.	Medewerkers	bij	Landschapsbeheer	Friesland	gedetacheerd	in	2009

a. Via derden

                                      

Naam omvang       periode

J. Meijer
(Ecolan)

20 uur gehele jaar Project ontwikkeling: 
biomassa; betaalbaar ls. 
Onderhoud; 
reïntegratieprojecten

K. Terwisscha van
Scheltinga (Schrijfburo  
Terwisscha en 
Wagenaar)

16 uur gehele jaar Communicatie en PR

J. Veenstra
(Content)

32 uur tot half november Secretariaat

B. van der Berg
IWA  Arbeidsintegratie

32 uur Tot 1 november Uitvoeringsdienst

B. van der Berg
CWI

32 uur Vanaf 1 december Uitvoeringsdienst

Naam
functie
omvang periode

F. Sahin 24 uur Tot augustus

L. Nijboer 24 uur Tot augustus

J.P. Ytsma 24 uur Gehele jaar

A. Megel 24 uur Gehele jaar

T. Dijkstra 24 uur Gehele jaar

R. van der Veer 24 uur Gehele jaar

J. Bethlehem 24 uur Vanaf april

L. Schaafsma 24 uur Vanaf april

Y. Aliomar 24 uur Vanaf april

B.  Moore 24 uur Vanaf april

e. Kantoor/stagiaires

Naam
functie
omvang periode opleiding

J. Schokker 4 dagen / 
week

Februari t/m 
december

NHL
Opleiding
Communicatie

B. de Beer 5 dagen / 
week

12 september 
2009
t/m 25 februari 
2010

Van Hall 
Larenstein
3e jaars 
Opleiding 
Milieukundeb. Scholingstraject Rom-Gemeenten, 

Smallingerland (Reïntegratiekandidaten)
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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

Bijlage 5: Tabellen

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

Thema type projecten Kollumerland

It Kollumer Grien

Dantumadeel

Vereniging Agrarisch 
Landschapsbeheer Dantumadeel

Totaal

Agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer

(elzen)singels 3.043 m¹ 7.229 m1 10.272 m1 

totaal overeenkomsten 5 17 22 stuks 
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Type projecten/
Landschapselementen

uitvoeringsdienst incl.
werkgelegenheids 

regelingen en 
scholingsproject

agrarisch 
landschapsbeheer

uitbesteed
werk

vrijwilligers Totaal advisering 
particulieren

totaal

hout- en dykswallen 3424 m1 17.065 m1 20489 m1 13

elzensingels 1714 m1 10272 10.829 m1 22815 m1 12

houtsingels 2162 m1 1.405 m1 3567 m1 6

natuurterreintjes 64 ha, 13 terreinen 6 ha 150 ha. (30 stuks) 220 ha 11

bosjes 67,5 ha , 24 stuks 1,25 ha 90 ha. (18 stuks) 158,75 ha 19

erfbeplantingen 28 stuks 28 87

dorpsbeplantingen 20 stuks 1 st 8 dorpen 29 10

landschappelijke beplantingen 4 stuks 4 46

klimaatbosjes 38 stuks 38 2

Lanen/ bomenrijen 1 project 75 bomen (2 proj.) 3

hagen 131 m1 312 m1 443 m1 4

tûnwallen

solitaire bomen 16 st 16 3

historische objecten 1 stuks 1 1

buitenplaatsen 7 stuks 4 stuks 11 1

hoogstamboomgaarden 414 bomen (69 st.) 69 77

kerk en kerkhofbeplantingen 11 stuks 11 2

eendenkooien 7 stuks 7 4

pingoruines/dobben 1 st 1 5

kleine wateren/drinkpoelen 15 st 10 stuks 25 3

oeverbeheer 3 projecten 1 project 4

soortbeheer & bescherming 6 projecten 5 projecten 11 14

perceelranden 2

recreatief medegebruik 5 projecten 5 20

Totaal aantal adviezen: 342

Tabel	2:	 Kwantitatieve	gegevens	per	element	van	directe	uitvoeringsmogelijkheden	Landschapsbeheer	Friesland	en	advisering	particulieren
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Tabel	3a:		Overzicht	werkdagen	zaterdag-	en	vakantievrijwilligers	

Jaar
Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2006 82 1016

2007 113 995

2008 102 972

2009 103 1054

Tabel	3b:		Overzicht	werkdagen	vaste	vrijwilligers	op	doordeweekse	dagen

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2006 190 39

2007 192 51

2008 176 46

2009 145 42

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

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 

scholieren

2006 52 1276

2007 52 1179

2008 56 1699

2009 92 2026

Gewerkte uren door vrijwilligers en scholieren

Jaar Aantal

1998 8243

1999 8909

2000 10756

2001 11285

2002 13112

2003 14252

2004 12855

2005 16253

2006 18616

2007 21781

2008 23824

2009 23577

Tabel	4:	 Totaal	van	gewerkte	uren	vrijwilligers	en	scholieren.
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Diverse werkgroepen

groep werkterrein werkzaamheden aantal
werkdagen

Aantal 
betrokkenen

Weekendwerkgroepen

WNL Leeuwarden e.o. Oude kwekerij Lekkum,  
terreinen SBB, 
Schiermonnikoog 

Onderhoud en inrichting 
kwekerij, verwijderen 
opslag kwetsbaar terrein

6 8

IVN-afd. Heerenveen 
samen met WARF

Bos en heideterreinen 
rondom zuidoost Friesland

Bosonderhoud en 
heidebeheer

6 7

KIWANI’s Bos en heideterreinen 
rondom zuidoost Friesland

Bosonderhoud en 
heidebeheer i.s.m. IVN-
werkdagen

1 10

Werkgroep Opeinde Natuurontwikkelingsterrei
n Leidyk Opeinde

Divers onderhoud, w.o. 
zwaluwenwand en 
vruchtbomen

2 7

Kids for animals Bos beetsterzwaag Project ringslang 1 10

Groencommissies

Groencommissies 
Dongeradeel

Tiental dorpen in de 
gemeente

Bosonderhoud, w.o. afzetten 
randen, dunnen, planten.

13 119

Groencommissie 
Metslawier

Bossen rondom 
Metslawier

Bosonderhoud 4 22

Groencommissie 
Houtigehage

Bos Houtigehage Bosonderhoud 2 10

Vakantiekampen

SIW int. jongerenkamp Ameland Divers onderhoud 10 25

Cursuspraktijkdagen
Cursus snoeien Terschelling, 

Heeg (2x)
Snoeien vruchtbomen 3 75

Totaal 60 293

Tabel	5:	Overzicht	activiteiten	en	werkzaamheden	vrijwilligers	en	scholen

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

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

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 
Smallingerland en 
Opsterland

Diverse 
natuurterreintjes 
Smallingerland en 
Opsterland

Divers werk w.o. 
onderh. bos, heide, 
projecten adder, 
ringslang

23 10

Vrijwilligersgroep LBF/ 
IFG, Leeuwarden e.o.*

Buismans 
eendenkooi, 
Gytsjerk

Onderhoud kooibos 
vlechten rietschermen

25 6

Vrijwilligersgroep LBF/ 
IFG, Anjum e.o.*

Eendenkooien 
Anjumer Kolken

Onderhoud kooibos 
vlechten rietschermen

25 5

Overtuin Overtuin 
Oranjewoud

Divers, w.o onderhoud 
kruidentuin

9 3

Talant, zorgboerderij 
Oosterwolde

Heide Puntersbosje Onderhoud heide 16 5

Totaal 145 42
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Natuurwerkdag 2009
Locatie Werkzaamheden Aantal betrokkenen

Dorpsbos Hantumhuizen Onderhoud dorpsbos 25

Landweer Elsloo In oude staat brengen van landweer 30
Terschelling kooibosjes Onderhoud elzensingels 30
Gaasterland Rijster bos Prunusbestrijding 50
Vlindertuin lemmer Onderhoud vlindertuin, maaien / afvoeren 15
Houtwiel Verwijderen opslag 50
Heempark Heeg Onderhoud heempark, singels 20
Katlijker Schar Verwijderen opslag 15
Oranjehoeve Vrijstellen laan 15
Oranjewoud Hakhoutbeheer 25
Duurswouderheide Verwijderen opslag 35
De Sanding Onderhoud paden en divers beheerswerk 55
Hempens, Goutum Onderhoud vogelbosje 25
Nannewiid Divers snoeiwerk 30
Epemastate Ysbrechtum Divers werk, w.o. bosonderhoud 25
Vlieland Opslag in duinen 25
Lykleane Beetsterzwaag Vrijstellen laan 40
Alde feanen Westersanning Verwijderen opslag 10

Totaal 520

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

Schoolwerkdagen

Organisatie werkterrein werkzaamheden aantal werk- 
dagen

Aantal 
leerlingen

Biologiedagen

NME Mar en Klif 
Gaasterlân-Sleat 

Bos Elfbergen, 
Gaasterland

Prunusbestrijding 8 193

NME Achtkarspelen De Mieden en land van 
boer Hooisma

Hooiwerk en onderhoud 
natuurterrein

12 280

NME It Trijeblêd, 
Bolsward, Wûnseradiel, 

Vlietster Bos Witmarsum, 
Makkumerwaard

Dunnen dorpsbos, 
onderhoud rietveld

8 142

De Naturij, Opsterland 
en Smallingerland

Bossen Beetsterzwaag, en 
Bakkeveen

Bos- en heideonderhoud 12 352

NME-De Oanset 
Skarsterlân

Douwe Pôle, 
De Twigen

Bosonderhoud, 
onderhoud gagelveld, 
hooiwerk

8 180

Boomfeestdagen
Boomfeestdag Speelbos Oude Venen Planten bomen, 

bosplantsoen
1 100

Plantdagen Scharnegoutum, Blesse, 
Noardwest

Planten bomen, 
bosplantsoen

3 250

Maatschappelijke stages
Zuyderzee College, 
Lemmer**

Bossen SBB Gaasterland Algemeen 
vrijwilligerswerk

6 50

Ulbe van Houten, Sint 
Annaparochie

Buitendijks gebied en 
bossen gemeente

Zwerfvuil opruimen,
bosonderhoud

5 160

CSG Balk Diverse natuurterreinen 
Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten

Divers onderhoudwerk, 
opruimen zwerfvuil, 
snoeien

6 24

RSG Sneek 12 50

Drachtster Lyceum Bos Beetsterzwaag 1 75

Bornego-college, 
Heerenveen

Oranjewoud Onderhoud en 
kunstproject

5 20

Piter Jelles-Montessori* Ottema-Wiersma-
reservaat

O.a. uitsteken 
pijpestrootje

5 150

Totaal 92 2026
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Bijlage 6: Lijst van afkortingen

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. Praktijkonderwijs en Leerlingwezen voor 
      Bosbouw, Cultuurtechniek 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




