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Het was een oude man, dat zag je aan de rimpels in zijn gezicht. Zulke diepe groeven 
hebben alleen echt oude mensen, die ook nog eens veel hebben meegemaakt. Zo’n mens 
was mijn opa Sake. Ik herinner mij hem schuifelend door het weidelandschap. Wijzend 
naar een grutto. Hij kon het dier als geen ander nadoen. Binnensmonds riep hij “Grtto 
grtto!” Ik lachte om hem, die ouwe grijsaard met zijn stok. Zelf  had ik ook altijd een 
stok, daarmee mocht ik de slootjes over springen. Opa keek toe. Misschien lachte hij ook 
wel om mij. 
De herinneringen aan mijn grootvader worden gekenmerkt door zijn liefde voor het Friese 
landschap. Mensen om hem heen vonden hem vaak een oude zeur. Zo’n man die altijd 
overal tegen is. Het is maar hoe je het beschouwt. Ik beschouwde hem als een  man die 
oog had voor identiteit. Want hoewel hij het oude wilde bewaren, zijn historie, zag hij 
wel degelijk in dat de wereld zich ontwikkelde. En daarin kon hij meegaan. Hij was zijn 
tijd toen ver vooruit. Waar we het nu heel normaal vinden dat we het cultuurlandschap 
in ere houden, waar het gemeengoed is dat we de historie van Friesland willen lezen in 
het landschap, was dat in opa’s jonge jaren nog niet zo vanzelfsprekend. 
Pas in 2008, het was toen Landschapsbeheer Friesland haar 25-jarig jubileum vierde, werd 
gaandeweg duidelijk hoe we met ons Friese erfgoed moeten omgaan. In dat jaar zei Regina 
ter Steege tijdens het jubileumsymposium over ‘het onverwachte landschap’: “Ons land-
schap is niet een toevallig resultaat, maar een bewuste keuze!” Mijn opa was 
lyrisch over die uitspraak. Het was in de tijd waarin bedrijventerreinen de grond werden 
uitgestampt en de horizon gestaag vervuilde. “We kijken er allemaal naar, maar 
we doen niets!”, riep opa Sake dan. Landschapsbeheer droeg hij een warm hart toe, 
hij verwees altijd naar ‘de vrienden van Friesland.’ “We denken allemaal net te laat: ach, 
dat is nu zonde, dat die grote witte dozen daar staan aan de rand van 
het dorp. Het is zoals Regina het zegt: maak het landschap verwacht in plaats 
van onverwacht. Wandel mee in de beleidsfase, denk mee, zorg naast de onverbiddelijke 
ontwikkeling, voor groen, ruimte en behoud de identiteit van het Friese landschap. Vooral: 
werk daarin samen!” 
Opa Sake sloeg dan met zijn vuist op tafel. In zijn andere hand trilde zijn stok. “De 
houtwallen lieve kind, de elzensingels, rijen knotwilgen langs het water, de oude dijken… 
Het behoort allemaal tot onze geschiedenis. En het vertelt een verhaal! Ik wil dat 
jij dat verhaal later aan je kinderen kan doorgeven. En ik wil dat de dieren die in die 
landschapselementen hun thuis hebben, die plek kunnen behouden.” Nu 25 jaar later, het 
is alweer 2033, zie ik in wat mijn grootvader en Landschapsbeheer Friesland voor ogen 
hadden. En hij zou trots zijn op wat we in weer 25 jaar bereikt hebben.” 



4



5

Het jaarverslag van ons jubileumjaar: 2008. Dat moest iets 
bijzonders zijn, vonden we. Uiteraard willen we het verhaal 
vertellen van de ontwikkelingen die onze organisatie de 
afgelopen 25 jaar heeft doorgemaakt. We willen vertellen 
wat onze rol is in beleidsprocessen, integrale gebiedsontwik-
kelingen en binnen maatschappelijke trends. De kennis die 
we in huis hebben, willen we delen. De projecten die we 
initiëren, willen we in beeld brengen. En de vrijwilligers die 
het allemaal voor elkaar boksen in het landschap, die willen 
we op de voorgrond plaatsen en bedanken. 

Maar hoe kun je al het werk, alle veranderingen en ontwik-
kelingen van de afgelopen 25 jaar in één document verwer-
ken? Vrijwel onmogelijk, al is dat niet een woord dat bij 
onze organisatie past. Want als we het hebben over ons 
waardevolle Friese landschap, dan willen we alles mogelijk 
maken om het te behouden. Om ervoor te zorgen dat het in 
de toekomst nog altijd de kenmerken draagt van de historie. 
Dat de kinderen van onze kinderen - en nog veel meer gene-
raties, zien en beleven wat het Friese landschap betekent. 
De diversiteit, de cultuurhistorie die het draagt, de natuur-
lijke waarden, de schoonheid en de rust. 

Niet alleen die kinderen en kleinkinderen kunnen ons 
verhaal vertellen. Ook de mensen met wie we nauw samen-
werken. We laten daarom hen aan het woord in dit jaarver-
slag. We blikken terug op 2008 én we blikken vooruit. Want 
we kijken nu al uit naar de volgende 25 jaar. Jaren waarin we 

niet verrast willen worden door plotselinge veranderingen 
in het landschap waarvan we bij nader inzien zeggen: dat 
had anders gekund. Nee, we willen een stap voor zijn. We 
willen een rol spelen in besluitvorming over veranderingen 
in ons waardevolle landschap. Dat moeten we samen doen.

Het verhaal van Mijn grootvader Sake speelt zich af in 2033 
waarin kleindochter Anke terugblikt op het jaar 2008. Ze 
haalt herinneringen op aan haar opa die met zijn houten 
stok door het Friese landschap struinde en zich bekom-
merde over de toekomst. Dat doen wij ook. En we zien dat 
als we nu rekening willen houden met hoe ons landschap 
er later uitziet, we krachten moeten bundelen. 
We worden verrast door veranderingen in het landschap 
zoals de schaalvergroting in de landbouw, dorpsuitbrei-
dingen, grote windmolens in het weidse landschap en de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen her en der. Dat on-
verwachte landschap dat ineens ons blikveld binnendringt, 
moeten we verwacht maken. 

Als we op tijd zien wat er staat te gebeuren en de consequen-
ties daarvan onderkennen, kunnen we ervoor zorgen dat 
we niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. 
Het behoud, herstel en de ontwikkeling van ons landschap 
is een resultaat van ons gezamenlijk handelen. Laat dat 
resultaat niet toevallig zijn, maar een bewuste keuze: 
‘Het Verwachte Landschap.’

Het verwachte landschap

Voorwoord
Regina ter Steege
Directeur Stichting Landschapsbeheer Friesland
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In dat jubileumjaar van Landschapsbeheer Friesland, 2008, nam mijn grootvader me vaker 
mee dan anders. En nooit gingen we een nieuwbouwplek voorbij of hij mopperde binnens-
monds iets over witte schimmel. Langzaamaan begreep ik waarover hij het had als hij dat 
gromde. “Waar moeten de mensen anders eigenlijk wonen en werken?”, vroeg ik dan. Bij 
zulke vragen keek opa Sake me oprecht verbaasd aan. “Lieve kind, het gaat er niet om 
dat die bedrijventerreinen er zijn, of dat mensen graag in nieuwbouw willen wonen... 
Dat is een ontwikkeling die we geen halt toeroepen. Het gaat erom dat het 
landschap zo onverwacht een ander uiterlijk krijgt. En geloof me Anke, dat kan 
best mooier!” 

Opa Sake vertelde over Landschapsbeheer Friesland, die van bedrijventerreinen bedrijven-
parken wilde maken. Daar kon hij zich wel in vinden. Op een dag nam hij me zelfs mee 
naar zo’n kale plek vol witte hoge loodsen en bedrijfspanden. “Kijk”, zei hij, en hij 
hield zijn twee handen naast zijn ogen. Zijn stok hing er wat onhandig bij. “Denk je 
nu eens in dat de laan hier tussen deze gebouwen, vol staat met grote oude 
eiken. Dat ziet er toch heel anders uit?” Ik volgde het voorbeeld van mijn groot-vader en 
hield mijn handen gestrekt langs mijn ogen. Zag in mijn verbeelding alleen de laan en de 
groene bomen ernaast. Ik knikte. Tevreden pakte hij mijn hand dan, en liep trots door de 
laan, alsof de hoge bomen daar al stonden. 

Op de terugweg merkte ik dat niet alleen de nieuwbouw ervan langs kreeg. Opa Sake 
wees naar een oude boerderij waar een paardenbak naast stond. “Die witte linten, denk 
daar eens een mooi houten hek voor in de plaats. En dat erf zo kaal, bedenk daar eens 
wat bomen omheen. Of aan de zijkant daar: een kleine boomgaard met appels en peren!” 
Mijn grootvader liet me het erf veranderen in een plek waar oude glorie tot leven kwam. 
En in plaats van te vragen waarom dat dan nodig was, zag ik het ineens: dit maakt 
Friesland zo mooi. Dit is ons culturele erfgoed. Al kende ik dat woord toen nog 
niet natuurlijk. 

Het was ook in 2008 dat de provincie ‘Atelier Fryslân’ opzette. Een inspirerende plek waar 
door meerdere partijen werd nagedacht over ruimtelijke ordening en landschappelijke in-
passing. De onverbiddelijke schaalvergroting was niet meer terug te draaien, maar het 
besef dat Friesland het behoud van haar erfgoed zelf in handen had, was meer dan ooit 
duidelijk - en daar werd hard aan gewerkt.

Ik denk nu vaak terug aan die mopperende lieve grootvader van me. En als ik langs een 
mooi boerenerf fiets, blijf ik altijd even staan. Dan kijk ik naar de bomen die eromheen 
staan en luister naar het geluid van de wind.
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Erven zijn meer dan karakteristieke landschapselementen. Het zijn de kathedralen van het Friese landschap. Niet voor niets zet-
ten we ons daar sinds jaar en dag vol overgave voor in. Met name in de meer open klein- en veenweidegebieden in Friesland zijn 
de erven beeldbepalend. Het terrein is een groene oase met een grote ecologische rijkdom. Iets waar de eigenaar soms helemaal 
geen weet van heeft. Naast de ruimtelijke visuele waarde, zijn ook de ecologische elementen juweeltjes. Prachtige bloemen, 
streekeigen planten, bomen en heggen sieren de Friese erven. En ook de fauna hoort daarbij. Tussen al het goed onderhouden 
groen leven de vogels, vlinders, insecten en kleine zoogdieren in een paradijs.

Nije Pleats
Het erf heeft een cultuurhistorische plek in het landschap. Helaas zijn door de veranderde landbouw, intensivering en schaal-
vergroting veel erven afgetakeld of verkeren in achterstallige onderhoudstoestand. De provincie Fryslân heeft het ontwerpatelier 
Nije Pleats opgericht waarin één vraag centraal staat: hoe gaan we om met de effecten van die schaalvergroting? En dan met 
name op het boerenerf. Landschapsbeheer draaide in 2008 mee op verschillende fronten en gaf voorlichting over de landschap-
pelijke inpassing van de schuren en nieuwbouwstallen. Elke streek is uniek, dus elk object vereist een unieke inpassing.

Landschapsbeheer is verheugd te merken dat meer en meer mensen bereid zijn om mee te denken. Gelukkig is er steeds meer 
aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Zo pakt de provincie het op, nemen gemeentes het mee in hun beleid 
en onderkennen erfeigenaren het belang. Alle partijen zijn bereid hier energie, tijd en geld in te steken. Niet alleen wordt het 
boerenerf mooier, het dorp, de omgeving en uiteindelijk de hele provincie profiteert ervan. 

Streekidentiteit
Eigenaren die professionele hulp willen bij hun aanpak van het erf, kloppen aan bij Landschapsbeheer. Hierin hebben wij een 
informerende en adviserende rol. De streekidentiteit staat bij onze voorlichting voorop en we vertellen daarom over de land-
schappelijke inpassing en het gebruik van streekeigen soorten. Daarnaast organiseren we cursussen erfbeplanting en vruchtbo-
men snoeien. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen aan het herstel en de versterking van de landschappelijke kwaliteit.

Kort toegelicht 
Ruimtelijke kwaliteit
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Een boerderij met daaromheen hoge populieren die elk 
zicht belemmeren. Een hoge schutting als erf afscheiding. 
Een tuin vol planten, bomen en bloemen; elke hoek een 
andere aanblik. “Dat kan anders”, zegt Hans de Haan. “Een 
boerenerf moet sereniteit uitstralen. Houd het simpel, zoals 
vroeger.” De Haan zit voor zijn boerderij en kijkt uit over 
een grasvlakte waar vier leilindes staan. Daarvoor liggen 
symmetrisch twee rijen rode rozenstruiken. De toegangs-
poort tot het boerenerf is een middelhoog wit houten hek. 
“Onderhoudsgevoelig, maar het maakt het beeld compleet.”

De Haan heeft een oog ontwikkeld voor mooie boerenerven 
en was in 2008 enthousiast bezig met de organisatie rond 
‘Boerderij van het jaar’. Dit keer was het thema de inrichting 
en landschappelijke inpassing van het erf. Net als voor-
gaande jaren zat Landschapsbeheer Friesland in de jury en 
speelde een belangrijke rol. De jury lette op de zichtbaarheid 

van de historische indeling en of het erf past in het lokaal 
voorkomende landschapstype. Ook de oorspronkelijke ele-
menten van het boerenerf kwamen aan bod: een moestuin, 
gracht, fruithof, prieel, knotlinden of slingerpaden. 

De samenwerking tussen de Boerderijstichting en Land-
schapsbeheer Friesland vindt De Haan belangrijk en nuttig. 
“Landschapsbeheer heeft de expertise om mensen te advi-
seren.” Ook voor zijn eigen erf schakelde hij de organisatie 
in. “Je wilt als eigenaar vaak te veel in een keer. Mensen 
verkijken zich. Maken een uitgebreid plan en komen er later 
achter dat ze te veel in een keer moeten onderhouden.”

Het erf van De Haan ligt prachtig rustiek in het landschap. 
In de voortuin staat een klein treurwilgje en achter de 
boerderij heeft Landschapsbeheer Friesland een boomwal 
geplant. “De stallen, de bak voor de paarden, het erf, de tuin, 
de fruitbomen. Ik ben er altijd mee bezig. En als het dan 
weer netjes is, heb ik er zoveel plezier van.” 

De ontwikkelingen in het landschap houden De Haan bezig. 
“De tijd van de boerenarbeiders is voorbij. Door schaalver-
groting hebben mensen geen tijd meer (over) voor het erf. 
En natuurlijk kun je het niet meer allemaal terughalen, want 
het betekent veel onderhoud. Landschapsbeheer en de Boer-
derijstichting hebben een belangrijke voorlichtende taak in 
het stimuleren van landschappelijke inpassing. Boerderij en 
erf horen bij elkaar, het is een natuurlijke twee-eenheid.” 

Een uitspraak van Hans de Haan, bestuurslid van de Boerderijstichting Fryslân. 

Gekscherend natuurlijk, want als er iemand is die de boerderijen van Friesland 

een warm hart toedraagt, is het De Haan. Zelf woont hij in een prachtige oude 

pleats nabij Sneek. Daar interviewen we hem. En we vragen waarom de boeren-

pleats een landschappelijke inpassing verdient. 

“Een boerderij bezitten? Het is eigenlijk een beetje gekkenwerk”

Interview 
Hans de Haan
Boerderijstichting Fryslân
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“It is net best! Dit moat oars!” Mijn grootvader liep heen en weer door zijn kamer. 
Dat was een vrij klein kamertje waarin veel velours meubelwerk stond. Hij had vroeger 
altijd in een boerderij gewoond met mijn grootmoeder. Wij kwamen daar als kinderen 
graag. Heerlijk. Die ruimte. Het erf. De bomen eromheen. Het grote houten hek dat als 
poort diende. Zijn leefruimte was na de dood van oma gereduceerd tot vijf bij vijf. 
Alle meubels die in de voorkamer van de pleats stonden, had hij beslist willen meenemen. 
Hij stiefelde er nu wat omheen met zijn stok zwaaiend in de lucht. “It is my wat!” 
Het was in de tijd waarin de Centrale As ter discussie stond. Ik dacht nog: ‘Opa, die 
komt er toch, maak je nou niet zo druk.’ Maar pas later begreep ik wat hij voor ogen 
had. Ik kon dat toen ook nog niet weten, was jong, of beter gezegd: ongeïnteresseerd. 
Zat in de puberteit, hield me bezig met andere dingen. Bovendien zag ik als jonge puber 
het probleem van een weg niet. Ik keek alleen maar uit naar het behalen van m’n 
brommercertificaat. Daarna had je nog maar twee andere dingen nodig: een brommer. 
En een weg.

Maar ik dacht ook, dat je aan zulke ontwikkelingen waar opa Sake zo boos om werd, 
niets kon veranderen. Daar sloeg ik de plank mis. Opa nam me dikwijls mee naar mooie 
plekken in het land. Op de dag dat hij zo boos was, nam hij me mee naar het noorden 
van Friesland. Hij zette de auto naast een walletje met bomen neer. Toen ik uitstapte, 
zei hij: “Kijk Anke, dit is een oude houtwal. In Friesland noemen we het ook wel een 
dykswâl of een hege dyk. Deze wallen zijn vroeger door mensen opgeworpen en op die 
wal staan veel verschillende bomen. Het werd in die tijd vooral gebruikt om vee te keren 
en de eigendomsgrens van de boer aan te geven. Nu zien we het ook als een belangrijke 
plek waar verscheidene diersoorten hun thuis vinden. De Centrale As doorsnijdt een 
prachtig houtwallengebied. Zonde!” 

Opa nam me daarna mee naar een dobbe. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik vond 
het bovendien gewoon lijken op een plasje water. “Hoor!”, zei hij. “Hoor je de kikkers 
en padden? En kijk! Een libel. Wat is het hier mooi!” Pas toen hij het woord pingo-ruïne 
in de mond nam, was mijn interesse gewekt. “In de IJstijd zijn die pingo’s ontstaan. 
Onder in de grond was een aanwezige ijsmassa en die smolt. Dan bleef er zo’n poel over. 
De grond eromheen was door de (tienduizenden) jaren heen, opgeperst door de uitdijende 
ijsmassa. Het zijn verhalen uit de IJstijd Anke! Die kunnen we door zo’n pingoruïne na-
vertellen. Stel nou dat hier doorheen een weg zou lopen, dat zou toch eeuwig zonde zijn? 
Daarom wordt er veel overlegd, ook door Landschapsbeheer Friesland met gemeentes en 
provincie. Landschapsbeheer inventariseert deze oude elementen in het landschap 
en brengt dat in kaart om zo goed mogelijk plannen te maken. Zo ook met die 
“Centrale As”, glimlachte hij wrang.



12

Tussen Nijega en Dokkum wordt een vierbaansweg door het nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden aangelegd: De 
Centrale As. De provincie heeft aangegeven dat deze weg zorgvuldig wordt ingepast en dat extra zorg wordt besteed aan het 
landschap eromheen. Landschapsbeheer Friesland is zich ervan bewust dat het landschap niet altijd hetzelfde blijft, maar zo’n 
weg is uiteraard een enorme ingreep en zorgt voor versnippering en aantasting van het gebied.

Compensatie Centrale As
We zetten daarom in op een compensatie binnen, maar ook buiten het tracé. De bedoeling is dat de structuur van het kenmer-
kende nationale landschap van de Noardlike Wâlden zo goed mogelijk herkenbaar blijft of zelfs wordt hersteld/versterkt. De 
aanleg van De Centrale As is een belangrijke aanleiding om het omliggende gebied verder te ontwikkelen. Een bestuurslid van 
Landschapsbeheer Friesland neemt deel aan de Gebiedsontwikkelingscommissie namens Natuur en Landschap. Landschaps-
beheer Friesland maakt deel uit van een werkgroep die zich bezighoudt met de verbetering en ontwikkeling van het omringende 
landschap. Bovendien zijn de inventarisaties die we daar uitvoeren van belang. 

Inventarisaties
Bij grotere infrastructurele projecten en landinrichtingsprojecten, zoals De Centrale As, landinrichting Jistrum en Drachten, 
wordt in eerste instantie gestart met het maken van een raamplan. Daarna kunnen hiervan afgeleide onderhoudsplannen opge-
steld en uitgevoerd worden. Jistrum is een integrale gebiedsontwikkeling. Gedeputeerde Staten heeft het raamplan vastgesteld 
waarin de doelen staan voor het gebied. Het was onder meer een opgave om binnen Jistrum een ecologische zone te maken. 
Landschapsbeheer Friesland heeft daar een inventarisatie voor verricht, de financiën in kaart gebracht en een plan geschreven 
over de aanpak. Dat plan is goedgekeurd en is in 2008 uitgevoerd: er zijn kilometers houtwallen en singels opgeknapt en dobben 
en pingoruïnes hersteld. 

Kort toegelicht 
Integrale gebiedsontwikkeling
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Die verbondenheid met het landschap, kan Dam goed kwijt 
in zijn werk bij DLG. Er is in dat werk veel veranderd de 
laatste jaren. Waar het overheidsbeleid steeds meer verlangt 
naar integrale gebiedsontwikkeling, houdt dat in dat par-
tijen uit verschillende disciplines vaker moeten samenwer-
ken in grote projecten. DLG, als overkoepelende organisatie, 
heeft daarin steeds meer een managementfunctie gekregen 
en leidt zulke projecten. In veel gevallen werkt DLG samen 
met Landschapsbeheer Friesland. 

“Die club is gegroeid”, vindt Dam, “naast de motorzaag heb-
ben ze een missie”, zegt hij met een glimlach. Een missie die 

uitgedragen en onderstreept wordt door mensen die kennis 
van het landschap hebben. “Wanneer Landschapsbeheer 
gevraagd wordt voor een inventarisatie, leveren ze niet al-
leen het gevraagde werk, maar ze denken mee. Over andere 
mogelijkheden, maar vooral over hoe het landschap er in 
de toekomst uit komt te zien. De kwaliteit die zij leveren 
staat nooit ter discussie. Ik vind dat waardevol. Zeker in de 
partnerschappen die wij samen aangaan.”

In 2008 omvatte dat onder meer de inventarisaties rond de 
Centrale As, de herinrichtingen rond Drachten en Jistrum. 
Waar DLG de voorbereiding van deze processen in handen 
heeft (het formuleren van de opdracht, het aansturen en 
begeleiden van het project), zorgt Landschapsbeheer voor de 
kwantitatieve en kwalitatieve inventarisaties van landschaps-
elementen. “Landschapsbeheer Friesland is thuis in die stre-
ken. En het gaat dan niet alleen om de expliciete kennis die 
ze hebben over bijvoorbeeld de houtwal, maar het gaat erom 
dat ze alles in een breder perspectief weten te plaatsen.” 

Eind 2008 vond de afsluiting plaats van de herinrichting 
Jistrum en Dam kijkt terug op een prima samenwerking. 
De borden in de hal waarop alles beschreven staat, herin-
neren daaraan. “Dit gebied is binnen acht jaar veranderd in 
een gebied met natuur en milieu, cultuurhistorische, land-
schappelijke, recreatieve en landbouwwaarden. Een prachtig 
voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling.”

“Naast de motorzaag een duidelijke missie”

Interview 
Gerco Dam
Dienst Landelijk Gebied

Bij binnenkomst in het pand van Dienst Landelijk Gebied, springen direct de 

grote borden in het oog die in beeld en woord het verhaal vertellen over de herin-

richting van Jistrum. Het is precies dat wat we willen bespreken met Gerco Dam, 

projectleider bij DLG. Een projectleider die Friesland een warm hart toedraagt. 

Of het nu de beslotenheid is van de Noardlike Fryske Wâlden, de weidsheid van 

het Friese Merengebied of de strakke lijnen van de zeedijken; Gerco Dam houdt 

van de diversiteit van Friesland.
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Ik herinner me het nog goed: mijn grootvader zat in zijn stoel toen ik binnenkwam. 
Zijn leesbril hing voor op zijn neus. Hij keek onverstoorbaar in een boek. “Wat is dat 
voor boek opa?” Hij keek op. “Ah, kind, je bent er. Ik lees het boek van Meindert 
Schroor over de Friese Waterlinie.” Hij moet aan m’n gezicht hebben gezien dat ik 
eigenlijk niet begreep waarover hij het had, want algauw ging zijn vuist de lucht in. 
“Leare jimme dan neat mear op skoalle?!”, riep hij verontwaardigd.  

Opa Sake liet me het boek zien, het kwam vers van de pers. Het was in dat jaar, 
2008, dat Landschapsbeheer Friesland deel uitmaakte van de werkgroep Friese 
Waterlinie. Na de uitgave van het boek, boog de werkgroep zich over de verdere ont-
wikkeling van de water-linies. Opa legde me uit dat het erom ging de historie te bewaren. 
Een groot deel van Friesland heeft aan het water gelegen en die plekken zouden herken-
baar gemaakt worden. Ik merk dat ik nu, 25 jaar later, met gepaste trots langs die 
monumenten loop met mijn eigen kinderen. Het zegt ze nog niet veel, maar dat komt wel, 
al heb ik niet die overtuigende zwaaiende stok van mijn grootvader in de hand. Het komt 
wel... 

Die dag zouden opa en ik een historisch wandelpad gaan lopen. Een project van Land-
schapsbeheer Friesland dat in 2007 een mooi vervolg had gekregen met ‘Oude paden Nieuwe 
wegen.’ Opa Sake was blij met de rol die Landschapsbeheer daarin had, dat weet ik nog 
goed. Hij vertelde dat Landschapsbeheer de eerste stappen had gezet om 
landschap ‘beleefbaar’ te maken. Dat kwam voornamelijk door hoe ze de historische 
wandelpaden in Noordoost-Friesland in kaart brachten en weer begaanbaar hadden gemaakt. 
Daarmee maakten ze een verbinding tussen cultuurhistorie en wandelen. Mijn 
grootvader kon overigens zelf als geen ander verhalen over de geschiedenis van Friesland 
en deed dat graag tijdens een wandeling. Eerst ging ik nog schoorvoetend mee. Toen ik 
merkte wat de oude man allemaal wist te vertellen over het landschap, kon ik niet 
wachten op die kleine uitjes. We liepen niet hard, maar dat deerde niet. 
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Het landschap beleven. Een uitdrukking die voor ons landschapsbeheerders heel gewoon is. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen 
het landschap beleven? Dat zij de historische waarden herkennen in het land. Dat ze zien wat er gebeurd is op de plek waar ze 
een wandeling of fietstocht maken? Landschapsbeheer zet zich daarvoor actief in. Bijvoorbeeld door oude wandelpaden in ere 
te herstellen. In 2007 werden de historische wandelpaden opgeleverd, dat project is uiteindelijk doorgevloeid in Oude Paden 
Nieuwe Wegen, een initiatief van Steunpunt Monumentenzorg. 

Oude paden
Landschapsbeheer organiseerde in samenwerking workshops waar inwoners van de streek in kaart brachten welke oude paden 
er in dat gebied te vinden waren. Samen met Van Hall Larenstein en Steunpunt Monumentenzorg is dat volledig in kaart ge-
bracht. Bewoners waren ongekend enthousiast om hieraan mee te doen. Het kennisdocument ligt er nu, de uitvoering vindt de 
komende jaren plaats. 

Friese Waterlinie
In 2008 schreef Meindert Schroor het boek ‘De Friese Waterlinie, toneel des oorlogs rond Lende en Kuunder’. Landschapsbeheer 
Friesland neemt deel aan de werkgroep Friese Waterlinie. Deze werkgroep heeft de uitgave van het boek voorbereid en uitge-
voerd. Dijkgraaf Erkelens heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen, daarna heeft de werkgroep zich gebogen over de 
verdere ontwikkeling van Friese Waterlinie en gaat daar een project voor ontwikkelen in het kader van de beleefbaarheid van het 
landschap. 

Kort toegelicht 
Beleving
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Oude paden nieuwe wegen, dat was het project waarbij 
Steunpunt Monumentenzorg in 2008 de handen ineen sloeg 
met Landschapsbeheer Friesland. Het zijn processen die al 
veel langer lopen, want waar Landschapsbeheer al in 2005 
startte met het in kaart brengen van historische wandel-
paden in Noordoost-Friesland, zochten anderen de ‘Sporen 
van het verleden’ in Zuidoost-Friesland. In het kader van 
Plattelandsprojecten zijn al die initiatieven gebundeld en 
besloten de partijen samen te gaan werken. Zo werd Oude 
paden nieuwe wegen een provinciebreed project waarbin-
nen aandacht was voor kerkepaden, recreatie, ruimtelijke 
ordening, infrastructuur en de historie van het landschap. 

Bloemhof merkt dat de rol van Landschapsbeheer Friesland 
steeds groter, maar ook anders wordt. “Landschapsbeheer 
heeft veel kennis in huis. Bovendien is het erg plezierig 
met elkaar te werken. In projecten als Oude paden nieuwe 
wegen, speelt niet alleen de kennis een rol, maar heeft 
Landschapsbeheer een grote rol in het ontsluiten en het 
toegankelijk maken van het landschap. In 2009, als het pro-
ject overvloeit in ‘Waddenwandelen’, zal ik om die reden het 
stokje weer overgeven aan hen.”

De inventarisaties van de oude paden was nog een hele toer, 
vertelt Bloemhof. “We begonnen op basis van de cultuur-
historische kaart van de provincie. Daarnaast organiseerden 
twee projectcoördinatoren workshops in de regio’s. 
Daar kwamen zoveel mensen op af, het enthousiasme was 
moeilijk te beteugelen. Maar per avond werden wel 100 
paden aangedragen. Dat was haast onmogelijk, dat die oude 
paden nog niet bekend waren.” Dat bleek, toen in de kelder 
van Tresoar 4700 opgetekende paden werden gevonden 
door een medewerker. Die waren al in de jaren ’70 in kaart 
gebracht. De provincie heeft dat uiteindelijk allemaal gedigi-
taliseerd. Bloemhof: “Met alle gegevens tezamen, hebben we 
nu een fantastisch kennisdocument dat in feite de ont-
staansgeschiedenis van het Friese landschap vertelt.”

“Rood en groen bundelen? Interessant”

Interview 
Dick Bloemhof
Steunpunt Monumentenzorg

De samenwerking tussen Landschapsbeheer Friesland en Steunpunt Monumen-

tenzorg is Dick Bloemhof goed bevallen. De directeur van het Steunpunt zegt tij-

dens het interview dat het wat hem betreft niet ondenkbaar zou zijn om krachten 

te bundelen. “Organisatorisch lijken we op elkaar. We werken projectmatig en 

streven, weliswaar op verschillende vlakken, hetzelfde doel na: behoud en ontwik-

keling van mooie en authentieke cultuurlandschappen. Zij met kennis van het 

groen, wij met kennis van het rood. Samen mooi bruin.”
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“It is tiid dat dy minsken ek ris wat dogge foar de maatskappij!” Opa Sake stond op uit 
zijn leren stoel. Zijn borrel zette hij daarbij op de tafel. Terwijl hij op zijn stok leunde 
keek hij mij aan. “Ik drink altyd wol ien borrel, mar sjoch: der moat it wol by bliuwe. 
Dat haw ik fan dyn beppe leard.” Het klopt wel wat hij zei, dat van m’n oma, want toen 
oma overleden was, werd het glaasje wel eens vaker gevuld dan een keer. 

Altijd als opa zich ergens over opwond, dan begon hij in het Fries te spreken. Als hij 
mij iets uitlegde, sprak hij Nederlands. De rustige uitleg over de mensen die wel eens wat 
mochten doen voor de maatschappij, volgde nadat hij zijn tweede borrel inschonk. Hij liet 
me een uitgave van Groenlicht, de nieuwsbrief van Landschapsbeheer Friesland, zien. Daarin 
stond een mooie foto van dak- en thuislozen, die met een schep in de hand bezig waren 
in het landschap. Van re-integratie had ik eigenlijk nog nooit gehoord, maar van opa 
begreep ik dat deze mensen lang uit het arbeidsproces waren geweest. Ze deden werkerva-
ring op om hun plek in de maatschappij terug te krijgen. “Landschapsbeheer Friesland 
helpt ze daarbij, in samenwerking met veel andere partijen.” Opa Sake vond het 
prijzenswaardig, zowel van de landschapsbeheerders als van de mensen die hun best deden 
hun plek te vinden. 

Achteraf gezien was het in 2008 sowieso een goede tijd voor vrijwilligerswerk. 
Als ik de cijfers van toen nu bekijk, zie je in die jaren groei. Dat kwam ook doordat de 
maatschappelijke stages in die tijd hun intrede deden, veel scholen meldden zich aan om 
samen te werken met Landschapsbeheer Friesland. De Natuurwerkdag werd een feno-
meen. Als je daar niet was geweest, telde je niet mee. 

En, veel dorpen zagen het licht. Werkten samen met Landschapsbeheer om de dorpskern en 
de omgeving van het dorp groener te maken. Dat werd integraal opgepakt door gemeenten 
en dorpsbewoners en dat zorgde voor een grote impuls in het mooier maken van gebieden. 
Daar plukken wij nu de vruchten van, want de boompjes die destijds geplant werden, 
kunnen mijn kinderen nu oude bomen noemen. Voor opa Sake waren het jonge scheuten. 
“Maar goed, d’r gebeurt wat... d’r gebeurt wat!”, riep hij dan.  
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Vrijwilligers leveren aan het landschapsbeheer een belangrijke bijdrage. Dat wordt met het jaar duidelijker. Het aantal vrijwil-
ligers is de afgelopen jaren redelijk gelijk gebleven, maar de hoeveelheid uren die in het landschap gewerkt wordt, groeit enorm. 
Re-integratieprojecten, maatschappelijke stages en particuliere inzet van Friese bewoners zorgen in belangrijke mate voor de 
uitvoering van projecten van landschapsbeheer. 

Natuureducatie
Er zijn ook steeds meer scholieren die meewerken in het landschap. We werken samen met scholen aan natuureducatie. Kinde-
ren mee naar buiten nemen en lekker aan het werk in de natuur is nog altijd de beste manier om echte betrokkenheid te creëren. 
Basisschoolkinderen die op jonge leeftijd enthousiast zijn gemaakt, zien we hopelijk terug in de maatschappelijke stages die ze 
op de middelbare school volgen.

Groene dorpen en herstelwerkzaamheden
In 2008 is voor het eerst een koppeling gelegd tussen het project “Doarpen yn ‘t grien” met het project ‘Herstel en versterken van 
het landschap’. In Weststellingwerf is dit een gouden greep geweest. Hier worden particulieren in het buitengebied, boeren en 
iedereen die landschapselementen heeft, gevraagd om herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Dorpsbewoners die landschapselementen in bezit hadden, konden deelnemen via Doarpen yn ’t grien. De eigen dorpsgenoten 
maakten die mensen alsnog enthousiast en zo zijn er veel erven en landschapselementen aangepakt en is het draagvlak onder de 
bevolking aanzienlijk vergroot. We merken dat bewoners zichtbaar interesse tonen voor hun omgeving en voor ons Friese land-
schap. 

Kort toegelicht 
Inzet Friese samenleving
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“Doarpen yn ‘t grien? Nee hoor, in de Stellingwerven heet 
het gewoon Dorpen in het groen.” Bert van Lubek is de 
groene beleidsman van de gemeente Weststellingwerf en 
verantwoordelijke voor de landschapsprojecten.
Samen met Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf 
stelde de gemeente een landschapsbeleidsplan op. “We wil-
len de landschappelijke en cultuurhistorische elementen in 
het landschap van Zuidoost-Friesland herstellen en verster-
ken.”

In het kader van Dorpen in het groen werden eerder streek-
eigen bomen en hagen geplant in Ter Idzard, Steggerda en 
Nijeholtpade. Onlangs waren De Blesse en Blesdijke aan de 
beurt. “Dorpen in het groen is onderdeel van ons totaalpro-
ject ‘Herstel en versterken landschap De Blesse en Blesdijke’. 

Tegelijkertijd werden kenmerkende landschapselementen als 
boswallen, poelen en lanen aangelegd of hersteld.”
De groencommissie bepaalt de sterke en zwakke ‘groenpun-
ten’ van de dorpen. Deze club bestaat uit dorpsbewoners en 
wordt begeleid door Landschapsbeheer Friesland. 
Zo informeerde Landschapsbeheer de inwoners over streek-
eigen erfbeplanting. “Eiken, lindes, hoogstamfruitbomen en 
beukenhagen horen echt in dit gebied thuis.”
Bewoners konden groen aanschaffen voor op hun eigen erf. 
Erg aantrekkelijk als 75 procent van de aanschafprijs wordt 
gesubsidieerd. De gemeente zorgde voor de beplanting van 
de openbare ruimte.

Tijdens de Nationale Boomfeestdag plantten schoolkinderen 
41 bomen in de omgeving van hun basisschool. De zaterdag 
daarna voorzagen de volwassenen beide dorpen van nieuwe 
hagen en jonge bomen. Ook konden ze de bestelling voor 
hun eigen erf ophalen en planten.
“De animo was groot. Zowel bewoners uit het buitengebied 
als uit de nieuwbouw deden mee. Vooral het enthousiasme 
is mooi om te zien. Het hele dorp loopt uit om bomen te 
planten. Buurtbewoners serveerden koffie en koek aan hun 
hard werkende dorpsgenoten.” 
Van Lubek merkt dat de belangstelling groeit, naarmate het 
project bekender wordt. “Door dit samen met de burgers 
te doen, ontstaat draagvlak en bewustwording. En dat is 
wat wij willen. Ieder draagt zo zijn eigen steentje bij aan het 
herstellen en versterken van ons landschap.”

“Het hele dorp loopt uit om bomen te planten”

Interview 
Bert van Lubek
Gemeente Weststellingwerf

Al een aantal jaren werkt de gemeente Weststellingwerf samen met Landschaps-

beheer Friesland aan het project Dorpen in het groen. Inmiddels zijn de plaatsen 

aan de oostzijde van de rijksweg A32 een stuk groener geworden. Onlangs nam 

men De Blesse en Blesdijke onder handen. “Het enthousiasme van al die bewo-

ners is mooi om te zien. Het hele dorp loopt uit om bomen en hagen te planten”, 

zegt projectleider Bert van Lubek.
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De mooiste herinnering die ik aan de wandelingen met mijn grootvader Sake heb overge-
houden, is de dag waarop we samen de steenuil zagen zitten. Natuurlijk, hij sprak vaak 
over allerlei diersoorten. Maar als kind had ik niet veel met de kamsalamander, ook al 
stond die op de rode lijst. Of met de witsnuitlibel, want wanneer zag je die nu? Opa Sake 
had het dan over ‘Ruimte voor plant en dier’, dat had Landschapsbeheer Friesland zo 
bedacht en daar kon hij zich helemaal in vinden. 

De biotoopgerichte benadering werd in die tijd steeds meer gangbaar en in 
samenwerking met Provinsje Fryslân werkte Landschapsbeheer Friesland aan ecologische 
verbindingszones. Opa legde uit dat er een soort groene lijn in het landschap werd 
gecreëerd waar al die soorten hun plek konden vinden waar ze zich gemakkelijk in konden 
bewegen. 

“Het is prachtig dat het ministerie van LNV al enige tijd de leefgebiedenbenadering 
hanteert!” Zijn woorden fladderden om me heen als zeldzame vlinders, ik begreep er weinig 
van. Maar opa Sake pakte zijn soorten-boek erbij en liet me de adder zien, de ringslang, 
de heikikker, de steenmarter en de vleermuis. Allemaal soorten die in 2008 extra bescher-
ming nodig hadden. Het ging hard achteruit in die tijd. De nieuwe aanpak die LNV han-
teerde, richtte zich op groepen van soorten in hun leefgebieden, in plaats van individuele 
soorten. Het heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Dat unieke moment met mijn grootvader, toen we die steenuil zagen, is vandaag de 
dag niet zeldzaam meer. Ik liep met opa door de weilanden achter de boerderij waar hij 
vroeger met oma had gewoond. Door het bloemrijke weidelandschap. Hij schuifelde op zijn 
groene kaplaarzen wat onhandig door het hoge gras, tilde zijn stok maar half op en keek 
naar alle natuur om zich heen. Bij het water aangekomen hield hij stil. Hij gebaarde met 
een hand: blijf stil Anke! Ik wist dat er iets bijzonders moest zijn en ging naast hem 
staan. Hij wees. Daar, in die wilg, daar zat hij. Stil, om zich heen kijkend. Het is een 
van de weinige keren dat ik mijn grootvader niet woest met zijn stok zag zwaaien. 
Ik zag in stilzwijgen een glimlach verschijnen. Zijn rimpels lagen dieper dan ooit op zijn 
gezicht. Ik keek van hem naar de steenuil en weer naar hem. Die grootvader van mij..., 
ik ben blij dat ik door zijn ogen Friesland heb leren zien.
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Een belangrijk onderdeel van het werk van Landschapsbeheer Friesland betreft het behoud van soorten. Het landelijke beleid 
hierin is de afgelopen jaren veranderd. Nu wordt de diersoort beschermd door het accent te leggen op het behoud van het 
leefgebied. En dus niet alleen het vizier te richten op een enkele soort. Landschapsbeheer Friesland zet zich hiervoor op verschil-
lende manieren in.

Steenuil
Voorlichting is een belangrijk middel om mensen die in het buitengebied wonen bij landschap en natuur te betrekken. Een 
mooi voorbeeld hiervan zijn de projecten ten behoeve van de steenuil. Bewoners worden benaderd en krijgen informatie over 
de mogelijkheden om de biotoop van de steenuil structureel te verbeteren.
Het gras minder vaak en minder kort maaien komt ten goede aan de leefomstandigheden van muizen en kevers, de voedselbron 
van de steen- en kerkuil. Door de gerichte benadering werden er op een flink aantal erven in Zuidoost-Friesland nieuwe hagen 
en bomen geplant. Ook kwamen er zitpaaltjes van waaraf de uil kan jagen.

Kamsalamander en heikikker
In Zuidoost-Friesland is ook een project uitgevoerd om het leefgebied van de kamsalamander te verbeteren. Het dier werd in 
2007 voor het eerst in Fryslân in de buurt van Steggerda ontdekt. Op verschillende locaties zijn poelen aangelegd waarin het 
dier zich voortplant. Er kwamen nieuwe singels die zorgen voor verbindingen en mogelijkheden voor de kamsalamander om 
een plekje voor de winter te vinden.
Ook de heikikker had hulp nodig omdat zijn leefgebied inkromp en versnipperde. Landschapsbeheer verbeterde de waterhuis-
houding van enkele bestaande poelen en trof maatregelen om verbossing tegen te gaan. Door de bomen te verwijderen, heeft de 
kikker zijn hei weer terug.

Stinzenplanten 
In 2008 rondde Landschapsbeheer Friesland het stinzenplantenproject af. Rond het thema is een lespakket ontwikkeld en in het 
voorjaar is de Stinzen Struin georganiseerd en een excursie langs minder bekende vindplaatsen van stinzenplanten. Daarvoor 
was veel belangstelling. De Stinzen Struin is georganiseerd in samenwerking met Stichting Staten en Stinzen tijdens het Muse-
umweekend. Dekemastate, Park Jongemastate, De Schierstins, Martenahûs en museum Martena en het bezoekerscentrum bij 
Uniastate waren open voor bezoekers.

Kort toegelicht 
Soorten
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Wat Bearn Bilker met name intrigeert is de geschiedenis 
van de plek: de mensen die er hebben gewoond, de cultuur 
waarin zij leefden, de gewoontes die ze hadden. In gedachten 
ziet hij ze lopen en vertelt het verhaal dat erbij hoort. “Dat 
deed ik als kind al, ik was gek op kastelen en paleizen. Toen 
dacht ik enkel na over de verhalen van de mensen, nu zie ik 
de historie van de hele plek. De state, de familiegeschiedenis 
en het landgoed eromheen. De flora en fauna rond zo’n 
state moet ook bewaard blijven. De historische context raakt 
zoek als dat verdwijnt.” 

Bilker is daarom blij met het boek dat in 2008 uitgegeven 
werd onder de titel Stinzenflora in Friesland, spitten in het 
verleden. De stinzenplant is immers onherroepelijk ver-
bonden aan de state. Collega-bestuurslid Rita Radetzky, 
tuinhistorica, schreef ook teksten voor dit boek dat in 
samenwerking met Landschapsbeheer Friesland werd ge-
maakt. Naast het boek noemt Bilker de ‘Stinzen Struin’ die 
door beide partijen werd georganiseerd. In het voorjaar van 
2008 kregen bezoekers rondleidingen in verschillende staten 
van Friesland. “Dat zijn mooie initiatieven om mensen 
dichter bij de historie van onze provincie te brengen. Wat 
mij betreft zouden we dat gezamenlijk nog beter op de kaart 
kunnen zetten.” 

Terwijl hij met lichte trots naar Fogelsangh State kijkt, 
ons juweeltje zoals hij eraan refereert, stelt Bilker dat deze 
historische plekken als één geheel in de markt gezet moeten 
worden. Het bespreken van staten en stinzen als zijnde een 
te vermarkten product, klinkt misschien vreemd in de oren, 
maar het is precies wat Friesland zou moeten doen, vindt 
Bilker. “De overkoepelende organisaties moeten daarvoor 
knokken en zo nodig krachten bundelen. De historie, het 
monument en de omgeving: het is er. Laten we het promo-
ten!” 

“Koester de historie, het monument en de omgeving”

Interview 
Bearn Bilker
Stichting Staten & Stinzen

Op het landgoed van Fogelsangh State te Veenklooster ontmoeten we Bearn 

Bilker, voorzitter van de Stichting Staten en Stinzen. Iemand die al van jongs af 

droomde over de verhalen die zich moeten hebben afgespeeld in die prachtige 

monumentale gebouwen. Niet voor niets zet hij zich in voor het behoud van de 

staten in Friesland.
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ACTIVA  2008  2007

Vaste activa  

Materiële vaste activa € 34.177 €	  34.027

Vlottende activa  

Voorraden €	  20.032 €	  28.766

Debiteuren en overige vorderingen €	  530.631 €	  764.036

Liquide middelen € 225.215 €	  337.512

TOTAAL ACTIVA €	 810.055 €	 1.164.340 

 

PASSIVA  2008  2007

Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen  

Continuïteitsreserve €	  77.210 €	  78.956

Bestemmingsfondsen €	  134.832 €	  225.743

  

Vastgelegd vermogen  

Bestemmingsfonds NPL €	  67.271 €	  109.557

Bestemmingsfonds 

 overige projectsubsidies €	  231.262 €	  318.903

Fonds activa bedrijfsvoering €	 34.177 €	  34.027

Totaal eigen vermogen €	 544.752 €	  767.186

Schulden op korte termijn €	 265.299 €	  397.153

TOTAAL PASSIVA €	 810.055 €	 1.164.340

  

 
Financiën 2008

Accountantsverklaring
Wij hebben de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2008 van Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag gecontroleerd. De verkorte jaar-
rekening is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2008 van Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag. Bij die jaarrekening hebben wij 
op 1 juli 2009 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De verkorte jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. 
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de 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 oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Stichting Landschapsbeheer Friesland te 
Beetsterzwaag en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle, dient de verkorte jaarrekening gelezen te worden in samenhang met de volledige 
jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 1 juli 2009 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. De volledige jaarrekening is 
opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en met inachtneming van de Richtlijn Verslag-
geving Fondsenwervende Instellingen, zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Drachten, 1 juli 2009

VAN DER VEEN & KROMHOUT
w.g. R.A. Noordhuis RA
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BATEN  Exploitatie 2008  Exploitatie 2007

Baten uit eigen fondsenwerving €	  1.250 €	  1.250

Subsidies en bijdragen van niet-overheden €	  662.936 €	  651.259

Aandeel in acties van derden €	  134.713 €	  134.713

Subsidies en bijdragen van overheden €	  1.903.396 €	  1.626.237

Overige baten en lasten €	  56.112 €	  85.628

Totaal beschikbaar voor de doelstelling €	  2.758.406 €	  2.499.088

BESTEED AAN DOELSTELLING  Exploitatie 2008  Exploitatie 2007

Agrarisch landschapsbeheer €	  3.566 €	  11.128

Landschapsbeheer particulieren en (semi)-overheden €	  1.660.438 €	  1.148.658

Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer €	  290.294 €	  589.595

Soortenbeheer €	  94.928 €	  265.183

Vrijwilligerswerk €	  371.789 €	  382.258

Kenniscentrum €	  193.877 €	  393.595

Totaal besteed aan de doelstelling €	  2.614.891 €	  2.790.417

Saldo €	  143.516 €	 - 291.329

  €	  2.758.406 €	  2.499.088

SALDO TOEGEVOEGD (ONTTROKKEN) AAN  Exploitatie 2008  Exploitatie 2007

Eigen vermogen (vastgelegd vermogen)  

Mutatie bestemmingsfondsen organisatie €	 - 90.909 €	  - 211.481

Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)  

Mutatie continuïteitsreserve €	  12.736 €	  12.697

Mutatie bestemmingsfonds NPL-gelden €	  - 42.585 €	 - 43.297

Mutatie bestemmingsfonds overige projectsubsidies €	 276.313 €	 - 33.067

Mutatie fonds activa bedrijfsvoering €	 - 12.038 € - 16.180

  €	  143.516 €	 - 291.329
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Overzicht projecten 2008

A Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

1 Overeenkomsten landschapselementen (OL) 

2 It Kollumer Grien buiten RVK 

B Landschapsbeheer Particulieren en (semi-) overheden 

1 Landschapsonderhoud ROM ZO-Friesland, 

 buiten Programma Beheer  

2 Herstel natuurterrein in ROM ZO-Friesland, 

 Oudehorne R. De Vries 

3 Herstel kleine natuurterreintjes in ROM ZO-Friesland 2e fase 

4 Kleine natuurterreinen 3e fase 

5 Onderhoud de Boschhoeve 

6 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr Ooststellingwerf 

 fase 1 Herstel 

7 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr Ooststellingwerf 

 fase 2+3 Herstel 

8 Reintegratieproject ROM - Natuurlijk groen dat werkt 

9 Landschapsonderhoud Dantumadeel 

10 Herstel dobben ROM ZOF 1e fase 

11 Herstel dobben ROM ZOF 2e fase 

12 Werken aan landschapsontwikkeling (WAL) 

13 Boeren planten bomen 

14 Herstel kleine bosjes Ooststellingwerf 

15 Paard en landschap 

16 Herstel dobbe NFW Wedzebuorren 

17 Beheer de Sanding 2007-2011 

18 Buitenlui actief 

19 Samenwerken in ZO-Friesland 

20 Samenwerken in de Sanding 

21 Contracten Owerf fase 2+3 

22 Bomen voor koeien 2007/2008 

23 Landschapsonderhoud herinrichting Jistrum 

24 Landschapsbeheer Particulieren en (semi-) overheden met inzet 

 directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland

25 Ls. Wwerf de Blesse-Blesdijke 

26 Steunpunt landschap fase 2 

27 Minicampings NL Zuidwest Friesland 

28 Landschapsinventarisatie Dongeradeel 

29 Opstellen afrek. Ooststellingwerf fase 1 

30 Van Bedrijventerrein naar bedrijvenpark 

31 Inventarisatie Centrale As Sumar-de Tike 

32 Fasering & Contr. Herstel Opsterland 

33 Uitv. Herstel Is. 2+3 Ooststellingwerf 

34 Inv. Centrale As deelgeb. Garijp 

35 Kijk mijn erf 2008 

36 Onderh. Plan kavelruil Sumar 

37 Herstel Is Kollumerland 2008-10 

38 DENZO 

39 Herstel/versterken Nieuweschoot 

C Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer 

1 Friese Stinzentuinen 

2 Natuur met (w)aarde 

3 Oude paden, nieuwe wegen Zuidoost 

4 Cursus Buitenkansen (Belvedere) 

5 Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer met inzet 

 directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland 

6 Oude paden, nieuwe wegen kernteam 
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7 Oude paden, nieuwe wegen r. NW 

8 Oude paden, nieuwe wegen r. NO 

9 Websitebeheer hist. wandelpaden 

10 Waddenwandelen 

11 Friese Waterlinie – Boek 

12 Oude paden nieuwe wegen ZW 

D Soortenbeheer 

1 Biotoopverbetering voor de Steenuil 

2 Steenuil LBN 

3 Biotoopverbetering voor de Heikikker 2e fase 

4 Biotoopverbetering Ringslang Oldelamerpolder/Zandhuizerveld 

 2e fase

5 Kamsalamander 2006/2007 F3

6 Soortenbeheer met inzet directe uitvoeringsmogelijkheden 

 Landschapsbeheer Friesland 

7 Ringslang 2008-2013

8 Adder 2008-2011

9 Kamsalamander 2008

E Vrijwilligerswerk 

1 Doarpsbosken en Doarpen yn ’t Grien in Noardwest Fryslân

2 Doarpen Yn ‘t Grien ROM ZO-Friesland Jubbega

3 Scholenproject Natuur in eigen omgeving

4 Hoogstambrigade

5 Wonen werken welzijn ism SKREP

6 Kooipad Nieuwehorne

7 Sociale Duurzaamheid

8 Vrijwilligerswerk voor winners

9 Wyk- en Doarpsgrien NW

10 Begeleiding uitvoering diverse activiteiten vrijwilligerswerk 

11 Doarpsbosken yn Dongeradiel 

12 Natuurwerkdag 2008 

13 Thuis in Groen 

14 Friese pilot Maatschapp. stage 

F Kenniscentrum 

1 TV-serie Landschapslezen in Fryslân 

2 Nieuwsbrief Groen Licht 

3 Campagne HIER: klimaatbosjes 

4 Educatieproject NFW 

5 INTERREG 

6 TV-serie boek / DVD 

7 Cursuswerk 

8 TV-serie Onderwijsproject 

9 Cursus Botanisch Beheer 2008 

10 Brochure Biomassa LN
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Gerealiseerde doelen 2008

Type projecten/  uitvoerings-  agrarisch  uitbesteed  vrijwilligers  totaal  advisering

Landschapselementen  dienst *  landschaps-  werk      particulieren

     beheer 

hout- en dykswallen  6.384 m1  1.730 m1   13.395 m1    21.509 m1  15

elzensingels  1.404 m1  18.940 m1   11.215 m1    31.559 m1  14

houtsingels  2.398  m1    1.100 m1    3.498 m1  2

natuurterreintjes   25 ha.    20,8 ha.  72 ha.   117,8 ha  5

   6 terreinen     2 projecten  24 stuks  32 stuks  

bosjes  22,26 ha.     5 ha  90 ha.  117,26 ha  4

   27 stuks      (18 stuks)  (45 stuks)

erfbeplantingen  23 stuks        23 stuks  60

dorpsbeplantingen  15 stuks      14 dorpen   29 stuks  2

landschappelijke beplantingen  1 stuks         1 stuks  48

klimaatbosjes  38 stuks         38 stuks 

Lanen/ bomenrijen  2 stuks,       50 bomen    171 bomen   1

   121 bomen      1 project

hagen      180 m1     180 m1  3

tûnwallen            3

solitaire bomen            8

historische objecten  2 stuks        2 projecten  3

buitenplaatsen  5 stuks      4 stuks  9 stuks  2

hoogstamboomgaarden        350 bomen   350 bomen  61

         (45 stuks)  (45stuks)

kerk en kerkhofbeplantingen  2 stuks        2 stuks  2

eendenkooien        7 stuks  7 stuks  3

pingoruines/dobben  1 stuks    1 stuks    2 stuks  4

kleine wateren/drinkpoelen    2  13 stuks  24 stuks   39 stuks  8

oeverbeheer  1 project    750 m1    2 projecten  2

       1 project 

soortbeheer & bescherming  6 projecten      10 projecten  16 projecten  33

perceelranden             2

recreatief medegebruik  4 projecten        4 projecten  16

Totaal aantal adviezen:            301

Tabel: Kwantitatieve gegevens per element van directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland en advisering particulieren.
* incl. werkgelegenheids regelingen en scholingsproject
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Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag

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

info@landschapsbeheerfriesland.nl
www.landschapsbeheerfriesland.nl

Landschapsbeheer Friesland

Productie 
Stichting Landschapsbeheer Friesland
Beetsterzwaag   

Tekst & realisatie 
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar
Leeuwarden

Vormgeving 
Ruitervorm
Joure

Drukwerk 
Rekladruk
Giekerk

Foto’s 
Archief Landschapsbeheer Friesland
Marieke Vinckers
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Landschapsbeheer Friesland

www.landschapsbeheerfriesland.nl


