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BELEEF HET LANDSCHAP
We staan aan de vooravond van onze jubileumviering en 2007 was 
het jaar dat we daar naar toe werkten. Het was een jaar waarin 
we terugkeken op al het moois dat Landschapsbeheer Friesland de 
afgelopen vijfentwintig jaar heeft bereikt en het was het jaar waarin 
we vooruit blikten: het Meerjarenplan voor 2008-2013 ligt klaar. 
Voortvloeiend uit de beleidsvisie van Landschapsbeheer Nederland 
hebben we een vertaalslag voor Friesland gemaakt en we kijken 
ernaar uit ons de komende vijf jaar in te zetten voor de voorgenomen 
veranderingen en ontwikkelingen. 

Als we het hebben over die veranderingen en ontwikkelingen, dan 
spreken we over de ontwikkelingen op het platteland, over een multi-
functioneel gebruik van de ruimte, over de wisselende betrokkenheid 
van burgers bij hun omgeving en over overheden die in beweging zijn. 
Landschapsbeheer Friesland wil op die ontwikkelingen inspelen. Leidraad 
daarbij is het Streekplan van de provinsje Fryslân: 'Om de kwaliteit 
van de romte'. Ook bij ons gaat de kwaliteit van het landschap boven 
alles. Wij benaderen die op drie manieren: identiteit, beleefbaarheid en 
duurzaamheid. 

Het historische verhaal van ons landschap bepaalt de identiteit van 
Fryslân. Dat karakter willen we behouden. De natuurlijke, aardkundige 
en cultuurhistorische waarden, maar ook de mensen die er wonen, 
werken en recreëren maken deel uit van die identiteit. Bovendien zijn zij 
het die het landschap beleven! Daarom moet het landschap toegankelijk 
en herkenbaar zijn. Fryslân is een prachtige provincie waarin je een 
ultiem thuisgevoel kunt beleven. Namelijk door dicht bij de basis te 
blijven: rust, ruimte, donkere nachten en stilte. 

Die stilte wordt meer dan eens bedreigd door ruimtelijke ontwikkelingen. 
Landschapsbeheer Friesland wil daarom met partners zorgen voor meer 
ecologische balans. We willen verbindingen aanleggen zodat op lange 
termijn het karakter van het landschap, en de daarbij horende dier- 
en plantsoorten, gewaarborgd zijn. We hebben daarvoor niet alleen 
structurele financiering nodig. Ook moeten we op bestuurlijk niveau een 
duurzame visie ontwikkelen en hebben we draagvlak nodig, steun vanuit 
mens en maatschappij. Onze missie willen we daarom breed uitdragen: 

winst voor landschap. Dat realiseren we met 
elkaar; dat doen we samen. 

In 2007 is wederom gebleken dat we dat ook 
samen kúnnen en dat steeds meer mensen zich 
betrokken voelen bij onze organisatie. Tot onze 
vreugde. Honderden vrijwilligers zetten zich elk 
jaar in voor de zorg van ons Friese landschap. 
En we merken dat het aantal groeit, gezien 
ook de nieuwe doelgroepen die op de volgende 
pagina beschreven zijn. Hoewel het draagvlak 
voor landschapsbeheer en –ontwikkeling 
wisselend is, merken we dat door kennis, ondersteuning, begeleiding 
en het bieden van de juiste faciliteiten mensen gemotiveerd raken en 
zich willen inzetten voor het landschap. Landschapsbeheer Friesland 
organiseert maatschappelijke stages, burgerparticipatieprojecten 
en ontwikkelt jeugdbeleid waardoor die betrokkenheid verder wordt 
vergroot.

De afgelopen vijfentwintig jaar hebben we met steeds meer mensen, 
organisaties en overheden samengewerkt en fantastische resultaten 
geboekt. In dit jaarverslag treft u een aantal voorbeelden aan van 
projecten in 2007. Landelijke projecten als de klimaatcampagne HIER, 
waarbij meer dan 500 klimaatbosjes zijn geplant en bijvoorbeeld de 
landelijke Ommetjesprijsvraag die aantoonde hoe belangrijk burgers 
het vinden om in hun eigen omgeving de natuur te beleven. U leest 
over onze bijdrage in regionale gebiedsontwikkelingen en over de 
ontwikkeling van de Belvedèrescan. We vertellen over de enthousiaste 
inzet van jongeren in Europees verband en uiteraard over soorten-
projecten rond de steenuil en de gestreepte waterroofkever. Stuk voor 
stuk prachtige initiatieven en projecten waar we trots op zijn en die we 
graag met u willen delen. 

Winst voor het landschap!

Regina ter Steege, directeur 
Stichting Landschapsbeheer Friesland

Voorwoord
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Ontwikkelingen

Van oorspronkelijk uitvoerende organisatie heeft 
Landschapsbeheer Friesland steeds meer ontwikkeld 
tot een adviserende en ondersteunende organisatie. 
We merken dat door de jaren heen een verschuiving 
heeft plaatsgevonden in onze doelgroepen. Het 
zijn niet meer alleen vrijwilligers die zich vanuit 
hun hart inzetten voor de zorg van het landschap. 
Er zijn ook groepen bijgekomen die wij op ónze 
beurt helpen. Mensen die bijvoorbeeld een reïnte-
gratieproject volgen, kunnen bij onze organisatie 
terecht en vinden gaandeweg hun plek terug in 
de maatschappij. Onze uitvoerende dienst heeft in 
die zin een steeds meer begeleidende taak gekre-
gen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Onze 
organisatie heeft kennis, ervaring en wij bieden de 
faciliteiten voor het werk. De inzet van vrijwilligers 
zorgt ervoor dat dat werk vervolgens uitgevoerd 
wordt. Die nieuwe wisselwerking heeft ervoor 
gezorgd dat we onze organisatie de afgelopen 
jaren anders, meer projectmatig, hebben ingericht. 
Dat werpt vruchten af, want naast de vaste en nog 
altijd groeiende kern vrijwilligers, verzetten we 
steeds meer werk door samenwerkingsverbanden 
aan te gaan met reïntegratiebureaus en scholen.  
En niet alleen wij plukken daar de vruchten van, 
maar ook gemeenten, de provincie en de bevolking 
van Friesland. 

Het werk dat onder begeleiding van onze uitvoe-
ringsdienst is verzet, is het afgelopen decennium 
vertienvoudigd! Het zijn stagiaires en reïntegreer-
ders die gezamenlijk 13.830 uur werkten in 2007, 
dat staat nog los van de 21.781 uur die door vrij-
willigers en scholieren werd neergezet. 

Een prachtig resultaat dat laat zien dat mensen 
zich verbonden voelen met onze organisatie en met 
het landschap. 

Die verbondenheid ontstaat niet zomaar. Daar zet-
ten we ons hard en stelselmatig voor in. Dat doen 
we door thema’s te ontwikkelen die aansluiten op 
de beleving van mensen. We brengen landschap-
pelijke onderwerpen dichtbij. Bijvoorbeeld met het 
Ommetjesproject waarin mensen zélf hun favoriete 
wandeling in de buurt ontwikkelden. Of met de 
nationale Natuurwerkdag waarbij de Nederlandse 
bevolking jaarlijks haar inzet en welwillendheid 
toont. We merken dat mensen het fijn vinden om 
te werken aan hun eigen leefomgeving en met 
dat gegeven weten we veel vrijwilligers aan de 
organisatie te binden. Naast deze maatschappelijke 
betrokkenheid hebben we uiteraard contact met 
grondeigenaren, organisaties, gemeenten en pro-
vincie, om ervoor te zorgen dat we ons gezamenlijk 
inzetten voor het landschap, op bestuurlijk en uit-
voerend niveau. 

De magische grens, ruim twintigduizend vrijwil-
ligersuren die zich in 2007 inzetten voor ons land-
schap, is bereikt en daar zijn we trots op. Naast het 
reguliere vrijwilligerswerk is er de opgaande lijn in 
uren die verricht worden door reïntegratieploegen, 
dak- en thuislozen, taakgestraften en langdurig 
werklozen. Daarbij nog de groeiende bijdrage van 
leerlingen en docenten die deelnemen aan biolo-
giedagen, internationale uitwisselingsprojecten en 
maatschappelijke stages en tot slot de bijdrage van 
dorpsbewoners in projecten als Doarpen yn it Grien 
en Doarpsbosken, zorgen er al met al voor dat 
Landschapsbeheer Friesland een florerende organi-
satie is die zich inzet voor het Friese landschap. 

STEEDS MEER EN NIEUWE MENSEN VERBONDEN AAN LANDSCHAPSBEHEER FRIESLAND

Jaar Uitvoering door groepen 
(excl. vrijwilligerswerk), 

begeleid door uitvoeringsdienst

2003 1.300 uur

2004 6.503 uur

2005

2006

3.885 uur

12.628 uur

2007 13.830 uur

Jaar Aantal

1997 10486

1998 8243

1999

2000

8909

10756

2001 11285

2002 13112

2003 14252

2004 12855

2005 16253

2006 18616

2007 21781

Gewerkte uren door vrijwilligers en scholieren
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Profiel/Missie/Taakverdeling

PROFIEL
Een belangrijke ontwikkeling in het werk van 
Landschapsbeheer Friesland is dat we niet alleen 
als belangenbehartiger, voorlichter en uitvoerder 
onze diensten bewijzen, maar steeds meer als 
partner betrokken zijn bij gebiedsprocessen. We 
zijn vertegenwoordigd in commissies die inspraak 
hebben over de ontwikkeling van bijvoorbeeld grote 
infrastructurele werken, landschappelijke inpassing 
van bedrijventerreinen en dorpsvernieuwingen/-
uitbreidingen. We adviseren provincie en lokale 
overheden met onze duurzame visie op landschap.

De cultuurhistorische, aardkundige en ecologische 
waarden van het karakteristieke Friese landschap 
vormen de basis van het werk van Landschaps-
beheer Friesland. We zijn partner van iedereen die 
deze waarden een warm hart toedraagt, erkent en 
de verantwoordelijkheid ervoor wil omzetten in 
concreet handelen. We helpen bij de uitvoering, 
zoals onderhoud, aanleg en herstel van kleine 
landschapselementen, door ook anderen daartoe 
in staat te stellen. We geven voorlichting en advies 
en zorgen voor continuïteit in beheer. We helpen 
bij de invulling van gebiedsplannen en zorgen 
ervoor dat landschap letterlijk op de kaart komt 
in beleidsontwikkeling.

Landschapsbeheer Friesland staat voor praktische 
adviezen en kent bovendien de mogelijkheden voor 
het verkrijgen van subsidies of andere financie-
ringen. Daarmee is Landschapsbeheer Friesland de 
spil in het netwerk voor landschapszorg in deze 
provincie. 

De actieve zorg voor het Friese cultuurlandschap 
door Landschapsbeheer Friesland gebeurt altijd in 
overleg en samenwerking met particulieren, agrari-
ers, landgoedeigenaren en vrijwilligersgroepen, 

maar ook waterschappen, verenigingen en par-
ticuliere organisaties. Gezamenlijk zijn zij voor 
tachtig procent eigenaar van het Friese buiten-
gebied. Het doel van Landschapsbeheer Friesland 
is dan ook dat de bevolking van Friesland zelf 
actief zorgdraagt voor het landschap om hen heen. 
Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van 
een samenwerkings-verband van twaalf provin-
ciale organisaties: Landschapsbeheer Nederland. 
Gezamenlijk streven ze naar een ecologisch 
cultuurlandschap met instandhouding van het 
streekeigen karakter. Daarbij krijgt het verbeteren 
van leefgebieden voor mens, dier en plant ruim 
aandacht.

MISSIE
Landschapsbeheer Friesland maakt zich sterk voor 
de zorg voor een visueel, ecologisch, cultuur-
historisch en aardkundig aantrekkelijk landschap. 
Landschapsbeheer besteedt hierbij nadrukkelijk 
aandacht aan de streek- en identiteitsgebonden 
eigenschappen van een gebied en de betrokkenheid 
van mensen bij dat gebied. 

Landschapsbeheer bevordert het maatschappelijk 
draagvlak voor landschapszorg en draagt bij aan 
de duurzame ontwikkeling van het landschap; in 
het bijzonder het kleinschalige ‘gewone’ landschap. 
Landschapsbeheer Friesland geeft uitvoering aan 
behoud, herstel en ontwikkeling van het cultuur-
landschap. 

Landschapsbeheer Friesland gaat uit van een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor het landschap 
in de regio en bevordert daarom het ontplooien 
van gezamenlijke initiatieven, samenwerking, 
betrokkenheid van bewoners en organisaties bij 
hun leefomgeving en tot slot respect voor het 
particuliere eigendom.

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

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

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

Projectontwikkeling/ uitvoering
Onderscheidende taken zijn onder meer het coör-
dineren van activiteiten op het gebied van behoud, 
herstel, beheer en ontwikkeling van landschaps-
elementen, het stimuleren van planvorming en het 
opstellen van plannen, het volgen van ontwikkelin-
gen van uitvoeringsmaatregelen en het stimuleren 
plus coördineren van vrijwilligerswerk in landschaps-
onderhoud.
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WIN JE EIGEN OMMETJE
Een geslaagd project: de landelijke Ommetjesprijsvraag. 
Het bracht de Nederlandse wandelliefhebber in bewe-
ging. Het gaf bovendien aan dat de burgers betrokken 
zijn bij het landschap. Landschapsbeheer Nederland 
ontving 461 inzendingen uit alle provincies waar-
van maar liefst 52 uit Friesland afkomstig waren. 
De Friese jury had zodoende een zware taak de 
vele inzendingen te beoordelen, maar de Kuierroute 
Achlum was onovertroffen. Het ommetje toont 
Friesland in al haar glorie: groen en weids. 

In relatief korte tijd is dit project op poten gezet en 
uitgevoerd. “Dat is ook de charme ervan”, vertelt 
projectleider Teatske van Dalen. Eind 2006 werd een 
prijsvraag gelanceerd waar burgers werden opgeroepen 
hun favoriete eigen kleine wandeling te ontwikkelen. 
De richtlijnen ervoor waren vooraf vastgesteld en het 
winnende ommetje zou uiteindelijk prijsgeld krijgen om 
het te kunnen realiseren. In Friesland won de Kuierroute 
Achlum die door de jury werd gekozen doordat vooral 
veel nieuwe wandelmogelijkheden gecreëerd werden in 
een gebied waar tot dat moment haast geen wandel-
voorzieningen waren. 

Samen met grondeigenaren werken we in Friesland 

met honderden vrijwilligers aan beheer, herstel en 

ontwikkeling van ons landschap. Landschapsbeheer 

Friesland zorgt daarbij voor opleiding, begeleiding, 

gereedschap en veilige werkomstandigheden.
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Toegankelijk landschap
Onderzoeken tonen aan dat 80% van de Nederlandse 
bevolking graag wil wandelen. Vooral de behoefte om er 
in de buurt even uit te kunnen, is groot. Het Ommetjes-
project kwam tegemoet aan die wens. Het is belangrijk 
dat het landschap toegankelijk is voor de wandelaar. 
Mensen moeten het landschap kunnen beleven. Doordat 
dichtbij te creëren, een ommetje in je eigen omgeving, 
willen mensen zich daar graag voor inzetten. Het gaat 
immers om je eigen leefgebied. 

Kuieren rond Achlum
In Friesland won de werkgroep Recreatie en Wandel-
paden van Dorpsbelang Achlum een cheque van 
e 10.000,- om hun ommetje te kunnen realiseren. 
Het mooie van dit ommetje is dat in de dorpsvisie van 
Achlum reeds het plan was opgenomen om wandelingen 
rond het dorp te realiseren. De prijsvraag kwam zodoen-
de precies op het goede moment. Grondeigenaren, dorps-
belangen, bewoners, agrariërs: iedereen was, en voélde 
zich betrokken bij het plan. De route zelf is prachtig. 
Het loopt voor een deel over dijkjes en een oude tram-
baan, langs slootkanten door weiden en akkers en door 
het beschermd dorpsgezicht van Achlum. 

Nieuwe projecten
De inzendingen die niet geconcretiseerd konden worden, 
gebruikt Landschapsbeer Friesland binnen het project 
Oude Paden, Nieuwe Wegen, waarbij oude wandelwegen 
hersteld of aangelegd worden. De ommetjes-inzendingen 
worden gebruikt bij de provinciebrede inventarisatie van 
oude voetpaden. Landschapsbeheer Friesland is hierin 
één van de partners.

kennis
beleid

uitvoering

Agrarisch Landschapsbeheer 

Agrariërs spelen een belangrijke rol als beheerder van cultuurlandschappen. Agrarische natuurverenigingen 
(ANV's) zijn een belangrijke factor voor het creëren en behouden van draagvlak bij de leden. Bij het 
behouden van de streekeigen identiteit en het versterken van landschappen zijn deze partijen onmisbaar. 
Landschapsbeheer Friesland ondersteunt de boeren en ANV's door als expertisecentrum kennis in te brengen 
bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Maar ook door een actieve rol te spelen in de doorontwikkeling 
van het agrarisch natuurbeheer. Een belangrijke taak voor Landschapsbeheer Friesland is het creëren van een 
breed maatschappelijk draagvlak, zodat de instandhouding van het cultuurlandschap structureel gefinancierd 
kan worden. Daarbij zoeken we vooral samenwerking met partijen als agrarische natuurverenigingen, land-
bouworganisaties, recreatie-organisaties, (semi)-overheden en de plaatselijke bevolking. Onderstaand een 
paar voorbeelden van de activiteiten die in 2007 plaatsvonden:

Kennis
Ten behoeve van kennisverbreding van de deelnemers aan het Programma beheer is in 2007 de cursus Kennis en 
Ontwikkeling van botanisch waardevolle randen en graslanden voor de tweede keer gegeven. Landschapsbeheer 
Friesland fungeert samen met BoerenNatuur als trekker van het speerpunt voorlichting in het Steunpunt Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer (SANL). En ontwikkelde de cursus samen met praktijkopleider PTC+, vroeger de 
Praktijkschool. ANV’s die in Friesland actief zijn met weidevogelbeheer waarbij perceelranden een belangrijke 
rol spelen, zijn benaderd om medewerking te verlenen voor het benaderen van de leden. De 38 cursisten waren 
enthousiast en in 2008 komt een vervolg.

Beleid 
In Zuidoost-Friesland worden op dit moment geen middelen van het rijk en provincie ingezet voor regulier beheer 
van landschap. Toch is dit een gebied met bijzondere landschaps- en omgevingswaarden die het behouden meer 
dan waard zijn. De landschapsconsulent ROM ontwikkelde initiatieven om hier de kansen voor een gebiedsfonds 
te verkennen. De gemeente Heerenveen heeft de verantwoordelijkheid genomen dit initiatief op te pakken en de 
mogelijkheden voor een gebiedsfonds te onderzoeken. Als pilotgebied werd Oranjewoud-Katlijk in de gemeente 
Heerenveen gekozen. Daarvoor bestond zowel bestuurlijk als ook bij de grondeigenaren draagvlak. Bovendien is in 
dit gebied een rijke bron van informatie beschikbaar door eerder ontwikkelde plannen (o.a. door Landschapsbeheer 
Friesland). De verkenning naar het perspectief van een gebiedsfonds voor het Oranjewoud-Katlijk werd succes-
vol afrond. Het systeem van Groene Diensten kan rekenen op draagvlak en het bijeenbrengen van het benodigde 
fondskapitaal lijkt juist voor dit gebied erg kansrijk. 

Projectontwikkeling en uitvoering
In het landschap van de gemeente Dantumadeel vormen elzensingels het meest beeldbepalende element. Van deze 
eenrijïge singels komen binnen de gemeentegrenzen ongeveer 230 strekkende kilometer singels voor. De gemeente-
raad had in 2006 geld uitgetrokken voor het resterende achterstallig onderhoud aan elzensingels in Dantumadeel. 
Landschapsbeheer Friesland ontwikkelde het projectplan en diende namens de gemeente de subsidieaanvraag in 
bij de provincie. De gemeente en provincie stelden beide € 40.000,- beschikbaar. De ANV VAL-Dantumadeel 
verzorgde de werving van de deelprojecten en was intermediair naar de eigenaren toe. Landschapsbeheer Friesland 
voert in opdracht van de gemeente de directie van het project. De uitvoering van het project is opgestart in januari 
en werd in het voorjaar van 2007 voor 50% uitgevoerd. In de winterperiode 2007-2008 wordt het resterende deel 
uitgevoerd. 

Taakverdeling
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Bij de realisatie van de kaveleindwalzone in het 
ruilverkavelingsgebied Twijzel-Buitenpost werkte 
Landschapsbeheer Friesland nauw samen met het 
ResearchCentrum van de Wageningen Universiteit 
(WUR). 

Bij Landschapsbeheer Friesland leefde de wens de 
voorgestelde landschappelijke aanpassingen in het 
ruilverkavelingsgebied wetenschappelijk te onder-
bouwen. Een aantal Assistenten in Opleiding (AIO's) 
van de WUR wilde in Noardlike Fryske Wâlden een 
project opzetten waarbij zij ecologische elemen-
ten en de identiteit van het landschap met elkaar 
verbinden in een wetenschappelijk rekenmodel. De 
realisatie van de kaveleindwalzone of ecologische 
zone in Twijzel-Buitenpost sloot precies aan bij de 
wensen van zowel Landschapsbeheer Friesland als 
Universiteit Wageningen.    

Het doel van het project in Twijzel-Buitenpost was 
het herstel van het typische coulissenlandschap, door 
bestaande landschapselementen te onderhouden en 
te herstellen, nieuwe karakteristieke streekeigen 
elementen aan te leggen en zichtlijnen weg te 
nemen die het oorspronkelijke besloten karakter van 
het kleinschalig landschap geen recht doen. 
Vanwege de veelzijdigheid en de omvang van het 
project, was het voor Landschapsbeheer Friesland 
lastig vast te stellen welke ingrepen in welke mate 
zouden bijdragen aan het herstel de ecologische 
kwaliteit en het wegnemen van zichtlijnen.

Het rekenmodel dat de AIO's ontwikkelden biedt dit 
inzicht wel. Hoewel het lastig bleek alle variabelen 
van het grote en specifieke project tussen Twijzel 
en Buitenpost in kaart te brengen, wisten de onder-
zoekers de enorme hoeveelheid gegevens na lang 
puzzelen en zoeken om te zetten in een prachtig 
bruikbaar instrument. Vervolgens konden de gevol-
gen van de reeds gerealiseerde en voorgestelde ver-
anderingen in dit project zichtbaar worden gemaakt. 
Dit leverde een aantal interessante conclusies op. 

De ecologische kwaliteiten bleken goed behouden 
in Twijzel-Buitenpost. Landschapsbeheer Friesland 
zette wat dit betreft de juiste stappen. Inmiddels 
promoveerde één van de wetenschappers uit 
Wageningen op het ontwikkelde rekenmodel. Naar 
verwachting zullen Landschapsbeheer Friesland en 
Wageningen Universiteit en ResearchCentrum in de 
toekomst vaker met elkaar samenwerken en geza-
menlijk projecten oppakken.

Activiteiten per werkveld

SAMENWERKING WAGENINGEN UNIVERSITEIT RESEARCHCENTRUM (WUR)

kennis
beleid

uitvoering
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Het jaar 2007 was voor Landschapsbeheer 
Friesland en It Fryske Gea het jaar van de Klimaat-
bosjes. Met het aanplanten van Klimaatbosjes in 
de provincie hoopt Landschapsbeheer Friesland het 
publiek bewust te maken van de mondiale klimaat-
problematiek. Er werden het afgelopen jaar in totaal 
50 Klimaatbosjes geplant bij 30 verschillende Friese 
gemeenten. 

Nadat het eerste klimaatbosje eind 2006 geplant 
werd in Leeuwarden, was het in 2007 de beurt aan 
de rest van Fryslân. Alle Friese gemeenten werden 
aangeschreven met het verzoek minimaal twee 
Klimaatbosjes te planten op zichtlocaties in hun 
gebied. Landschapsbeheer Friesland en It Fryske 
Gea plaatsten uiteraard ook een klimaatbosje op 
de eigen kantoorlocaties. Hiermee wilden de twee 
organisaties alle gemeenten in Fryslan aanmoedigen 
in het nieuwe jaar zichtlocaties aan te wijzen voor 
een klimaatbosje. 

Met het project 'Klimaatbosjes voor de toekomst' 
haakte Landschapsbeheer Friesland aan bij de 
landelijke klimaatcampagne HIER. Het doel van 
deze campagne is het vergroten van de bewust-
wording en actiebereidheid rond het klimaat-
probleem. Daarnaast hoopt men de wereldwijde 
klimaatproblematiek op de maatschappelijke en 
politieke agenda te krijgen. 

Klimaatbosjes – drie, zes of negen walnotenbomen 
in een strakke driehoek – staan met een herkenbaar 
'baken' symbool voor de individuele verantwoor-
delijkheid in de mondiale klimaatproblematiek. De 
walnotenboom bindt minstens 100 jaar CO2 en 
produceert duurzaam hout voor onder andere de 
meubelindustrie. De klimaatbosjes inspireren het 
publiek zelf iets te doen aan het klimaatprobleem. 
Dat kan bijvoorbeeld door het kopen van CO2-
neutrale producten. 

Landschapsbeheer Friesland sloot het project 
Klimaatbosjes april 2008 feestelijk en succesvol af 
in Heerenveen. Na deze afsluiting staan er in totaal 
210 walnotenbomen in Fryslân. Het doel van de 
landelijke campagne was 600 klimaatbosjes aan te 
planten. Dat werden er uiteindelijk 700. In Fryslân 
plantten we tien klimaatbosjes extra. 

Communicatieproject

KLIMAATBOSJES GROOT SUCCES

kennis
beleid

uitvoering

De volgende Friese dorpen en gemeenten 
plantten in 2007 een of meerdere klimaatbosjes:
Appelscha, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Bolsward 
(2x), Buitenpost, Damwoude, Dokkum, Earnewoude 
(2x), Elahuizen, Elsloo (2x), Gorredijk, Hallum, 
Harkema (3x), Heerenveen (3x), Houtigehage, 
Joure, Katlijk (2x), Kimswerd, Kollum, Leeuwarden 
(7x), Makkum, Marrum, Midsland, Nijeholtpade, 
Noardburgum, Oldeholtpade, Olterterp, 
Oosterwolde, Ried, Rijs, Rotstergaast, Stiens, 
Ureterp, Wolvega (2x), Workum, Zwaagwesteinde-
Oost.
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WEG MET DIE WITTE LINTEN
De zichtbaarheid van paardenhouderijen in het land-
schap is zeer actueel. Het project ‘Zorg voor paard 
en landschap’ biedt ondersteuning in de vorm van 
ideeën en plannen voor paardenhouders. Bijvoorbeeld 
voor herinrichting van het erf, zodat de stal, weide 
eromheen en paardenbak mooi passen bij het land-
schap. Dat is het voornaamste doel binnen het project 
dat samen door Landschapsbeheer Nederland en SBNL 
wordt uitgevoerd. “In Zuidwest-Friesland zijn een paar 
bedrijven uitgekozen die een voorbeeldfunctie hebben. 
Daar is het erf al landschappelijk ingericht en het ziet 
er prachtig uit”, aldus projectleider Karin Sjoukes. 

Steeds meer mensen houden paarden in Nederland, 
zowel professioneel als uit liefhebberij. Dat zorgt er wel 
voor dat de paardenhouderij steeds meer zichtbaar is in 
het landelijk gebied. Het zijn de witte linten, de grote 
bakken en de statische omgeving van een erf die opval-
len. Niet de mooie erven die passen bij het landschap. 
Landschapsbeheer Nederland vond het daarom hoog tijd 
om met paardenhouders om tafel te gaan en te onder-

Landschapsbeheer Friesland stimuleert de ecologische 

ontwikkeling van de grond waarop wij wonen en werken. 

Daar hoort ook het natuurlijke groen rond boerderijen, 

huizen en bedrijven bij. Deze omgeving zorgt voor 

evenwicht tussen mens en natuur. 

Landschapsbeheer particulieren en (semi)-overheden

De kernkwaliteiten van landschappen zijn belangrijke randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwik-
kelingen. Vanuit de provincie worden verantwoordelijkheden en taken neergelegd bij gemeenten, 
Wetterskip Fryslân en maatschappelijke organisaties. Landschapsbeheer Friesland heeft hierin een 
ondersteunende rol en geeft bijvoorbeeld advies in ontwikkelingen rond grote infrastructurele werken 
of integrale gebiedsontwikkelingen. De kennis en ervaring die de afgelopen 25 jaar is opgedaan, 
is van essentieel belang als het gaat om de kwaliteit van de ruimte. Een paar voorbeelden: 

Kennis 
Landschapsbeheer Friesland is gestart met de opzet van een 'netwerk van buitenlui'. Doelgroep is particu-
lieren die niet uit de agrarische sector komen, maar wel in het buitengebied wonen. De start van dit net-
werk wordt geïnitieerd door het geven van cursussen over landschappelijke inpassing van erven en natuur 
op het eigen erf. Door mensen bewust te maken van cultuurhistorische en ecologische waarden in het 
landschap, krijgen ze inzicht in hoe ze hun erf in dat kader het meest streekeigen kunnen inrichten. 

Beleid
Een prachtig voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling in samenwerking met particulieren, belangen-
verenigingen, ambtenaren en andere betrokkenen, is de Integrale gebiedsontwikkeling in Dongeradeel. 
Daar is in het kader van de zogenoemde ‘regiotafel’ van het ministerie van LNV de mogelijkheid geboden 
discussies rondom actuele ontwikkelingen op een nieuwe manier te voeren. Landschapsbeheer Friesland 
heeft hierin een actieve rol gespeeld. Een toelichting hierop staat in het tekstkader op pagina 12. Vanuit 
de dorpen zijn in de startperiode veel integrale projectideeën aangedragen die gebruikt kunnen worden in 
diverse processen en projecten van Landschapsbeheer Friesland. De betrokkenheid van die mensen wordt 
daarmee gewaarborgd. 

Projectontwikkeling en uitvoering
Het driejarige project Steunpunt Landschap in Zuidoost Friesland is in 2007 het derde jaar ingegaan. 
Het Steunpunt Landschap is een loket voor vragen over landschap en projectontwikkeling en is tevens 
een platform voor beleidsontwikkeling en integratie van landschap in beleidsvelden bij gemeenten. 
Landschapsbeheer Friesland heeft in samenwerking met gemeenten een belangrijke rol gehad in de voort-
zetting van het Steunpunt Landschap. Mede door de gemeentelijke steun en provinciale financiering blijft 
het Steunpunt Landschap bestaan en kon de landschapsconsulent weer in dienst genomen worden bij 
Landschapsbeheer Friesland. 

Taakverdeling
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zoeken waar het aan schort. Welke kennis ontbreekt 
bij paardenmensen om mooie erven te maken? En hoe 
moeten we ze aansporen de leefomgeving van hun paard 
meer ecologisch in te richten en faciliteiten voor hun 
dier landschappelijk in te passen? In Fryslân loopt een 
pilot waarbij particulieren worden gestimuleerd hun 
paardenbakken landschappelijk in te richten. 

Ontbreken van landschappelijke visie
Uit het onderzoek van Landschapsbeheer Nederland 
‘(p)aardig Landschap’ bleek dat voornamelijk het ont-
breken van kennis een essentiële factor is die ervoor 
zorgt dat paardenhouders andere methoden gebruiken. 
Sommige paardenhouders zijn er bijvoorbeeld niet van 
op de hoogte dat paarden natuurlijke begroeiing eten, 
dat ze het tevens als schaduwplek kunnen gebruiken en 
dat heggen een grote ecologische waarde hebben. Als 
iemand die kennis wel heeft, blijkt al snel dat de wil er 
is om het erf te veranderen. Het gaat er dus om dat ze 
de juiste informatie krijgen. Landschapsbeheer Friesland 
heeft hierin een voorlichtende functie. 

Informatievoorziening
Vanuit Landschapsbeheer Nederland zijn informatie-
avonden georganiseerd en er zijn vijf brochures ontwik-
keld: Hekken, hagen en perceelsranden, Landschappelijke 
inpassing gebouw & erf, Financiering van Natuur en 
Landschap, Natuurlijk Begrazen en een algemene 
brochure Zorg voor Paard en Landschap. Landschaps-
beheer Friesland heeft op haar beurt een cursus ontwik-
keld en diverse bedrijven bezocht die met een specifiek 
bedrijfslandschapsplan hun erf kunnen verbeteren. De 
verrommeling van het landschap in de vorm van witte 
koorden en 'Dallashekken' mag plaatsmaken voor ver-
zorgde, landschappelijke erven die passen in de streek! 

kennis
beleid

uitvoering
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In januari 2007 is de Gebiedscommissie “Nije 
Maaie” van start gegaan. De titel van de commis-
sie refereert aan de datum waarop vroeger in de 
landbouw nieuwe pachtovereenkomsten gemaakt 
werden. Provincie Fryslân nam het initiatief om 
Dongeradeel tot een pilot te maken als eerste 
project Integrale Gebiedsontwikkeling. Landbouw 
is een belangrijk onderwerp binnen de integrale 
gebiedsontwikkeling, maar zeker niet het enige. 
Partijen vanuit natuur, landschap, cultuurhisto-
rie, water, recreatie en dorpsbelangen zijn even-
eens betrokken. Samen dienen ze ervoor te zorgen 
dat de structuur van het gebied verbeterd wordt. 
Twee commissieleden hebben namens natuur, land-
schap en cultuurhistorie zitting in de commissie en 
Landschapsbeheer Friesland is vertegenwoordigd in 
het ambtelijk projectteam. 

De adviserende rol vanuit Landschapsbeheer 
Friesland blijkt nodig; vooral als het gaat om ken-
nis over de waarde van bepaalde gebieden. De 
gebiedscoördinator heeft belang bij de adviezen 
van Landschapsbeheer Friesland omdat hij moet 
weten wat de bijzonderheden, waarden, wensen en 
mogelijkheden zijn in het gebied. Wat is de kwa-
liteit van een stuk land? Welke cultuurhistorische 
plekken moeten in ieder geval behouden blijven? 
Welke nieuwe mogelijkheden zijn er als het gaat 
om bijvoorbeeld wensen voor kavelruil of schaal-
vergroting in relatie tot natuurwaarden en cultuur-
historische waarden? Landschapsbeheer Friesland 
heeft een notitie (Kansenkaart Natuur, Landschap en 
Cultuurhistorie) geschreven die als gereedschap kan 
dienen bij dergelijke vraagstukken.

Naast deze notitie bleek er ook behoefte te zijn aan 
een specifieke inventarisatie van cultuurhistorische 
landschapselementen. Op bepaalde locaties bestaat 
geen nauwkeurig overzicht van landschappelijke 
kenmerken. Door middel van velddagen en door 
interviews met bewoners, historici en andere des-
kundigen wordt een inventarisatie gemaakt waar-
mee de waarden van het landschap in kaart wor-
den gebracht. Deze Landschapsinventarisatie wordt 
tevens door de gemeente Dongeradeel gebruikt 
bij het opstellen van een nieuw Bestemmingsplan 
Buitengebied. 

De bevolking (dorpen) en de kleinere grondeigena-
ren willen graag weten wat er met het land gebeurt. 
Daarom had Landschapsbeheer Friesland een actieve 
rol bij de communicatie- en voorlichtingstaken in 
de streek. De ontwikkelingen werden ook besproken 
met ondernemers, burgers, bestuurders en planners. 
Bijvoorbeeld bij de vraag over landschappelijke 
inpassing van agrarische bouwkavels in relatie tot 
schaalvergroting, werd een 'schetsschuit' gehouden. 
De betrokkenen gaven op kaarten en in beelden aan 
waar de sterke en zwakke punten zitten en waar 
projecten een bijdrage kunnen leveren aan het 
oplossen van problemen. Een interessante nieuwe 
manier van werken die zorgt voor betrokkenheid en 
draagvlak. Landschapsbeheer Friesland speelde hier-
in een ontwikkelingsgerichte rol vanuit de belangen 
van landschap en cultuurhistorie.

INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING DONGERADEEL

kennis
beleid

uitvoering

Activiteiten per werkveld
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Samen met een aantal studenten van Van Hall-
Larenstein (studie Plattelandsvernieuwing) bezoch-
ten twee medewerkers van Landschapsbeheer 
Friesland en Groningen in 2006 een conferentie in 
Tsjechië: ‘Youth for countryside’. Tijdens dat bezoek 
ontstond het idee een uitwisseling te organiseren 
voor jongeren. De studenten onderzochten wat de 
mogelijkheden waren om een jongerenuitwisseling 
met het thema ‘Landschap’ gesubsidieerd te krijgen 
uit het Europese Programma Jeugd. En in 2007 was 
het zover: in juli organiseerde Landschapsbeheer 
Friesland met partnerorganisaties in Finland en 
Tsjechië een internationale landschapsweek. Vijftien 
Finse en vijftien Tsjechische jongeren in de leeftijd 
van 15 tot 25 jaar bezochten Nederland om hier het 
landschap te beleven en over het thema te spreken. 

Het was een fantastische week in een kampeerboer-
derij in het Friese Drogeham. Door de Nederlandse 
jongeren werden elke dag activiteiten en excursies 
georganiseerd. Daarbij werden de deelnemers uit-
gedaagd om met elkaar in discussie te gaan over 
landschapsbeheerthema’s, met name het vrijwil-
ligerswerk in natuur en landschap. Het leuke was 
dat de landen waar de jongeren vandaan kwamen, 
zo ontzettend verschillend zijn. Want in Finland 
en Tsjechië is de natuur wezenlijk anders. De Finse 
Merenvlakte bestaat uit 60.000 meren, omgeven 
door prachtige natuur, bossen en hoogvlaktes. En 
in Tsjechië wordt bijna elke grens gevormd door 
gebergte. Het zijn landschappen die in tegenstelling 
tot het Nederlandse landschap op een natuurlijke 
wijze zijn ontstaan. En precies dat is wat de Europese 
bezoekers zo interessant vonden: dat een groot deel 
van ons landschap door mensen is ontwikkeld en 

dat wij bij elke vierkante meter nadenken over een 
nuttige invulling van ons landschap, waarbij onze 
cultuurhistorische waarden behouden blijven. 

Juist doordat we in Nederland vrijwel alles kun-
nen maken, is het landschappelijk gebied ook zo 
kwetsbaar. Dat werd de buitenlandse delegatie al 
gauw duidelijk toen ze samen met Nederlandse 
studenten brainstormden over een uitbreiding van 
Leeuwarden. Daardoor werden ze geconfronteerd met 
de mogelijkheden, maar ook met de moeilijkheden 
van zelf landschappen ontwikkelen.

Tijdens meerdere excursies, die door de Nederlandse 
jongeren zelf waren georganiseerd, was het opval-
lend dat de denkwijzen over landschap zo verschil-
len. Waar wij in Nederland enthousiast raken van 
houtwallen, kijken jongeren die opgroeien tussen 
rijke bossen daar heel anders tegenaan. Ze waren 
echter onder de indruk van de Friese boeren die 
met zoveel enthousiasme over het beheer van de 
houtwallen spraken. De deelnemers vonden het een 
inspirerend samenzijn en Landschapsbeheer Fries-
land zal aan deze uitwisseling zeker een vervolg 
geven. 

Activiteiten per werkveld

UITWISSELING MET JONGEREN IN EUROPA

kennis
beleid

uitvoering
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DE STEENUIL IN FRySLâN
In de provincie Fryslân zijn nog slechts 12 tot 15 
steenuil-broedparen. Landschapsbeheer Friesland 
werkt er hard aan om deze populatie te handhaven 
en hopelijk zelfs iets uit te breiden. In het project 
'De Steenuil in Fryslân' werden een aantal specifieke 
beschermingsmaatregelen uitgewerkt. De provincie 
Fryslân subsidieert dit project, dat tot 2013 loopt. 

Beheer perceelranden
“We kunnen op verschillende manieren de leefsituatie 
van de steenuil verbeteren”, vertelt projectleider Foppe 
van der Meer. “Maar wij zetten vooral in op het verbete-
ren van de voedselsituatie, onder meer door aangepast 
beheer van de perceelranden. Het voedselaanbod van de 
steenuil, zoals insecten en muizen, verdwijnt door inten-
sief landgebruik. Met particuliere grondeigenaren maken 
wij daarom afspraken over aangepast beheer van de 
randen van de landbouwpercelen. De betrokken particu-
lieren beweiden deze perceelranden niet, frezen de grond 
niet en gebruiken hier alleen ruwe stalmest. Door deze 
maatregelen neemt het voedselaanbod voor de steenuil 
toe en dat is essentieel voor de overlevingskansen.” 

Het verbeteren van leefgebieden en dieren hoort ook bij 

de zorg voor ons landschap. Landschapsbeheer Friesland 

zet zich daarvoor in en zorgt dat soorten leefruimte 

krijgen én behouden. 
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Soortenbeheer

Onder de noemer 'Ruimte voor plant en dier' werkt Landschapsbeheer Friesland aan de verbetering van leefgebie-
den voor soorten. Een bijdrage leveren aan het herstel van populaties en daar een breder draagvlak voor creëren 
zijn daarbij belangrijke speerpunten binnen dit werkveld. Het zichtbaar maken van het landelijke en provinciale 
soortenbeleid, is eveneens speerpunt binnen dit werkveld. Maar ook het versterken van de samenwerking met orga-
nisaties die zich bezighouden met soortenbescherming is belangrijk. Landschapsbeheer Friesland ziet dat samen-
werking en het uitwisselen van kennis de soorten en hun leefgebied ten goede komt.

kennis 
Het gaat niet goed met de zwaluwen. Landschapsbeheer Friesland heeft het projectvoorstel ‘Zwaluwen op en rond 
erven’ voor het ROM-gebied Zuidoost-Friesland ontwikkeld om de situatie voor zwaluwen te verbeteren. Op speciale 
voorlichtingsavonden werd samen met de commissie broedzorg van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten 
(BFVW) informatie gegeven. Een belangrijk deel van de avonden was ingeruimd voor Bennie van den Brink, de auto-
riteit op het gebied van de boerenzwaluw in Nederland. De avonden werden bezocht door in totaal 150 geïnteres-
seerden. Op 23 locaties werd advies gegeven en maatregelen uitgevoerd, zoals het aanbrengen van nestplankjes 
in stallen en schuren en het aanbrengen van kunstnesten en opvangplankjes. Om de resultaten van het project te 
volgen, werd een monitoringsysteem opgezet.

Beleid 
Een belangrijke ontwikkeling is de nieuwe strategie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) voor een actief soortenbeleid: de leefgebiedenbenadering. Ondanks het uitvoeren van soortbeschermingsplan-
nen en de aanwijzing van beschermde 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 en teveel gericht op individuele soorten.
De nieuwe aanpak 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 en wordt een optimale beleids- en gebiedsintegratie nage-
streefd. Landschapsbeheer Friesland gaat in principe uit van een biotoopgerichte benadering bij de uitvoering van 
projecten en heeft dat ook in 2007 vormgegeven via projecten als bijvoorbeeld adder, ringslang en heikikker. In de 
toekomst zal in samenwerking met de Provincie Fryslân de leefgebiedenbenadering in het agrarisch leefgebied in 
een pilotproject uitwerken.

Projectontwikkeling en uitvoering
In 2007 zijn meerdere soortbeschermingprojecten in gang gezet voor onder meer adder, ringslang, kamsalamander 
en heikikker, broedvogels bij boerderijen, vlindersoorten, zwaluwen. Het verbeteren en uitbreiden van het leefge-
bied van de ringslang (Natrix natrix ) was één van die projecten. Door het aanleggen van broeihopen in particu-
liere (natuur)terreinen in Zuidoost-Friesland zorgt Landschapsbeheer Friesland ervoor dat er mogelijkheden zijn 
voor eilegplaatsen van het dier. Daarbij is gebruik gemaakt van particuliere terreinen waarvan bekend is dat de 
Ringslang er voor komt. Deze terreinen zijn geselecteerd op basis van ervaringen van deskundigen en de waarne-
mingendatabase van de WARF (Werkgroep Amfibieën en Reptielen Friesland). Het aanleggen van nieuwe en het 
herstellen van oude broeihopen is in hoofdzaak door vrijwilligers uitgevoerd. 

Het duurt overigens enige jaren voordat dit aangepast 
beheer daadwerkelijk resultaten oplevert. Daarom zijn 
er aanvullende maatregelen, zoals het creëren van 
kunstmatige muizenhaarden, door het plaatsen van 
muizenruiters of het maken van takkenhopen waartus-
sen graan wordt gestrooid. Verder legt Landschapsbeheer 
Friesland waar nodig kleine bosjes aan, singels, hagen en 
houtwallen en worden fruitbomen geplant. Afwisseling 
in het landschap zorgt namelijk voor variatie in het 
voedselaanbod: op kort gemaaid grasland bemachtigt 
de steenuil regenwormen en kevers, terwijl zij in ruigere 
randen, houtwallen en in kleine bosjes muizen vinden. De 
extra nestkasten die geplaatst zijn, halen alleen iets uit 
wanneer de steenuil zich prettig voelt in de omgeving.

De steenuil is een aaibare vogel. De meeste mensen zijn 
wel wijs met zo'n bijzonder dier op het erf. De steenuil 
laat zich overigens alleen zien op erven die een beetje 
rommelig zijn. “Het dier houdt niet van de huidige ver-
zorgde erven. Dat is een van de redenen waarom het 
voor de steenuil steeds lastiger is om te overleven”,aldus 
Foppe van der Meer.

Landschapsbeheer Friesland werkt bij project samen 
met de provincie, particuliere vrijwilligers en met de 
Werkgroep Kerkuilen in Friesland. De leden van deze 
werkgroep zetten zich al jaren in voor de kerkuil en 
komen hiervoor ook veel bij particulieren over de vloer. 
Zij kennen die mensen, hebben het vertrouwen inmiddels 
gewonnen. Daarom leggen zij in veel gevallen ook de 
contacten met particulieren over de steenuil.

Landelijk onderzoeksproject
Synchroon aan De steenuil in Fryslân loopt een landelijk 
onderzoeksproject van Landschapsbeheer Nederland. 
“We krijgen hierdoor steeds beter inzicht in het gedrag 
van de steenuil en waar hij graag zit.” De genomen 
maatregelen worden vastgelegd en erfbezitters kunnen 
deze gegevens in een speciale catalogus raadplegen. 

kennis
beleid

uitvoering

Taakverdeling
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Wandelaars kunnen hun wandelhart ophalen 
op het LAW-Kustpad, dat in 2007 vernieuwd is. 
Prachtige routes die door kwelderlandschappen, 
over dijken en langs het Waddengebied lopen. 
Wat echter nog ontbreekt is een ontsluiting naar 
het achterland. Daar liggen historische paden en 
oude routes die niet meer begaanbaar zijn. Als 
het aan Landschapsbeheer Friesland ligt, worden 
die oude paden in ere hersteld en komt er van de 
kust van Noord-Holland tot aan Groningen een 
Waddenwandelpad.

In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen, 
Landschap Noord-Holland is daarom het project-
plan ‘Waddenwandelpaden, wandelen in de Wad-
denregio’, ingediend bij het Waddenfonds. Het pro-
ject is opgezet in een samenwerkingsverband van 
de drie stichtingen Landschapsbeheer, ANWB en het 
Wandelplatform LAW. Het doel is mensen bewust te 
maken van het unieke landschap dat aan de noord-
kust van Nederland ligt. Het toegankelijk maken van 
dat gebied vergt ook veel organisatie en overleg. 
Want naast die bewustwording van de uniciteit,

staat uiteraard de kwetsbaarheid van het gebied. 
Daarom zoekt Landschapsbeheer Friesland samen-
werking met de natuur- en landschapsorganisaties 
en wordt goed uitgezocht waar wel en waar niet 
gewandeld kan worden. 

Het voornaamste doel is de toegankelijkheid en de 
beleving van het authentieke Waddenlandschap 
met haar bijzondere kwaliteiten te vergroten voor 
een breder publiek. Het projectplan bestaat uit drie 
onderdelen. Het ontwikkelen en realiseren van een 
netwerk van wandelpaden en routes in de gehele 
Waddenregio om het gebied te ontsluiten voor 
de wandelaar. Het netwerk bestaat uit bestaande 
en nog te realiseren wandelpaden, ommetjes en 
doorgaande wandelroutes die via een knooppunten-
systeem met elkaar verbonden zijn. 

Daarnaast wordt een doorgaande Waddenwandel-
route gerealiseerd waarvan de ruggengraat wordt 
gevormd door het LAW-Kustpad. Deze route wordt 
versterkt en uitgebreid met extra lussen en ver-
bindingen tussen de uitvalspoorten aan de kust en 
het achterland. Tot slot is het plan een Wadden-
wandelvierdaagse te organiseren: een groot terug-
kerend evenement in het hele Waddengebied, waar-
bij men vanuit verschillende startplaatsen aan de 
Waddenkust kan wandelen. Een prachtig vooruit-
zicht voor liefhebbers van Wad en wandelen! 

WANDELVIERDAAGSE LANGS DE WADDENKUST

kennis
beleid

uitvoering

Activiteiten per werkveld
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De Graphoderus Bilineatus, ofwel de Gestreepte 
Waterroofkever, hield de gemoederen in 2007 
behoorlijk bezig. Deze zwaar beschermde keversoort 
was in 2007 het middelpunt van belangstelling in 
de provincie. Aanleiding was een onderzoek dat 
Landschapsbeheer Friesland in opdracht van de 
Provincie Fryslân uitvoerde in het Polderhoofdkanaal. 
In het kader van het Friese Merenproject en de 
toegankelijkheid van de recreatieve vaart onder-
zocht Landschapsbeheer Friesland in samenwerking 
met EIS-Nederland (European Invertebrate Survey 
in Leiden) de aanwezigheid van de Gestreepte 
Waterroofkever in en rond het Polderhoofdkanaal bij 
Nij Beets. Ook werd nagegaan in hoeverre de libel-
lensoort de Groene Glazenmaker hier voorkwam. 

Van de Groene Glazenmaker was al bekend dat 
deze veel in Friesland voorkomt en ook in het 
Polderhoofdkanaal, maar de onderzoeksresultaten 
over de Gestreepte Waterroofkever waren verras-
send: het Polderhoofdkanaal in Fryslân herbergt één 
van de belangrijkste populaties van heel Nederland. 
Omwonenden grepen dit feit aan om te ageren 
tegen de plannen het kanaal te heropenen voor de 
pleziervaart. Zo kwam de zaak ook in de belangstel-
ling van de media.

In het kader van de Flora en Faunawet is bij het 
voorkomen van zwaar beschermde soorten als de 
Gestreepte Waterroofkever ontheffing voor geplan-
de werkzaamheden noodzakelijk. Deze beschermde 
soorten staan niet op zichzelf maar vertegenwoor-
digen unieke levensgemeenschappen. Uiteraard wil 
Landschapsbeheer Friesland het unieke leefklimaat 
van de Gestreepte Waterroofkever behouden, maar 

dat wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen 
mogelijk zijn. Landschapsbeheer Friesland pleit voor 
dialoog en het zoeken naar alternatieven. Daarom 
adviseerden we de projectgroep Polderhoofdkanaal, 
waarin naast Provincie Fryslân de gemeenten Opster-
land en Smallingerland participeren, alternatieve 
oplossingen aan te dragen voor het behouden van 
de natuurkwaliteit bij het bevaarbaar maken van het 
Polderhoofdkanaal. 

De projectgroep stelde een aantal maatregelen voor, 
zoals het afschermen van delen van het kanaal 
voor boten, een beperking van de vaarsnelheid 
en het aanleggen van een twee kilometer lang 
nieuw leefgebied voor de Waterroofkever langs 
het Polderhoofdkanaal. Op grond van de voor-
gestelde maatregelen heeft het ministerie van LNV 
een ontheffing Flora en Faunawet afgegeven, die 
aangevochten is door enkele natuur en milieu-
organisaties. Een vervolgstudie moet uitsluitsel 
geven over de werkelijk te nemen maatregelen. Wat 
Landschapsbeheer Friesland betreft staan toekomst-
gerichte ontwikkelingen en de zorg voor het land-
schap elkaar niet in de weg!

GESTREEPTE WATERROOFKEVER EN HET POLDERHOOFDKANAAL

kennis
beleid

uitvoering

Activiteiten per werkveld
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Taakverdeling

BEKHOFSCHANS IN ERE HERSTELD
Soldaten in vol ornaat, gewapend met musketten 
en kanonnen op houten wielen: het was een indruk-
wekkend gezicht tijdens de opening van de Bekhof-
schans in Oldeberkoop. De verdedigingsschans uit de 
Tachtigjarige Oorlog was vroeger onderdeel van de 
Friese Waterlinie en werd in 2007 in ere hersteld. 
Daarmee werd het zevenjarige project Herstel Bek-
hofschans afgesloten. Projectleider Roelie Ansingh: 
“We hebben historie teruggehaald in het landschap.”

Het project heeft geleid tot een hernieuwde belangstel-
ling voor de Friese Waterlinie als geheel. “Het vertelt iets 
over onze geschiedenis. Door deze belangrijke historische 
kenmerken weer zichtbaar te maken, blijft het verleden 
levend.” De reacties van wandelaars en fietsers op de 
werkzaamheden in het veld waren een bevestiging op 
wat Landschapsbeheer Friesland met zulke projecten 
voor ogen heeft. “Het wekt de nieuwsgierigheid. Veel 
voorbijgangers wisten niet dat op deze plek een verde-
digingswerk heeft gestaan en ze waren blij verrast de 
contouren ervan nu te kunnen zien. Dat is precies wat we 

Historische elementen in het landschap: ze zijn 

waardevol voor het Nederlands cultureel erfgoed. 

Een belangrijke taak van Landschapsbeheer Friesland 

is ervoor te zorgen dat deze historische waarden 

zichtbaar zijn en bewaard blijven. 

Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer 

De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor cultuurhistorie in het ruimtelijk gebied. Niet alleen 
vanuit beleidsmakers, maar ook vanuit de samenleving. Om burgers te betrekken bij het landschap ont-
wikkelt Landschapsbeheer Friesland projecten die aansluiten op de beleving van mensen. Een sprekend 
voorbeeld daarvan zijn de Historische Wandelpaden in Noordoost-Friesland. Een greep uit de projecten:

Kennis
In het kader van het project 'Stinzenflora op de Kaart', is een vervolg gegeven aan het verhogen van het 
kennisniveau van eigenaren en beheerders van stinzentuinen, staten en buitenplaatsen. Uitwisseling van 
kennis en ervaring in het beheer, themadagen en excursies vormen onderdelen van het programma. Via de 
website www.stinzenflorafryslan.nl, die in het kader van het project is ontwikkeld, is de voortgang van acti-
viteiten te volgen. In 2007 is in een uitvoeringsproject gewerkt aan versterking van de stinzenflora op een 
aantal locaties. 

Beleid
In samenwerking met het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is een folder gemaakt over de Belvedèrescan 
en het Belvedèreteam (zie kadertekst op pagina 20) dat Landschapsbeheer Friesland samen met het Steun-
punt vormt. De bedoeling is vooral de gemeenten in Fryslân een instrument te bieden waarmee ze op een-
voudige wijze zicht krijgen op de cultuurhistorische aspecten bij een vraagstuk in de ruimtelijke ordening. 

Projectontwikkeling en uitvoering
Het project ‘Historische Wandelpaden' in Noordoost-Friesland is in 2007 afgerond waarmee een wandel-
padennetwerk van 400 km is gerealiseerd. Op de website www.historischepaden.nl staan niet alleen start-
plaatsen, afstand van de routes, parkeer- en horecafaciliteiten, maar ook interessante historische informatie 
waardoor de wandelaar zicht krijgt op het landschap. In afwachting van de rol die een toekomstig 'route-
bureau' kan spelen, wordt het onderhoud van het wandelpadennetwerk met alle borden en voorzieningen, 
de website en communicatiemiddelen in opdracht van de Friese gemeenten uitgevoerd. 



willen bereiken: mensen ervan bewust maken dat we in 
een prachtig cultuurhistorisch land leven”, aldus Ansingh.

Zicht op de schans
Het project startte in 2000 met een archeologisch onder-
zoek op de plek van het verdedigingswerk. In opdracht 
van de Provincie Fryslân voerde het onderzoeksbureau 
Valerius (Meindert Schroor) tevens een bredere litera-
tuurstudie uit naar de Friese Waterlinie. Het boek dat 
naar aanleiding daarvan wordt uitgegeven, komt voort 
uit dat rapport. In het boek is de Bekhofschans in bredere 
context geplaatst; als onderdeel van de verdedigings-
linies van het noorden van het land. De projectgroep 
(met daarin: It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Vereniging 
Historie Weststellingwerf, Dorpsarchief Berkoop en de 
Stellingwarver Schrieversronte) beraadde zich over hoe 
het verdedigingswerk het beste zichtbaar gemaakt kon 
worden. Uiteindelijk is de plek van de schans herkenbaar 
gemaakt door de vorm van de bastions met grote houten 
palen te accentueren. 

Educatief deel
Als onderdeel van de opening is een educatief deel ont-
wikkeld: leerlingen van basisscholen uit Noordwolde, 
Boyl, Makkinga en Oldeberkoop stonden stil bij hun 
regionale geschiedenis. Hiervoor is een Bekhofschans-
waterlinie-lesbrief opgesteld door de Stellingwarver 
Schrieversronte, die ook als uitgangspunt diende voor 
de overige scholen langs de Waterlinie. ‘Histotolk’ Frank 
Spijkers uit Boyl deed enkele scholen aan om een speci-
ale Bekhofschans-Waterlinie-voorstelling te spelen.
 
Met zijn sterrenschansen, stuwen en dammen spreekt de 
Friese Waterlinie tot de verbeelding. Dit wordt versterkt 
door de spannende verhalen rond de Spanjaard Caspar 
de Robles en Bommen Berend (bisschop van Münster, 
1672-1673). Een vervolgtraject is dan ook gericht op 
het ‘activeren’ van zowel de fysieke schansen als het in 
combinatie vertellen van de verhalen rondom de verde-
digingsgeschiedenis van de Stellingwerven en het Friese 
achterland.

kennis
beleid

uitvoering
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Activiteiten per werkveld

Bij vernieuwing van het landschap is het van 
belang goed na te denken over de functionaliteit en 
kwaliteit van de inrichting. Daarbij raken we, met 
alle nieuwbouwwijken die gebouwd worden, steeds 
meer gehecht aan de sporen uit het verleden. Het is 
mogelijk die cultuurhistorische waarden onderdeel 
te laten uitmaken van de vernieuwingen in deze tijd. 
De taak van Landschapsbeheer Friesland is daarin 
adviserend en ondersteunend. 

Behoud door ontwikkeling: dat is de Belvedère-
gedachte. Landschapsbeheer Friesland heeft samen 
met het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân een 
Belvedèreteam samengesteld dat adviseert over 
ruimtelijke ordening en cultuurhistorische aspecten. 
Plannenmakers kunnen het team inschakelen dat 
in korte tijd de cultuurhistorie in kaart brengt van 
bebouwing, het landschapstype, de natuur en de 
loop van water, wegen en paden. Met die informatie 
wordt gekeken hoe de elementen uit het verleden 
ingepast kunnen worden in de planontwikkeling en 
de uitkomsten worden gepresenteerd in een helder 
rapport.

Met het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is in 
2007 een folder gemaakt over het Belvedèreteam. 
De kracht van het team is dat beide partijen elkaar 
versterken. De één gespecialiseerd in groen, de ander 
in stenen: een goede combinatie als moet worden 
nagedacht over inpassing van nieuwe bebouwing in 
het landschap. De bedoeling is vooral gemeenten in 
Fryslân een instrument te bieden om op eenvoudige 
wijze zicht te krijgen op de cultuurhistorische aspec-
ten bij een vraagstuk in de ruimtelijke ordening.

De gemeente Weststellingwerf heeft in 2007 voor 
twee gemeentelijke ontwikkelingsprojecten een 
Belvedèrescan laten uitvoeren voor de vernieuwing 
van het Van der Sandeplein in Wolvega en het 
project ‘Turven in het Oosten’, een veenontginnings-
gebied met een rijke geschiedenis. De scans leverden 
een aantal concrete oplossingen. Bij het Van der 
Sandeplein werd geadviseerd de geschiedenis van 
het plein door te trekken in de toekomst door beeld-
bepalende elementen zoals de vroegere villa en tuin 

onder de aandacht te brengen. Om de geschiedenis 
van het voormalige veenontginningsgebied weer 
zichtbaar te maken, is geadviseerd de verdwenen 
elementen in het gebied te markeren, wandelroutes 
uit te zetten en de geschiedenis digitaal te presen-
teren. Een prachtige manier om heden en verleden 
bij elkaar te brengen. 

CULTUURHISTORIE IN KAART DOOR BELVEDÈRETEAM

kennis
beleid

uitvoering
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Activiteiten per werkveld

Het jaar 2007 stond voor Landschapsbeheer 
Friesland in het teken van de 9-delige tv-serie 
Sicht op Fryslân, een serie over het ontstaan van 
de verschillende landschapstypen en de nog zicht-
bare sporen in het landschap. Het was een ontdek-
kingsreis door de hele provincie: van de Wadden 
en Bouhoeke tot de Noordelijke Friese Wouden en 
Zuidoost, om via Gaasterland, de 11-steden en de 
IJsselmeerkust in het merengebied te eindigen.

Vanaf oktober was de serie wekelijks te zien op 
Omrop Fryslân. Op woensdagavond een aflevering; 
de zondag erop een wandeling en/of excursie in het 
behandelde landschap. De hoge waardering en prima 
kijkcijfers (gemiddeld ca. 60.000 kijkers per afleve-
ring) hebben de regionale omroep doen besluiten de 
succesvolle tv-serie weer in het najaarsprogramma 
van 2008 op te nemen. Wekelijks op woensdag 
vanaf 3 september tot en met 29 oktober. Daar 
is Landschapsbeheer Friesland als initiatiefnemer 
uiteraard blij mee. 

Rendement
Sowieso heeft de investering in onderzoek, overleg 
en maanden van opnames een bijzondere bron 
opgeleverd voor diverse (bij)producten. Komend 
najaar verschijnt een fraai geïllustreerd boek. Met 
onderwijsbegeleidingsdienst Cedin en PS Produkties 
wordt gewerkt aan een multimediale vertaling voor 
het voortgezet onderwijs. Tevens is er van de tv-serie 
een DVD uitgebracht die te koop is bij de Omrop, It 
Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland.

De tv-serie is ook niet onopgemerkt gebleven bij 
andere organisaties in de provincie. Zo heeft  de 
toeristische promotieclub Fryslân Marketing enkele 
afleveringen opgenomen op haar publiekssite Beleef 
Friesland.nl, nam de Provinsje Fryslân de DVD op 
in haar relatiegeschenkenpakket en toont ook de 
Wereldomroep belangstelling voor de serie. Het 
multipliereffect en de spin-off die de televisieserie 
oplevert, heeft Landschapsbeheer Friesland ertoe 
gebracht alvast na te denken over een mogelijk 
vervolg: een tv-serie over de relatie tussen 
landschap en cultuurhistorie belicht vanuit de 
Belvedèregedachte: behoud door ontwikkeling. 
Landschapsbeheer Friesland kijkt uit naar de ver-
volgtrajecten. 

LANDSCHAPSBEHEER MAAKT TV-SERIE

kennis
beleid

uitvoering
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Vrijwilligerswerk 

Jaarlijks zetten honderden bewoners in Fryslân zich voor het beheer en behoud van het cultuurlandschap. 
Van het planten van groen tot het opknappen van een bos in de omgeving; veel mensen toonden zich heel 
enthousiast in het vrijwilligerswerk. Landschapsbeheer Friesland heeft een groeiende achterban waar ze trots 
op is en zorgt er daarom voor dat vrijwilligers goed voorgelicht worden en deskundige begeleiding krijgen. 

Kennis 
Vooral op het gebied van soortenbeheer hebben vrijwilligers in 2007 veel kennis opgedaan. Zij helpen Landschaps-
beheer Friesland bij soortbeheerprojecten en krijgen daarin begeleiding en advies van deskundigen die vertellen 
hoe bijvoorbeeld de leefomgeving van de ringslang of adder verbeterd kan worden. Ook hebben vrijwilligers zich 
ingezet voor de steenuil en het gentiaanblauwtje. Landschapsbeheer Friesland ontwikkelde in 2006 is een nieuwe 
cursus ‘Wilde planten en dieren op het erf’ die in 2007 is aangeboden aan tuinliefhebbers uit de omgeving van 
Drachten met een ruim erf in het buitengebied. De cursus was wederom een succes en is in het vaste cursus-
pakket van Landschapsbeheer Friesland opgenomen. 

Beleid
In 2007 is aan het ontwikkelen van Maatschappelijke Stages veel aandacht gegeven. De stages zijn bedoeld om 
jongeren in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en onbetaalde inzet voor de 
maatschappij. Het ministerie van OCW heeft geld uitgetrokken om scholen te laten experimenteren met deze 
maatschappelijke stages. Vanuit het landelijke project Vliegende Brigade is Landschapsbeheer Friesland betrokken 
bij de ontwikkeling van deze stages binnen de provincie. In een pilot in Zuidwest-Friesland, heeft de vrijwilligers-
centrale van Sneek samen met zes scholen deze maatschappelijke stages opgezet. Landschapsbeheer Friesland 
maakt deel uit van de werkgroep die in het leven is geroepen. 

Projectontwikkeling
In 2007 is een excursie georganiseerd langs de acht dorpen die deelnamen aan het project Doarpsbosken en 
Doarpen yn’t grien Noardwest-Fryslân. Hierbij waren naast de leden van de groencommissies tevens de betrokken 
ambtenaren van de gemeenten, leden van het gebiedsplatform, raadsleden en Statenleden uitgenodigd. De excur-
sie was bedoeld als evaluatie van het project en mogelijke start van een vervolg. De ervaringen waren over het 
algemeen positief en vervolgens is er samen met Plattelânsprojecten Noardwest-Fryslân en vier gemeenten een 
begin gemaakt met een opzet van het vervolgproject. 

Taakverdeling
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OVERZICHT PROJECTEN 2007
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 1 Overeenkomsten landschapselementen (OL)
 2 Elzensingelbeheer It Kollumer Grien binnen 
  Ruilverkaveling Kollumerland 
 3 It Kollumer Grien buiten RVK

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 1e fase
 4 Herstel kleine natuurterreintjes in ROM 
  ZO-Friesland 2e fase
 5 Kleine natuurterreinen 3e fase
 6 Landschapsonderhoud Ruilverkaveling 
  Oosterwolde-Elsloo-Appelscha
 7 Onderhoud de Boschhoeve
 8 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr 
  Ooststellingwerf fase 1 Herstel
 9 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr 
  Ooststellingwerf fase 2+3 Herstel
 10 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr 
  Heerenveen fase 2+3 Herstel
 11 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr 
  Heerenveen fase 2+3 Versterking
 12 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr 
  Weststellingwerf fase 2+3 Herstel 
 13 Landschapsbeleidplan (LBP) ROM ZO-Fr 
  Weststellingwerf fase 2+3 Versterk
 14 Reïntegratieproject ROM 
  – Natuurlijk groen dat werkt 
 15 Herstel dobben binnen Ruilverkaveling Kollumerland
 16 Monitoring Oosterwierumer Oudvaart
 17 Landschapsonderhoud Dantumadeel
 18 Herstel dobben ROM ZOF 1e fase
 19 Herstel dobben ROM ZOF 2e fase
 20 Werken aan landschapsontwikkeling (WAL) 
 21 Boeren planten bomen
 22 Herstel kleine bosjes Ooststellingwerf 
 23 Paard en landschap

 24 Herstel dobbe NFW Wedzebuorren
 25 Inventarisatie Opsterland F2-3
 26 Beheer de Sanding 2007-2011
 27 Buitenlui actief
 28 Samenwerken in ZO-Friesland
 29 Samenwerken in de Sanding
 30 Contracten Opst F2+3 versterken 
 31 Contracten Owerf fase 2+3
 32 Bomen voor koeien 2007/2008
 33 Landschapsonderhoud herinrichting Jistrum
 34 Landschapsbeheer Particulieren en (semi-) 
  overheden met inzet directe uitvoerings-
  mogelijkheden Landschapsbeheer Friesland

Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer
 1 Herstel historische wandelpaden NO-Friesland fase 2
 2 Herstel Historische wandelpaden Achtkarspelen
 3 Bekhofschans fase 2
 4 Friese Stinzentuinen
 5 Natuur met (w)aarde
 6 ILG & Ommetjes 
 7 Oude paden, nieuwe wegen Zuidoost
 8 Belvedere scans
 9 Cursus Buitenkansen (Belvedere)
 10 Waddenwandelen
 11 Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer met 
  inzet directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer 
  Friesland

Soortenbeheer
 1 Soorten bij particulieren
 2 Zwaluwen op en rond erven 
 3 Biotoopverbetering voor de Steenuil
 4 Steenuil LBN
 5 Biotoopverbetering voor de Heikikker 1e fase
 6 Biotoopverbetering voor de Heikikker 2e fase
 7 Biotoopverbetering Ringslang Oldelamerpolder/
  Zandhuizerveld 2e fase
 8 Kamsalamander Fryslân Steggerda/Noordwolde/Boyl fase 2
 9 Groene Glazenmaker fase 3
 10 Gestreepte Waterroofkever
 11 Oostelijke Witsnuitlibel

 12 Biotoopverb. Ringslang 3
 13 Biotoopverb. Adder fase 3
 14 Gentiaanblauwtje 3 (2006)
 15 Libellenreservaat Wyldemerk
 16 Kamsalamander 2006/2007 F3
 17 Herstel Stinzenflora fase 2
 18 Soortenbeheer met inzet directe uitvoeringsmogelijk-
  heden Landschapsbeheer Friesland

Vrijwilligerswerk
 1 Beamtegrien yn Dongeradiel
 2 Dorpsbosken en Doarpen yn’t Grien in NW-Friesland
 3 Doarpen Yn ‘t Grien ROM ZO-Friesland Nijeholtpade 
 4 Doarpen Yn ‘t Grien ROM ZO-Friesland Ureterp 
 5 Doarpen Yn ‘t Grien ROM ZO-Friesland Jubbega
 6 Scholenproject Natuur in eigen omgeving
 7 Hoogstambrigade
 8 Vliegende Brigades
 9 Wonen Werken Welzijn i.s.m. Skrep
 10 Kooipad Nieuwehorne 
 11 Sociale Duurzaamheid
 12 Vrijwilligerswerk voor winners
 13 Natuurwerkdag 2007
 14 Wyk- en Doarpsgrien NW
 15 Vrijwilligers Natuurmonumenten 
 16 Begeleiding uitvoering diverse activiteiten 
  vrijwilligerswerk 

Kenniscentrum
 1 Monitoring Dobben en pingoruïnes ROM ZO-Friesland
 2 TV-serie Landschapslezen in Fryslân  
 3 Nieuwsbrief Groen Licht
 4 Implementatie, coördinatie, inventarisatie Monitor 
  Kleine Landschapselementen
 5 Campagne HIER klimaatbosjes
 6 Educatieproject NFW 
 7 Cursus botanisch beheer 2007
 8 Landschap zoekt burger
 9 INTERREG
 10 TV-serie boek / DVD
 11 Cursuswerk

Overzicht projecten 2007
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Gerealiseerde doelen in 2007

GEREALISEERDE DOELEN IN 2007
Type projecten/
Landschapselementen

uitvoerinsdienst 
incl.

 werkgelegenheids 
regelingen en 

scholingsproject
Totaal

agrarisch 
landschapsbeheer

uitbesteed 
werk

vrijwilligers Totaal advisering 
particulieren

hout- en dykswallen 6.810 m1 2.105 m1 8.915 m1 16 stuks

elzensingels 325 m1 20.660 m1 20.985 m1 12 stuks

houtsingels

natuurterreintjes

3.360 m1

9 stuks 63 ha 24 stuks, 72 ha

3.360 m1

33 stuks, 135 ha 37 stuks

bosjes 7 stuks 18.8 ha 18 stuks, 90 ha 25 stuks, 108.8 ha 14 stuks

erfbeplantingen 33 stuks 59 stuks 92 stuks 117 stuks

dorpsbeplantingen 16 stuks 4 dorpen 20 stuks 21 stuks

landschappelijke beplantingen 6 stuks 6 stuks 34 stuks

klimaatbosjes

lanen / bomenrijen

24 stuks

82 bomen 2 proj. 50 bomen, 1 project

24 stuks

132 bomen, 3 st.

25 stuks

1 stuks

hagen 650 m1 650 m1 5 stuks

tûnwallen

solitaire bomen

200 m1

6 bomen

200 m1

6 bomen

1 stuks

12 stuks

historische objecten 2 projecten 2 projecten 9 stuks

buitenplaatsen 7 stuks 4 stuks 11 stuks 18 stuks

hoogstamboomgaarden 38 bomen 5 proj. 300 bomen, 45 stuks 338 bomen 89 stuks

kerk- en kerkhofbeplantingen 1 stuks 1 stuks 6 stuks

eendenkooien 2 stuks 7 stuks 9 stuks 4 stuks

pingoruines/dobben 12 stuks 12 stuks 9 stuks

kleine wateren/drinkpoelen 2 stuks 1 stuks 4 stuks 10 stuks 16 stuks 2 stuks

oeverbeheer 1 project 1 project 1 stuks

soortbeheer en -bescherming 9 projecten 99 locaties, 10 proj. 19 projecten 24 stuks

perceelranden

recreatief medegebruik 6 projecten

8 locaties 8 locaties

6 projecten 50 stuks

Totaal aantal adviezen: 507 stuks
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FINANCIËN IN 2007
Activa 2007 2006

Vaste activa
Materiele vaste activa € 34.027 € 42.951

Vlottende activa
Voorraden € 28.766 € 31.002
Debiteuren en overige vorderingen € 764.036 € 1.160.977

Liquide middelen € 337.512 € 258.494
Totaal activa € 1.164.340 € 1.493.424

Passiva 2007 2006
Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen
Continuiteitsreserve € 78.956 € 88.766
Bestemmingsfondsen € 225.743 € 437.224

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds NPL € 109.557 € 151.477
Bestemmingsfonds overige projectsubsidies € 318.903 € 352.040
Fonds activa bedrijfsvoering € 34.027 € 42.951
Totaal eigen vermogen € 767.186 € 1.072.458
Schulden op korte termijn € 397.153 € 420.966
Totaal passiva € 1.164.340 € 1.493.424

Baten Exploitatie 2007 Exploitatie 2006
Baten uit eigen fondsenwerving € 1.250 € 1.250
Subsidies en bijdragen van niet-overheden € 651.259 € 790.785
Aandeel in acties van derden € 134.713 € 134.713
Subsidies en bijdragen van overheden € 1.626.237 € 1.733.150
Overige baten en lasten € 85.628 € -234
Totaal beschikbaar voor de doelstelling € 2.499.088 € 2.659.664

Besteed aan doelstelling Exploitatie 2007 Exploitatie 2006
Agrarisch landschapsbeheer € 11.128 € 63.069
Landschapsbeheer particulieren en (semi)-overheden € 1.148.658 € 1.323.673
Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer € 589.595 € 396.760
Soortenbeheer € 265.183 € 165.975
Vrijwilligerswerk € 382.258 € 376.725
Kenniscentrum € 393.595 € 195.369
Totaal besteed aan de doelstelling € 2.790.417 € 2.521.571
Saldo € -291.329 € 138.093

€ 2.499.088 € 2.659.664

Saldo in toegevoegd (onttrokken) aan Exploitatie 2007 Exploitatie 2006
Eigen vermogen (vastgelegd vermogen)

Mutatie bestemmingsfondsen organisatie € -211.481 € 58.738
Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)

Mutatie continuiteitsreserve € 12.697 € 23.523
Mutatie bestemmingsfonds NPL-gelden € -43.297 € 30.140
Mutatie bestemmingsfonds overige projectsubsidies € -33.067 € 40.573
Mutatie fonds activa bedrijfsvoering € -16.180 € -14.881

€ -291.329 € 138.093

Accountantsverklaring
Wij hebben de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2007 van 
Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag gecontroleerd. De 
verkorte jaarrekening is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 
2007 van Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag. Bij die jaar-
rekening hebben wij op 23 juni 2008 een goedkeurende accountantsverklaring 
verstrekt.

De verkorte jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountants-
verklaring 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 23 juni 2008 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. 
De volledige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en met 
inachtneming van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, 
zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Drachten, 23 juni 2008

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

Financiën in 2007

BA
LA

N
S

ST
AA

T 
VA

N
 B

AT
EN

 E
N

 L
AS

TE
N



26



27

Colofon

Productie
Stichting Landschapsbeheer Friesland, Beetsterzwaag

Tekst & realisatie
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar, Leeuwarden

Concept en vormgeving
Ruitervorm, Joure

Drukwerk
Rekladruk, Giekerk

Foto’s
Archief Landschapsbeheer Friesland

Steenuil: Renée de Kleijn en George Pieterse
Ommetjes: Landschapsbeheer Nederland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag

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

friesland@landschapsbeheer.nl
www.landschapsbeheerfriesland.nl
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