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De eerste zaterdag van november is het weer Natuurwerkdag. Ook dit jaar heeft Landschapsbeheer 
Friesland een groot aantal Friese politici uitgenodigd om te laten zien dat ze betrokken zijn bij het 
landschap en vooral ook bij alle groene vrijwilligers in de provincie. PvdA Kamerlid Lutz Jacobi gaf 
gehoor aan deze oproep. Zij geeft om 10.00 uur het officiële landelijke startschot voor de dertiende 
editie van de grootste opknapbeurt van het landschap bij het Oudemirdumerklif, waar een zogenaamde 
túnwal wordt aangelegd.
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Túnwallen zijn bijzondere landschapselementen. 
Zij komen alleen voor op Texel, Wieringen en in 
Gaasterland. Ooit werden ze in het land aangelegd 
om het vee in het weiland te houden. Die functie 
hebben ze tegenwoordig niet meer, maar ze hebben 
nog wel grote landschappelijke en cultuurhistorische 
waarde. Om ze voor het landschap te behouden 
wordt tijdens de Natuurwerkdag in Gaasterland 
langs het wandelpad naar het uitzichtpunt op het 
klif, een nieuwe túnwal aangelegd. Dit werk is niet 
geschikt voor kinderen.

Jaar van de Boerderij 
Oudemirdumerklif is een van de ongeveer twintig 
locaties in Fryslân. Omdat 2013 het Jaar van de 
Boerderij is, heeft Landschapsbeheer Friesland dit 
jaar ook een aantal boerderijlocaties gezocht waar 
vrijwilligers aan de slag kunnen. In Oranjewoud 
wordt bijvoorbeeld gewerkt op Landgoed Donglust, 
waar de lanen een opknapbeurt kunnen gebruiken 
en de opslag die het heideveldje bedreigt, wordt 
verwijderd. Ook bij Liauckamastate in Sexbierum 
vinden werkzaamheden op een boerenerf plaats. 
Hier wordt de singel uitgedund die langs de voor-
malige slotgracht loopt. Kinderen zijn hier wel van 
harte welkom.

Eetbare stad 
Dat geldt zeker ook voor de locatie Oerfloed bij de 
Leerschool Permacultuur in Goutum. De Leeschool 
draagt bij aan de Eetbare Stad Leeuwarden: duur-
zame voedselproductie in en om de stad, waaraan 
iedereen kan meedoen. Tijdens de Natuurwerkdag 

Doe mee op zaterdag 2 november!
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wordt hier een Groentecirkel aangelegd, 
die volgend voorjaar de eerste oogst 
moet opleveren. De Oerfloed is een 
Natuurwerkdaglocatie die helemaal past 
bij deze tijd. Net als Landschapsbeheer 
Friesland wil de Leerschool Permacultuur 
biodiversiteit verhogen en mensen 

opnieuw in verbinding brengen met de 
natuur en met elkaar. 

Bewegend matras
Een spannende locatie voor kinderen 
is ook de Houtwiel in Broeksterwoude. 
Een bijzonder moerasgebied met open 
water, bosjes en trilveen, dat net als een 
matras beweegt als je eroverheen loopt. 
Hier worden broeihopen voor amfibieën 
en reptielen aangelegd. Zoals op veel 
locaties staat ook in Broeksterwoude na 
afloop een lekkere pan met snert klaar.

Meer weten
Alle informatie over de verschillende 
locaties, de werkzaamheden, activiteiten 
en dagindeling is ook dit jaar weer 
te vinden op de nationale website 
www.natuurwerkdag.nl. Daarnaast geeft 
Landschapsbeheer Friesland informatie 
via twitter (@LBFriesland) en facebook. 
Anders dan vorig jaar heeft de natuur-
werkdag in Fryslân dit jaar geen eigen 
facebookpagina, maar worden foto’s 
gepost en weetjes gedeeld op facebook.
com/landschapsbeheer

Groen licht
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Ingetogen, eenvoudig en evenwichtig. 
En met een zorgvuldig oog voor hoe 
het vroeger was. Niet voor niets is 
boerderij Sigerswâld bij Garyp, eigen-
dom van Jochum en Loekie Veenje, uit-
geroepen tot winnaar van de verkiezing 
‘Fryske Pleats fan it Jier 2013’. Een 
initiatief van de Boerderijenstichting 
Fryslân in het kader van ‘2013, 
Jaar van de Boerderij.

Els van Loon, beleidsmedewerker bij 
Landschapsbeheer Friesland, maakte deel 
uit van de jury en roemt de wijze waarop 
Sigerswâld het thema van de verkiezing
- hergebruik - tot uitdrukking heeft 
gebracht. “Zodra boerderijen hun oor-
spronkelijke agrarische functie verliezen 
en kiezen voor herbestemming is het de 

kunst om dat te doen met respect voor 
de architectuurhistorie en bouwhistorie. 
Maar ook de inpassing in het landschap 
is van groot belang. Deze boerderij, die 
ligt op de overgang van de veenweiden 

richting zandgronden, heeft heel zorg-
vuldig gebruik gemaakt van het streek-
eigene van het gebied. Zonder overbo-
dige toeters en bellen, maar met respect 
voor oude waarden.” 

Fryske Pleats fan it Jier 2013
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COLUmN
In het afgelopen jaar heeft de provincie hard 
gewerkt aan het ombouwen van het bureau 
Plattelânsprojekten naar een Streekhuis met 
een eigen agenda. Deze zgn. Streekagenda is 
een uitvoeringsprogramma van projecten van 
en voor de streek. Fryslân gaat samen met de 
Friese gemeenten, maar ook Wetterskip Fryslân, 
maatschappelijke organisaties en inwoners 
werken aan gezamenlijke gebiedsdoelen en 
ambities. Dat gebeurt op tal van terreinen 
waarop ook wij als Landschapsbeheer Friesland 
actief zijn. Naast landschap en natuur zijn 
dat onder meer cultuur(historie), recreatie, 
plattelandseconomie, duurzaamheid en 
leefbaarheid. Als groene, maatschappelijke 
organisatie zijn wij dan ook nauw verbonden 
met deze thema’s. 

Wij vonden het fijn dat we konden meedenken 
in het transitieproces van voorontwerp naar 
definitieve Streekagenda. Voornamelijk op 
de thema’s Landschap en Cultuurhistorie 
hebben we van ons laten horen tijdens werk-
conferenties en bijeenkomsten. En het moet 
gezegd, ik heb waardering voor het tot nu 
toe bereikte resultaat. De Streekagenda biedt 
mogelijkheden voor maatwerk per streek, zodat 
men zich ook specifiek met regiogebonden 
vraagstukken kan bezighouden. Gelukkig is 
er ook ruimte voor initiatieven ‘van onderop’, 
voor lokale projecten zoals Doarpen yn it Grien, 
Dorpslandbouw, Waddenwandelen, Friese 
Waterlinie en Terpenlandschap in Ontwikkeling. 
Voorwaarde hierbij is dat lokale partijen (zoals 
gemeente of dorpsbelang) meedoen en het 
project bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie 
van de Streekagenda. Prima als dit in de praktijk 
zo werkt.

Het zijn echter vooral Europese ontwikkelingen 
die tot het nieuwe Streekhuis hebben geleid. 
In 2014 komen er nieuwe Europese fondsen 
voor het landelijk gebied en het platteland. 
Dat is bijvoorbeeld de Europese (Leader)
aanpak, plattelandsontwikkelprogramma 
POP voor de leefbaarheid op het platteland. 
En niet te vergeten het Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid (GLB) dat onder andere moet 
zorgen voor vergroening van de landbouw. 
De belangen zijn groot, want het gaat bij elkaar 
opgeteld om vele miljarden.

Daar zit wat mij 
betreft meteen ook de 
crux: welke belangen 
krijgen straks 
voorrang? Wordt de 
Streekagenda door 
de politieke agenda’s 
van gemeenten 
en provincie 
dichtgetimmerd 
of blijft er serieus 
ruimte over voor 
lokaal initiatief en 
burgerparticipatie. Als Landschapsbeheer 
Friesland werken wij al ruim 30 jaar met de 
Friese bevolking samen aan tal van geslaagde 
initiatieven van onderop. Die inzet en 
creativiteit voor de eigen omgeving is de kurk 
waarop de burgerparticipatie in Fryslân drijft. 
Daarin staat de mienskip ècht op één.

Essentieel is dat je het aanstekelijke 
enthousiasme van bewoners van een dorp, 
stad of streek moet zien om te zetten in 
betrokkenheid en participatie, voor, tijdens en 
ook na een project (beheer en onderhoud). Zij 
dienen zich wel te kunnen blijven identificeren 
met de inhoud en de vorm. Dat betekent 
dat je niet alles van tevoren moet bepalen. 
Natuurlijk werkt de Streekagenda met kaders 
en beleidslijnen, maar tegelijk zijn er wensen en 
ideeën vanuit de streek zelf. Op onze thema’s 
kunnen wij prima als een Haarlemmerolie 
fungeren om beide werelden bij elkaar te 
brengen.

Ik ben verheugd om te zien dat men deze sociale 
doe-het-zelf-aanpak wil voortzetten. Door 
een praktische samenwerking en duidelijke 
afspraken met diverse partijen in de streek, 
blijft Fryslân zo ook na 2013 een provincie 
waarin het goed wonen, werken en recreëren 
is en waarin landschap en natuur goed tot 
hun recht komen. Allemaal thema’s waarmee 
we als maatschappelijke organisatie al jaren 
verbonden zijn, de voelhoorns voor hebben 
en waar we volop kansen zien voor goede 
projecten en waardevolle ontwikkelingen. 

Regina ter Steege, 
directeur Landschapsbeheer Friesland

RUImTE vOOR LOkaaL INITIaTIEf IN STREEkaGENDa
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Voor de uitvoering van het nieuwe 
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 
(GLB) van de Europese Unie zet 
Nederland in op gebiedscollectieven. 
Door boeren niet meer achteraf tot in 
detail te controleren, maar vooraf pres-
tatieafspraken te maken voor een heel 
gebied, waarvoor dat gebied ook zelf 
een sluitende administratie en verant-
woordingsprocedure opstelt, kan het 
beheer beter worden afgestemd op de 
streekeigen kenmerken. Daarbij kan het 
ervoor zorgen dat papier niet langer een 
aanzienlijk deel van de budgetten voor 
agrarisch natuurbeheer opslokt. 

Afspraken per gebied
Wouter Rozendaal van adviesbureau 
Aequator Groen en Ruimte is namens de 
Noardlike Fryske Wâlden projectleider 
voor de pilot, waarbinnen de nieuwe 
werkwijze moet worden “ontwikkeld, 
getest én gedemonstreerd”. Het bestuur 
van de Vereniging NFW besluit wat er 
gebeurt en hoe, benadrukt hij. Als pro-
jectleider stuurt hij het bureau NFW aan 
dat het uitvoerende werk doet en het 
contact met de leden van de Agrarische 
Natuurvereniging onderhoudt. “De pilot 

moet leren hoe we twee soorten afspra-
ken kunnen maken”, licht hij toe. 
“Een prestatieafspraak op gebiedsniveau, 
waarmee het Rijk naar Brussel kan en 
de provincie kan regisseren op doelen 
en – aan de achterkant – afspraken met 
eigenaren over het leveren van de afge-
sproken prestatie en de verantwoording.” 
Het doel is een werkwijze te ontwikkelen 
die, als de provincie de offerte van het 
gebiedscollectief NFW honoreert, in 2016 
in het hele gebied kan worden ingevoerd.
De Noardlike Fryske Wâlden werkt daar-
voor met themagroepen, die per deel-
onderwerp kijken wat er in de afspraken 

moet en kan worden vastgelegd. Er is bij-
voorbeeld een themagroep die zich buigt 
over weidevogels en één die zich bezig-
houdt met landschapselementen. Vanuit 
die laatste kwam het voorstel geen 
afspraken meer te maken op elements-
niveau, maar op bedijfsniveau. Dat biedt 
boeren volgens Rozendaal de ruimte die 
ze in het huidige beleid vaak missen en 

waarvoor de nieuwe werkwijze bij uitstek 
mogelijkheden biedt. “In het huidige 
beleid komen inspecteurs van buiten het 
gebied achteraf controleren of boeren 
precies hebben gedaan wat ze moes-
ten doen om voor geld voor agrarisch 
natuurbeheer in aanmerking te komen. 
Als, bij wijze van spreken, een singel aan 
de verkeerde kant van de sloot blijkt te 
zijn ingetekend, staat de vergoeding voor 
het beheer al op het spel. Dat roept veel 
weerstand op. Daarom kijken we nu of 
we met boeren afspraken kunnen maken 
over aantallen meters singel per bedrijf 
die aan verschillende kwaliteitsniveaus 
moeten voldoen.” 

Veldgids landschapselementen
Voor het maken van die afspraken moe-
ten voor en met ruim tachtig eigenaren 
in het pilotgebied bedrijfsplannen wor-
den opgesteld. Daarvoor is de vereniging 
op zoek gegaan naar een onafhankelijke 
landschapscoördinator. Die vonden ze 
in Gerrit Tuinstra. Hij houdt zich voor 
Landschapsbeheer Friesland al een 
aantal jaar bezig met de kenmerkende 
landschapselementen in de Noardlike 
Fryske Wâlden en kent het gebied als zijn 
broekzak. Ook voor veel eigenaren is hij 
geen onbekende. Voor 1 december moet 
hij met alle eigenaren een plan hebben 
opgesteld. “De eigenaren hebben zichzelf 
voor deze pilot aangemeld en staan wel-
willend tegenover de nieuwe werkwijze. 
Ik ga namens de NFW samen met hen 
het veld in. Dan kijken we naar de toe-
stand van singels, houtwallen en soms 
ook dobben en wat ze aan beheer vragen 
om nog meer kwaliteit te behalen.” 
Het uitgangspunt voor het beheer van 

de landschapselementen is de Veldgids 
landschapselementen Noardlike Fryske 
Wâlden die op initiatief Landschaps-
beheer Friesland tien jaar is opgesteld. 
Die beschrijft het beheer van het land-
schap van het gebied, zoals het één 
keer in de twintig tot vijfentwintig 
jaar kappen van een singel of houtwal. 
“Eigenaren laten hierbij wel eens te veel 

Landschapscoördinator Gerrit Tuinstra helpt Noardlike Fryske Wâlden sturen op kwaliteit

“Kennis motiveert om beheer nog verder te verbeteren”

De Noardlike Fryske Wâlden is één van de vier pilotgebieden voor de Nederlandse 
invulling van het Europese landbouwbeleid met agrarisch natuurbeheer door 
gebiedscollectieven. Deze aanpak moet dat beheer effectiever en efficiënter 
maken. In de proefgebieden wordt een werkwijze ontwikkeld om op gebiedsniveau 
afspraken te maken, die vervolgens voor de agrariërs in het gebied worden uit-
gewerkt in concrete beheersmaatregelen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd 
voor de landschapscoördinator. Een functie die in de Noardlike Fryske Wâlden 
wordt ingevuld door LandschapsbeheerFriesland, in de persoon van Gerrit Tuinstra. 

“Europees landbouwbeleid gaat over onze leefomgeving”
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staan”, weet Tuinstra uit ervaring. “Ik 
leg uit waarom het voor de biodiversiteit 
van belang is om wat rigoureuzer te 
werk te gaan en de gehele beplanting, 
met uitzondering van een beperkt aantal 
bomen of mooie struiken, af te zetten. 
Dan lopen de achterblijvende stobben 
goed uit en ontwikkelt zich opnieuw een 
gesloten en gevarieerde begroeiing. Dat 
soort kennis opent de ogen en motiveert 
om het beheer anders aan te pakken.” 

Ook daarom is volgens hem het onder-
zoek naar biodiversiteit in het gebied zo 
belangrijk. “We willen het effect van het 
landschapsbeheer meten. Wat doet het 
voor bijvoorbeeld broedvogels, insecten 
en vleermuizen? Zo kunnen we nog beter 
sturen op kwaliteit door het beheer af 
te stemmen op de eisen die het gebied 
stelt. Bovendien kunnen we eigenaren 
uitleggen waarom bepaalde maatregelen 
op de ene locatie bijvoorbeeld effectiever 
zijn dan op de andere. Dat spreekt ze 
aan.”

Schouwcommissie
De Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 
werkt nu al met schouwcommissies, 
waarin zowel boeren als onafhankelijke 
deskundigen zitting hebben. Die com-
missies gaan ook in de nieuwe werkwijze 
een belangrijke rol spelen. Dat men-
sen uit het gebied controleren of het 
beheer goed is uitgevoerd, werkt volgens 

Tuinstra beter en prettiger dan wanneer 
dit door inspecteurs van buiten wordt 
gedaan. “Er is meer betrokkenheid. Het 
gebied zelf heeft de regeling opgesteld, 
op basis van een gedegen inventarisaties 
bij en met de eigenaren. De schouwcom-
missie kijkt naar die afspraken en niet 
meer naar landelijk geldende regels. Ik 
verwacht dat dat uiteindelijk kosten gaat 
besparen. Er zullen minder middelen 
nodig zijn voor controle en administratie, 
waardoor een groter deel van het budget 
ten goede komt aan het landschap en de 
biodiversiteit.”  

Landschapscoördinator Gerrit Tuinstra helpt Noardlike Fryske Wâlden sturen op kwaliteit

Energie uit Hout van start in NFW

Na een proeffase van drie jaar, moet 
energiewinning uit hout deze winter 
worden geintroduceerd op het boeren-
erf in de Noardlike Fryske Wâlden. 
Makkelijk wordt dat niet, voorspelt 
Foppe van der Meer van Landschaps-
beheer Friesland, die net terug is van 
een werkbezoek naar Duitsland. “Daar 
levert hout 85 euro per ton op, hier 
ligt de prijs rond de 25 euro. Maar 
alle projectpartners geloven nog steeds 
dat het concept kan werken.”

Die projectpartners zijn naast Land-
schapsbeheer Friesland de Agrarische 
Natuurvereniging Noardlike Fryske 
Wâlden (NFW) en projecten LTO Noord. 
Gezamenlijk hebben ze een voorstel 
ontwikkeld voor de invoering van de 
geteste werkwijze uit de proeffase. Dit is 
door de Vereniging NFW bij de provincie 
en de vijf gemeenten in het gebied neer-
gelegd. De snoei- en snippermachine die 
in de proeffase door Ufkes Greentech is 
ontwikkeld, moet een belangrijke bijdrage 
leveren aan de noodzakelijke efficiëntie. 

“Iedereen wil het proces aan de praat 
krijgen”, aldus Van der Meer. Dat ver-
klaart volgens hem het optimisme van 
de projectgroep. “Het levert naast een 
bijdrage in de kosten van landschaps-
onderhoud ook een belangrijke bijdrage 
aan duurzaamheid.“ Dit najaar start een 

aantal overleggroepen die de resultaten 
van de proeffase vertalen in een werk-
baar proces. In de winter van 2014-2015 
wordt die werkwijze dan over het hele 
gebied uitgerold.

Gerrit Tuinstra, projectmedewerker 
Landschapsbeheer Friesland

Wouter Roozendaal, projectleider pilot GLB 
in Noardlike Fryske Wâlden 
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Dorpsbosjes
Landschapsbeheer Friesland heeft een 
onderhoudscursus ontwikkeld speciaal 
gericht op dorpsbosjes. De komende 
maanden gaat ze deze cursus via dorps-
belangenverenigingen introduceren bij 
potentiële cursisten in het kleigebied. 
Zij leren hoe ze een dorpsbosje, zoals 
een ruilverkavelingsbosje, zo kunnen 
onderhouden dat het een waardevolle 
plek wordt, zowel voor de bewoners van 
het dorp als voor de biodiversiteit. 

Nieuwe hoogstambrigadiers
Tien jaar na de oprichting van de hoog-
stambrigade, start Landschapsbeheer 
weer één van haar succesvolle hoog-
stamsnoeicursussen. Door de bijdrage 
uit Groen en Doen kan ze geïnteres-
seerden een aantrekkelijk aanbod doen 
en zo het korps brigadiers op sterkte 
houden. Daarnaast wil Landschapsbeheer 
een vaste groep vrijwilligers bij elkaar 
brengen voor het onderhoud van de 
mooie boomgaard bij de buitenplaats 
Schatzenburg. 

Landschapsmentoren
In eerste instantie wilde Landschaps-
beheer Friesland een aantal mentoren 
opleiden om jongeren te begeleiden die 
kiezen voor een groene maatschappe-
lijke stage. Maar al snel merkte ze dat 
de mentoren meer in hun mars hebben. 
“Mensen die voor dit vrijwilligerswerk 
kiezen zijn goed in groen en in orga-
niseren”, licht Jan Piet de Boer van 
Landschapsbeheer Friesland toe. “Het zijn 
stevige mentoren die met verschillende 
doelgroepen uit de voeten kunnen. Wij 
willen ze ook gaan inzetten om te kun-
nen voorzien in de vraag van bedrijven 
die als teambuilding of bedrijfsuitje een 
dag in het landschap aan de slag willen.”

Meten is weten
Om de waarde van het landschap te 
kunnen bepalen en de effecten van 
Agrarisch Natuurbeheer in kaart te kun-
nen brengen, is onderzoek nodig. Samen 
met onder meer de Stichting European 
Invertebrate Survey (EIS)-Nederland gaat 
Landschapsbeheer vrijwilligers opleiden 
en ondersteunen om de biodiversiteit in 

de Noardlike Fryske Wâlden te monito-
ren. Op de ideeënlijst staan onder meer 
een mierenexcursie onder leiding van 
de landelijke Mierenwerkgroep van de 
Nederlandse Entomologische Vereniging 
(NEV), een sprinkhanenerxcursie en 
nachtvlinderinventariseeravonden. 
Landschapsbeheer wil de gegevens die 
de verschillende activiteiten opleveren 
bekend maken in een overzichtspublica-
tie biodiversiteit in de Noardlike Fryske 
Wâlden in het tijdschrijft NEV.

Groene Parels
Veel van de landgoederen in en rond 
Beetsterzwaag hebben last van te welig 
tierende prunus. Landschapsbeheer 
Friesland gaat op zoek naar mensen 
die deze boomsoort samen met haar 
in toom wil houden. Op het Utrechtse 
landgoed Scherpenzeel is een succes-
volle bestrijdingsmethode ontwikkeld. 
Die gaat Landschapsbeheer oppakken 
in samenwerking met de Groene Parels 
rond Beetsterzwaag; onder meer met 
een stevige cursus voor vrijwilligers. 
Daarnaast werkt Landschapsbeheer in 
dit gebied aan een structuur die ervoor 
moet zorgen dat verschillende groepen 
vrijwilligers het werk kunnen doen dat 
het beste aansluit bij hun capaciteiten 
en interesses.

Prijsvraag Plant, Win & Pluk
Dit voorjaar schreef Landschapsbeheer 
Friesland een prijsvraag uit voor het 
mooiste, origineelste of verrassendste 
idee voor een buurtboomgaard. Inmiddels 
hebben al zo'n tien wijken en dorpen 
een plan ingestuurd. Er zijn drie prijzen, 
waaronder een hoofdprijs van 2000 euro 
aan vruchtbomen en plantbenodigd-
heden.

Onderhoudscursus voor dorpsbosjes van start in kleigebied

Groen en Doen maakt samen werken aan het landschap mogelijk

Het landelijke project Groen en Doen van het Ministerie van Economische Zaken 
gaat de tweede fase in. Net als in de eerste fase zorgt Groen en Doen ervoor dat 
vrijwilligers zo worden ondersteund dat ze zelf aan de slag kunnen met het groen 
in hun omgeving. Landschapsbeheer Friesland vult deze fase in met zes deelprojec-
ten die samen werken aan het landschap mogelijk maken. Een collage.
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COLUmN
De winter brengt het afzien het voorjaar het 
nieuwe leven, de zomer laat alles stralen en 
de herfst breng het oergevoel naar boven.
Straffe wind, bakken met regenwater en 
dalende temperaturen. Maar soms zijn er 
de zachte, zonnige oktober dagen.
Dagen waarop de rijkdom voor het grijpen 
ligt. Zij die een vroege wandeling maken 
door een natuurgebiedje na een mistige 
nacht zijn de gelukkigen.
Parels... overal waar je kijkt zie je parels. 
Groene, rode, blauwe of paarse.
Geholpen door de spinnen, gemaakt door de 
natuur.
De natuur om ons heen heeft zoveel aan 
rijkdom te bieden,meer rijkdom dan een zak 
geld je kan brengen.

"aLLE kLEUREN vaN DE REGENbOOG"

Marcel van Kammen, www.momentsofnature.nl

“Met dit project willen we ervoor zorgen 
dat bedrijven goed in het landschap (blij-
ven) passen. Ook als de bedrijven groter 

worden of een andere functie krijgen.” 
Snoep legt uit dat het project niet is 
bedoeld om een enkele houtsingel op te 

knappen. “Het gaat om grotere ingrepen, 
gericht op de landschappelijke inpassing 
van het hele boerenerf: verschil aan-
brengen tussen voor- en achtererf bij-
voorbeeld of aanleg van een houtsingel 
en een goede oplossing voor kuil- en 
mestopslag. Daarnaast is het project 
nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor 
boeren die net nieuw hebben gebouwd, 
maar óók voor erven waar de kwaliteit 
van de bestaande beplanting verbeterd 
kan worden. En voor bewoners van boer-
derijen die niet meer in bedrijf zijn.”

Totaalplan
Boeren krijgen per definitie maatwerk. 
“We kijken eerst wat er nodig is en 
maken dan in overleg een plan. De ene 
keer zal dat een compleet ontwerpplan 
zijn, de andere keer een uitvoeringsplan. 
Bewoners kunnen er voor kiezen een deel 
van de voorbereidende of juist uitvoe-
rende werkzaamheden zelf ter hand te 
nemen.” 

‘Uniek steuntje in de rug voor boer en landschap’

Project Takomst fan it boerenhiem in Súdwest Fryslân

Landschapsbeheer Friesland en Plattelânsprojekten Zuidwest Friesland bieden 
boeren die hun erf willen (her-)inrichten of opknappen een bijzondere kans. 
Wie zich aanmeldt voor het project Takomst fan it boerenhiem kan met een sub-
sidie van maximaal 70% aan de slag om zijn boerenerf aantrekkelijker te maken. 
“Tijdens ons vooronderzoek dit voorjaar is vanuit de boerenbedrijven met heel 
veel enthousiasme gereageerd. Alle reden dus om op het project nu definitief te 
lanceren”, vertelt Christel Snoep van Landschapsbeheer Friesland.
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Nieuw educatieproject in Zuidwest Friesland succesvol gelanceerd

In het educatieprogramma, dat is ontwik-
keld door Landschapsbeheer Friesland 
(tevens projectleider), NME-centrum Mar 
en Klif, IVN Consulentschap Fryslân en 
ANV Bosk en Greide, staan de kinderen 
van de groepen 6, 7 en 8 van alle basis-
scholen in het gebied centraal. “Zij zijn de 
toekomstige ambassadeurs van hun eigen 
omgeving”, legt Pyke Kroes uit. 
In de praktijk betekent het leren over de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap. 
“En dan niet via een saai boek of een les 
op de computer of televisie, maar door 
erop uit te gaan. Naar de boerderij. Waar 
kinderen leren door te doen. En goede of 
foute antwoorden niet bestaan. Dat is - 
in een notendop - de opzet van ‘Bij de 
boer in het landschap'.”

Klaar voor de start
In de aanloop naar de zomer is het pro-
ject gelanceerd. Dat gebeurde met een 
feestelijke bijeenkomst op het erf van de 
familie Kruis in Heeg. Samen met 25 leer-
lingen van de plaatselijke St. Jozefschool 
verzorgden gedeputeerde Johannes 
Kramer, wethouder Wigle Sinnema, de 
deelnemende boeren en leerkrachten de 

aftrap van dit nieuwe educatieproject. 
“Het enthousiasme onder de kinderen, 
maar ook bij de deelnemende boeren 
is erg groot”, weet Kroes. “Het project 
bestaat uit drie onderdelen. Kinderen 
starten op school met de film Grutsk 
waarin op een begrijpelijke manier het 
ontstaan van het landschap van Zuid-
west Fryslân wordt uitgelegd (de film 
is bewerkt tot een jeugdeditie). Daarna 
gaan ze een ochtend of middag naar 
een boerderij waar de boer de kinderen 
opvangt. Ze doen er verschillende land-
schapsopdrachten, bestuderen de bodem, 
vangen waterbeestjes, spotten vogels en 
observeren koeien. Dat zorgt bij het ene 
kind voor verwondering, bij de ander voor 
verbazing maar in ieder geval voor een 
ervaring die beklijft. Ik gun ieder kind 
zo’n beleving.”

Vervolgstappen
“Op dit moment verkennen we de moge-
lijkheden om het project verder uit te 
bouwen en een vervolg te geven. Het zou 
leuk zijn om ‘Bij de boer in het landschap’ 
ook uit te kunnen breiden naar jongere 
kinderen of misschien de onderwerpen 
die we nu behandelen nog verder uit te 
diepen of juist te verbreden. Daarnaast 
bekijken we ook of we een vergoeding 
voor ‘onze’ boeren kunnen realiseren. 
We zijn over al dit soort zaken in gesprek 
met verschillende partijen.”

Samenwerking zoeken
“Met LTO Noord praten we bijvoorbeeld 
over het opzetten van een netwerk van 
boeren die zich willen inzetten voor edu-
catieprojecten. Maar ook over het opne-
men van een onderwerp als ‘gezondheid 
en voeding’ in ons programma gericht op 
natuur en landschap. Met burgerinitiatief 

Kening fan ‘e Greide overleggen we of 
en hoe we eventueel gezamenlijk kunnen 
optrekken. Zij hebben onder meer het 
idee gelanceerd om voor jongeren een 
educatieve Boerderij van de Toekomst in 
te richten. Dat zou best wel eens samen 
met ons kunnen gebeuren, hier in het 
nationaal landschap Zuidwest-Friesland.”

Akkoart fan Earnewâld
“Het educatieproject kan gezien worden 
als een uitwerking van het Akkoart 
fan Earnewâld”, vult Jan Piet de Boer 
van Landschapsbeheer Friesland aan. 
“Een groot aantal Friese organisaties 
en overheden heeft destijds dit Akkoart 
ondertekend omdat ze vonden dat alle 
Friese basisschoolleerlingen de mogelijk-
heid moesten krijgen om buiten in het 
veld te leren over natuur en landschap. 
Het succes ervan hangt momenteel 
af van de inzet van organisaties als 
Landschapsbeheer Friesland, de NME-
steunpunten en IVN. Met inzet van 
professionals en vrijwilligers staan zij 
jaarlijks duizenden kinderen terzijde. De 
praktijk wijst echter ook uit dat de steun 
van gemeenten en provincie nodig blijft.”

“Ieder kind verdient een doe-dag”

Zuidwest Friesland is een prachtig gebied 
dat het predicaat Nationaal Landschap 
heeft gekregen. Hóe bijzonder het gebied 
precies is, leren kinderen van groep 6, 7 
en 8 tijdens het project ‘Bij de boer in 
het landschap’. Pyke Kroes, coördinator 
voor de educatieve kant van het project 
in opdracht van NME-centrum Mar en 
Klif, geeft tekst en uitleg over de nieuwe 
aanwinst van Groen Doen. 

Winnaar van de Sulveren Skries

In nationaal landschap Noardlike Fryske 
Wâlden heeft de afgelopen vijf jaar 
een soortgelijk project - Takomst foar 
in Unyk Lânskip - succesvol gedraaid. 
Dat educatieproject werd beloond met 
de Sulveren Skries, de provinciale prijs 
voor innovatief agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. Op dit moment wordt 
bekeken hoe dit door de streek zeer 
positief ervaren educatieproject bij de 
boer op het erf een vervolg gaat krijgen 
en in welke vorm.
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Koepelbos bij Oldeberkoop op de schop

Meldpunt Vleermuizen en Steemarters goed bezocht

Steeds meer mensen weten het Meld-
punt Vleermuizen en Steenmarters te 
vinden. En niet alleen voor het afhan-
delen van klachten of het oplossen van 
problemen, maar ook om informatie in 
te winnen of deskundig advies te vra-
gen. Met andere woorden: met gemid-
deld 150 af te handelen meldingen 
per jaar vervult het Meldpunt steeds 
nadrukkelijker een rol als kenniscen-
trum.

“De kennis en ervaring die we de afgelo-
pen jaren hebben opgedaan, begint zich 
uit te betalen”, licht Martijn Broekman 
van het Meldpunt toe. “We kunnen men-
sen die ons benaderen snel en vakkundig 
helpen, vaak zelfs telefonisch. We dienen 
ze van advies en geven uitleg. Steeds 
vaker brengen we ook partijen samen.”

Kerkbezoek
Een mooi voorbeeld van die verbindende 
rol deed zich voor in Tjerkgaast. De kerk 
van Tjerkgaast herbergt een stel bijzon-
dere vaste bewoners: een kolonie meer-
vleermuizen, een zeldzame soort. Toen 
een aannemer in de arm was genomen 
om het dak van de kerk te renoveren, 
vloog de kolonie tijdens de bouwwerk-
zaamheden uit. Een onmiddellijke bouw-
stop was het gevolg. Het kerkbestuur 
nam vervolgens contact op met het 
Meldpunt. “Onze rol in dit geheel was die 
van regisseur”, legt Broekman uit. “We 
hebben alle partijen – de aannemer, het 
kerkbestuur, de gemeente en een soor-
tenexpert – samengebracht, om samen 
tot een oplossing te komen. Ook hebben 
we de communicatie richting de Dienst 
Regelingen verzorgd en subsidie aange-

vraagd. De bouwwerkzaamheden konden 
uiteindelijk in de winter worden hervat 
omdat de vleermuizen dan overwinteren 
in de mergelgrotten in Limburg. In maart 
keren ze terug naar hun vaste stek.”

www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl

“Het afgelopen jaar hebben we de plan-
nen die er al lagen nog verder verfijnd”, 
licht Jan Piet de Boer, projectleider, 
toe. We hebben daarbij bijvoorbeeld de 
hulp ingeroepen van tuinarchitect Nico 
Kloppenborg die gespecialiseerd is in 

historische tuinen. Hij heeft heel speci-
fiek gekeken naar de cultuurhistorische 
waarde van het park en ons geadviseerd 
over het vertalen van zijn bevindingen in 
ontwerp en aanpak.”

Uitleg geven
“We vinden het belangrijk om iedereen 
goed te informeren over onze plannen”, 
voegt de Boer toe. “Toen we startten met 
onze voorbereidende werkzaamheden, 
waaronder de kap van een aantal gewel-
dig grote lariksbomen, hebben we daar 
niet alleen melding van gemaakt in pers-
berichten, maar ook door het plaatsen 
van informatieborden in en rondom het 
bos. Wat staat er de komende tijd te 
gebeuren en wat willen we precies berei-
ken?”

Aanstekelijk
“We merken dat de handen op elkaar 
gaan. De plannen voor het Koepelbos 
worden breed gedragen en steeds meer 
mensen helpen een handje mee. Ook de 
eigenaar van eetgelegenheid ‘Koepelbos’ 
begint steeds enthousiaster te worden. 
Inmiddels staan er al een paar tafeltjes 
aan de zuidzijde van het pand. Het uit-
zicht is daar nu fantastisch.”

Het gonst van de activiteiten in en rondom het Koepelbos. Het prachtige land-
schapspark van Staatsbosbeheer, ten zuiden van Olderbekoop, wordt stevig onder-
handen genomen. Kreeg het hertenkamp eerder dit jaar al een grondige opknap-
beurt, dit najaar gaat het bos zelf op de schop. Samen met enthousiaste bewoners, 
gemeente en Staatsbosbeheer werkt Landschapsbeheer Friesland aan de uitvoering 
van de plannen.
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Eten uit het landschap is in. In de boek-
winkels liggen tal van wildpluk-kookboe-
ken. Op die trend lift Landschapsbeheer 
met de Foodwalks mee om de betrok-
kenheid bij het landschap te vergroten. 
Dat zij voor de opening in Friesland bij 
het festijn Brommels! van De Wâldpyk 
uitkwam, is volgens Foppe van der Meer 

van Landschapsbeheer een bevestiging 
van de werkwijze van dit streekkeurmerk 
en zijn trekkers Jan de Boer en Henk 
Pilat. “Zij hebben oog en zorg voor het 
landschap. Dat is precies wat Lekker 
Landschap wil stimuleren.”

Beleving
Brommels, oud-Fries voor braam, is 
veel breder dan alleen de plukfiets en 
-wandeltocht, waarvoor de drieduizend 
deelnemers tijdens het festival ook parti-
culier terrein mogen betreden. Maar het 
bramenplukken spreekt wel veel deelne-
mers aan, weet De Boer. “Mensen kennen 
het nog van vroeger. Die beleving willen 
ze ook aan hun kinderen doorgeven. 
Het is onderdeel van de cultuur van 
De Wâlden.”

Brommels! organiseerde in het bloei-
seizoen al een excursie om mensen 
warm te maken voor het festijn. De 
verscheidenheid in soorten bleek toen 
voor veel deelnemers de grote verras-
sing. Bramenexpert Karst Meijer, die de 
excursie leidde, deed in opdracht van 
Landschapsbeheer Friesland onderzoek 

in De Noardlike Fryske Wâlden en stuitte 
op soorten die tot nu toe nog onbekend 
waren. Niet alleen in Nederland, maar 
wereldwijd. De Boer: “Bramen plukken is 
hier een traditie, maar wij wilden nu wel 
eens precies weten wát we plukten. Dan 
blijkt dus dat er nog heel veel te ontdek-
ken valt.”

Seizoensroutes
Lekker Landschap wil dat soort ontdek-
kingen het jaar rond mogelijk maken. Elk 
seizoen heeft z’n eigen natuurlijke ingre-
diënten. Daarom wil Landschapsbeheer 
Foodwalks voor elk seizoen aanbieden. 
Behalve langs natuurlijke vindplaatsen, 
lopen die ook langs bedrijven die zich 
hebben toegelegd op streekproducten. 
Foppe van der Meer is al met een aantal 
ondernemers in gesprek. 

Eén van die locaties is De Kruidhof in 
Buitenpost. Niet toevallig, want directeur 
Jan Willem Zwart is een enthousiaste 
amateurkok, die graag wilde ingrediën-
ten gebruikt. Lekker Landschap is hem 
op het lijf geschreven, getuige ook de 
eerste prijs die hij op Brommels! in de 
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Lekker Landschap gefinancieerd door Nationale Postcode Loterij

Sinds eind september heeft lekker wandelen een nieuwe betekenis. Op die dag lanceerden Landschapsbeheer Nederland en 
de stichting wAarde de website www.foodwalks.nl, met wandel- en fietsroutes door eetbaar landschap, inclusief pluklocaties 
en recepten. Friesland kreeg eind augustus tijdens het festijn Brommels! al een voorproefje met twee routes langs de vele 
bramenstruiken in de Noardlike Fryske Wâlden.

De leukste routes 
voor een smakelijk uitje
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Lekker Landschap gefinancieerd door Nationale Postcode Loterij

wacht sleepte met zijn bramenrecept (zie 
kader). Vanuit De Kruidhof wil hij men-
sen graag bekend maken met wat er in 
het landschap kan worden gevonden voor 
in de keuken. “Berenburg werd vroeger 
gemaakt met de kruiden die in de omge-
ving groeiden”, geeft hij als voorbeeld. 
Educatie is volgens hem belangrijk. Niet 
alleen om ervoor te zorgen dat mensen 
de natuurlijke ingrediënten weten te vin-
den, maar ook om ze te informeren over 
hoe je daar met respect mee omgaat, 
zodat mens en dier beide van het lekkere 
landschap kunnen genieten.

Het landelijke project Lekker Landschap 
wordt gefinancieerd door de Nationale 
Postcode Loterij.
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Varkenshaas met bramensaus 
(van winnaar Brommels! 
Receptenwedstrijd Jan Willem Zwart)

Ingrediënten: 
400 gr. bramen, biologische varkens-
haas, olie, boter, zout en peper, ont-
bijtspek in reepjes, 1 el zachte grove 
mosterd, 300 cl room

Bereiding:
Zet de varkenshaas aan in olie en boter. 
Voeg zout en peper toe en laat in de 
oven (200ºC) garen. Bak de ontbijtreep-
jes uit in het bakvocht. Voeg een eet-
lepel mosterd toe en blus af met room. 
Voeg aan de room de verse bramen 
toe, even laten pruttelen. Varkenshaas 
in plakjes serveren op de bramensaus. 
Garneren met biologische kiemgroen-
ten. Lekker met gekookte aardappel en 
gebakken knolselderij.
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Op pad met: projectteam Waddenwandelen

Laatste knooppuntpaal Waddenwandelen bijzondere mijlpaal

Dit is hem dan: de officiële laatste knooppuntpaal, aangeboden door de chauffeur van de graan-
cruiser.

En dit is de ferme klap op die paal, waarmee de gedeputeerde Waddenwandelen voor geopend 
verklaard.

Voor Waddenwandelen hebben Landschaps-
beheer Friesland en Groningen, Landschap 
Noord-Holland, Wandelnet en de ANWB nauw 
samengewerkt. Reden om ook met z'n vijven 
één van de informatiepanelen te onthullen die 
de wandelaar in het gebied informeren over 
het netwerk en het landschap.

Na vijf jaar van intensieve voorbe-
reiding, is het waddenfondsproject 
Waddenwandelen zondagmiddag 29 
september opgeleverd. Samen met 
vertegenwoordigers van de achttien 
Waddengemeenten verankerde de 
Groninger gedeputeerde Piet de Vey 
Mestdagh symbolisch de laatste ont-
brekende knooppuntpaal. Daarmee is 
ruim 1200 kilometer wandelpad door 
het meest gevarieerde wandelgebied 
van Nederland nu officieel klaar voor 
gebruik. 

Vrijwilligers, beleidsmedewerkers, 
promotieorganisaties en samenwer-
kingspartners waren bij de feestelijke 
oplevering aanwezig. Zij werden door 
een futuristische 'graancruiser' naar 
de locatie voor de allerlaatste knoop-
puntpaal begeleid. Daar vond ook 
de onthulling plaats van één van de 
panelen die bezoekers verspreid over 
het Waddengebied informeren over de 
mogelijkheden van Waddenwandelen. 

De oplevering is het sluitstuk van 
een omvangrijk Waddenfondsproject 
waarin tientallen professionals 
samen met honderden bewoners 
van Groningen, Friesland en Noord-
Holland sinds 2009 hebben samen-
gewerkt aan de realisatie van het 
wandelpadennetwerk dat alle land-
schappen langs de Nederlandse 
Waddenkust voor wandelaars ontsluit.

En het resultaat!
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Vrijwel alle Waddengemeenten waren bij de opening vertegenwoordigd. Op ons verzoek brachten ze allemaal een streekproduct mee. De rijke oogst 
illustreert hoeveel er te genieten valt in het Waddengebied.

Projectleider Karin Sjoukes van Landschapsbeheer Friesland legt uit 
waarom het zo belangrijk is dat het cultuurlandschap toegankelijk is 
en beleefd kan worden. “Er is geen mooiere manier om de maat van het 
landschap en de geschiedenis te ervaren dan door er doorheen te wande-
len. Als Landschapsbeheer zoeken wij altijd naar manieren om mens en 
landschap te verbinden. Wandelpaden doen dat bij uitstek.”

Medewerkers van Landschapsbeheer Friesland en Groningen en van 
Landschap Noord-Holland laten zien wat Waddenwandelen beoogt en 
waarom het zo goed past bij wat zij als provinciale landschapsorganisa-
ties voor mens en landschap willen realiseren.

In de loop van ochtend liepen ruim 2500 
deelnemers aan de Tocht om de Noord 
door de tent van Waddenwandelen langs 
een markt van info-standjes.

Wandelaars van TodN 
rusten uit in de speciale 

Waddenwandel-ligstoelen.
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“Maar”, zo laat Ingrid Spijkers van Wij 
van PS weten, “ik kan nu alvast vertellen 
dat het een bijzonder programma wordt.” 
Samen met haar collega’s Christel Pieper 
en Gerard van der Veer nam zij de pro-
ductie voor haar rekening, aangevuld met 
Omrop-presentator Albert Jensema. 

“Ik denk dat we met deze Tv-serie van 
Landschapsbeheer Friesland en de Friese 
Milieu Federatie de betekenis van het 
begrip ruimtelijke kwaliteit een stuk 
dichter bij de burger krijgen. We hebben 

gezocht naar deskundigen die op hun 
terrein een helder verhaal vertellen, maar 
ook naar betrokken burgers die in dorps-
belang of werkgroep actief zijn. Dat is de 
toegevoegde waarde van dit programma, 
dat je als burger in Fryslân invloed kunt 
uitoefenen op tal van actuele thema’s en 
daarmee ook het verschil kunt maken. 
Maar dan moet je er wel bij zijn of ervoor 
zorgen dat je je laat vertegenwoordigen. 

Aan ons nu de puzzel om de 3 tot 4 uur 
aan opnames per onderwerp terug te 
brengen tot 23 minuten per aflevering”, 
aldus Ingrid Spijkers.

Programma uniek in NL
Landschapsbeheer Friesland en de Friese 
Milieu Federatie zijn de initiatiefnemers 
van Moai Fryslân. Aan de hand van ver-
schillende actuele thema’s wordt een veel 
gebruikt, maar abstract begrip als ruimte-
lijke kwaliteit op een begrijpelijke manier 
toegelicht en verder uitgediept. Een tv-

serie over ruimtelijke kwaliteit voor de 
regionale omroep is volgens deskundigen 
nog nooit eerder gemaakt in ons land. 
Daarmee is Moai Fryslân uniek in zijn 
soort en zeker ook uniek voor de doel-
groep: de Friese burger, die in het pro-
gramma ook ruim aan het woord komt. 

De Tv-serie is gekoppeld aan een 
publieksenquête die voor de zomer is 

afgenomen onder enkele honderden 
Friezen door de Friese Milieu Federatie. 
Na uitzending van de tv-serie wordt nog 
een effectmeting gehouden, gekoppeld 
aan de enquête. Daarmee wordt bewust 
ingespeeld op het feit dat burgers nog 
weinig naar hun mening wordt gevraagd 
als het gaat om de kwaliteit van hun 
ruimte. Inspanningen en investeringen in 
het ruimtelijke gebied zijn immers juist 
bedoeld voor burgers.

“Als betrokken burger kun je het verschil maken”

Opnames Tv-serie Moai Fryslân afgerond: uitzending vanaf 1 maart 2014

De opnames van Moai Fryslân, een 6-delige Tv-serie over de ruimtelijke kwaliteit in onze provincie, zijn voorspoedig verlopen. 
Op vrijdag 10 oktober jl. werden de laatste interviews afgenomen, de week erop werden nog enkele buitenopnames gemaakt. 
Met dank aan de prachtige zomermaanden en het heldere oktoberweer zijn per aflevering zes tot acht deskundigen op locatie 
geïnterviewd en evenzoveel burgers al dan niet spontaan bevraagd over thema’s als duurzame energie, landbouw, recreatie, 
industrieterreinen, wegen en wonen. Het resultaat laat nog even op zich wachten; de uitzending vindt plaats vanaf 1 maart 
2014 bij Omrop Fryslân.

Landschapsbeheer Friesland en Friese Milieu Federatie zijn 
initiatiefnemers van Moai Fryslân
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Landschap in zicht

COLUmN
OOm pIETER UIT DEN HaaG

Stadslandbouw is hot. Vele gemeenten, een grote 
coöperatieve bank met agrarische wortels en onze 
landbouwuniversiteit hebben deze ontwikkeling 
al hartelijk omarmd. De stedelijke velden zijn 
blijkbaar rijp om te oogsten en het tij zal worden 
gekeerd. Grote oppervlakten met tuinderijen en 
enorme volkstuincomplexen omringden de stedelijke 
gebieden tot ze vrijwel allemaal werden versteend en 
geïndustrialiseerd.  

Landbouwgrond komt tegenwoordig op zo’n € 5,00 
per m² en we mogen gerust uitgaan van een prijs 
van € 500,00 per m² voor stadslandbouwgebied. 
Concurrentie met stedelijke natuur en stedelijk 
speelgebied zal deze prijs in de toekomst nog wel een 
stukkie hoger doen uitvallen. Om een beetje mee te 
kunnen komen met de ‘boertjes van buuten’ zal men 
dus in ieder geval op een honderdtal verdiepingen 
moeten landbouwen. Maar gezien de kosten van de 
constructie en de benodigde mechanisatie komen 200 
verdiepingen eerder in aanmerking. 

Oost-Europese gastarbeiders die onze land- en 
tuinbouwproducten oogsten zullen aanzienlijke 
concurrentie ondervinden als een ontelbare schare 
stadslandbouwers opstaat. Wat een uitgelezen kans 
ook om de industriële productie van kalveren, kippen, 
varkens en andere dieren die we na hun dood graag 
op de barbecue schroeien naar de stad te verhuizen. 
Plattelanders zien deze industrie graag verhuizen naar 
de plek waar ook de consumenten wonen. De stad 
was in vroeger tijd afnemer van en marktplaats voor 
producten die op het platteland werden geproduceerd. 
Dat gaat nu echt anders worden en de buitenlui gaan 
vanaf nu lekker freewheelen in de speeltuin van de 
stad.

Oom Pieter, hoog gewaardeerd en onderscheiden 
hoofdagent van de politie in Den Haag, was al in de 
zestiger jaren van de afgelopen eeuw een trendsetter 
voor deze beweging. Rond Pasen bracht hij de in zijn 
Haagse volkstuin voorgekweekte Tuinbonenplanten 
mee naar zijn familie op het Friese platteland. Geen 
pretenties en ware 
liefhebberij waren 
voor Oom Pieter de 
sleutelfactoren voor 
succes. Met deze 
eigenschappen zal 
de stadslandbouw 
van een halve eeuw 
later het ook wel 
bolwerken.

 Jan J. de Boer

Offingawier, een klein dorp ten noord-
oosten van Sneek, wordt door zijn inwo-
ners geroemd om zijn landelijke karakter. 
Landschapsbeheer Friesland paste in 
het voorjaar de methodiek Landschap in 
Zicht (LIZ) toe om de essentie van het 
landschap rond Offingawier in kaart te 
brengen. 

Een gebied karakteriseren. In het geval 
van LIZ betekent het dat een team van 
inwoners tijdens een fietstocht zo’n 
tien plekken beschrijft aan de hand 
van verschillende ‘landschaps-lagen’. 
Denk bijvoorbeeld ‘klimaat, bodem en 

reliëf’. Maar ook ‘natuur, plant en dier’ 
en ‘nederzettingsstructuur’ tot aan 
‘gevoelens en associaties’. LIZ geeft 
Landschapsbeheer Friesland waardevolle 
handvatten. Waar zijn de bewoners het 
samen over eens? Wat is het huidige 
beeld? Waar willen we graag naar toe 
en welke oplossingen, actiepunten en 
prioriteiten kunnen we daarbij in kaart 
brengen?

De bevindingen die LIZ heeft opgeleverd, 
gebruikt Landschapsbeheer als opmaat 
voor het project ‘Doarpen in ‘t Grien’, 
dat later dit jaar van start gaat.

XL-versie in de maak
Om er voor te zorgen dat overheden niet 
vooral hun eigen plan te trekken, hebben 
beide initiatiefnemers ook al een vervolg-
project bedacht. Deze XL-versie van Moai 
Fryslân is bedoeld als aanvulling op de 
Tv-serie en op betrokkenen van projecten 
als Atelier Fryslân, Nije Pleats en ARK 
Fryslân. Met als doel om de ruimtelijke 
kwaliteit nog nadrukkelijker op de kaart 
te zetten (gecombineerd met GRUTSK) om 
daarmee actieve en betrokken burgers in 
Fryslân uit te dagen de inrichting van en 

zorg voor het Friese landschap mee vorm 
te geven. Dit aanvullende plan voorziet 
onder meer in een digitaal burgerplat-
form (webbased in combinatie met social 
media  en gamification voor burgers 
om onderling ervaringen en informatie 
uit te wisselen) en het organiseren van 
werkateliers in de provincie (deelnemers 
worden geïnspireerd om praktisch aan 
de slag te gaan in hun eigen omgeving). 
Het aanvullende plan wordt later dit jaar 
ingediend voor subsidie.
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Bewoners en ondernemers brengen Friese Waterlinie in stelling

Het project de Friese Waterlinie heeft zelf 
inmiddels ook een aardige geschiedenis. 
Het begon allemaal met de reconstructie 
van de Bekhofschans in Oldeberkoop in 
2006. De knallende opening van deze 
schans, waarvoor kanonnen uit Bourtange 
waren overgebracht, trok vele belangstel-
lenden. Voor de provincie Fryslân was 

dit de aanleiding om het verhaal van de 
Friese Waterlinie verder uit te laten zoe-
ken. Meindert Schroor heeft het verhaal 
vastgelegd in een boek. Landschapsbeheer 
Friesland en Plattelânsprojekten Zuidoost 
Fryslân hebben het verhaal van de Friese 
Waterlinie vervolgens opgepakt om het 
weer levend te maken. 

Bruisende streek 
Samen met bewoners en ondernemers 
gingen zij vervolgens aan de slag om 
ideeën te verzamelen. Het bureau van 
voormalig rijksadviseur voor het land-
schap Yttje Feddes werd aangetrokken om 
de Waterlinie weer beleefbaar te maken 
in het landschap. In mei 2012 werd het 
projectplan met alle ideeën gepresen-
teerd. Daarna was het aan de streek zelf 
om de Friese Waterlinie in stelling te 
brengen. En dat heeft Zuidoost-Friesland 
met overtuiging gedaan. 
Zowel in de zomer van 2012 als afge-
lopen toeristenseizoen zijn er tal van 
activiteiten georganiseerd. Wandel- en 
fietstochten, lezingen van schrijver en 
Waterliniekenner Karst Berkenbosch en 
kunstprojecten; het bruiste langs De 
Lende en De Kluunder. Opmerkelijke 
wapenfeiten zijn de Waterlinieweek, 
georganiseerd door Restaurant Lunia, 
met onder mee een autopuzzeltocht 
en diner, en het Sch(r)ansfestival in 
Makkinga, waar de Stichting Lokaal 
Ideaal de contouren van de schans in 
maïs had aangeplant om op 21 sep-
tember met het hele dorp van de oogst 
te genieten. Maar bijzonder was ook 
zeker de opera Stuyvesant, waarvoor de 
Blessebrugschans het decor vormde. Het 
zijn activiteiten die wat Karin Sjoukes 
betreft illustreren waarom cultuurhistorie 
thuis hoort in de Streekagenda. 

Zuidoost-Friesland zet cultuurhistorie in voor ontwikkeling

Slechts één keer in de geschiedenis is de Friese Waterlinie echt in stelling gebracht. 
Om de bisschop van Münster, alias Bommen Berend te beletten Friesland te onder-
werpen, werd het gebied rond De Lende en De Kuunder in 1673 onder water gezet. 
Met succes. De bisschop, bang door het water de pas af gesneden te worden, 
staakte zijn offensief. Het verhaal spreekt nog altijd tot de verbeelding. En daarvan 
maken bewoners en ondernemers in Zuidoost-Friesland gebruik om het toerisme te 
stimuleren.

Friese Waterlinie in Ontwikkelagenda 
Op 31 oktober wordt in de Koningshof 
in Heerenveen de Ontwikkelagenda 
Cultuurhistorie Zuidoost-Friesland gepre-
senteerd aan betrokken bestuurders, poli-
tici, organisaties en ondernemers uit de 
streek. De Ontwikkelagenda is voor deze 
gelegenheid in het jasje van een fraai 
geïllustreerd Inspiratiedocument gego-
ten. De uitgave onderstreept het belang 
van cultuurhistorie voor de identiteit, 
de aantrekkelijkheid en de toeristische 
ontwikkeling van Zuidoost-Friesland. De 
Friese Waterlinie is één van de behan-
delde icoonprojecten. Ook worden acht 
ontwikkelpunten toegelicht die de 
opstellers (Kerngroep Cultuurhistorie van 
Gebiedsplatform Zuidoost-Friesland) graag 
in het Streekplan opgenomen zien.
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Wie het rapport echter zorgvuldig leest, 
ziet dat die conclusie voorbarig is, aldus 
Foppe van der Meer van Landschaps-
beheer Friesland. De Raad adviseert dat 
er geen geld meer moet gaan naar inef-
fectief agrarisch beheer. En daarmee kan 
geen enkel weldenkend mens het volgens 
hem oneens zijn. Maar het advies sluit 
niet uit dat er ook sprake kan zijn van 
effectief agrarisch natuurbeheer. “Het 
is goed dat de Raad kritisch kijkt naar 
de opbrengst van subsidies”, stelt hij. 
“Uiteindelijk verbetert dat de kwaliteit 
van het natuurbeheer.” Hij wijst erop dat 
er ook al voorbeelden zijn van gebieden 
waar het wel goed gaat, zoals in de 
Noardlike Fryske Wâlden (NFW).” 

Inzicht
Samen met de Vereniging NFW wil 
Landschapsbeheer Friesland daarvoor 
ook bewijs leveren. Door nauwkeurig 
te monitoren wil de stichting de resul-
taten van agrarisch natuurbeheer voor 

zowel de kwaliteit van het landschap 
als de biodiversiteit in harde cijfers aan 
kunnen tonen. In eerste instantie om 
anderen te overtuigen, zoals de provin-
cie die de vergroening van het Europese 
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 
(GLB) met de honorering van offertes 
van gebiedscollectieven inhoud moet 
geven. Maar ook om er zelf van te leren 
en tot een zo effectief mogelijk agrarisch 
natuurbeheer te komen. “Natuurlijk is wat 
we nu doen niet uit de lucht gegrepen. 
Maar hoe meer we weten, hoe gerichter 
we eigenaren kunnen adviseren over 
beheer op maat.”

Symposium
Komend voorjaar presenteren Land-
schapsbeheer Friesland en de Vereniging 
NFW de resultaten van de eerste onder-
zoeken tijdens een groot symposium. 
Van der Meer wil niet op de conclusies 
vooruit lopen, maar kan al wel vertellen 
dat de onderzoeken veel opleveren, met 

name wat de kennis van de biodiversiteit 
in de Noardlike Fryske Wâlden betreft. 
Sommige voorlopige resultaten hebben 
zelfs de kenners van het gebied aan-
genaam verrast. Ze geven volgens Van 
der Meer zeker aanleiding om ervoor te 
zorgen dat goed beheer in het gebied 
gewaarborgd blijft. Hij is niet bang dat 
de harde feiten die daarvoor op tafel 
moeten komen in de Noardlike Fryske 
Wâlden niet geleverd kunnen worden. 
Agrarisch natuurbeheer is wat hem niet 
onbeperkt, maar 'verantwoord houdbaar'. 
En Landschapsbeheer Friesland legt die 
verantwoording met onderzoek en metin-
gen graag af.

Goede metingen maken agrarisch natuurbeheer 
'verantwoord houdbaar'

De koppen logen er niet om, toen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dit voorjaar het rapport ‘Onbeperkt 
houdbaar’ presenteerde. Het agrarisch natuurbeheer is uitgelopen op een “fiasco”, citeerden de media gretig uit het onderzoek 
naar de resultaten van twintig jaar natuursubsidies voor boeren. Zij kondigden alvast het eind van de financiering van agra-
risch natuurbeheer aan. 

Resultaten komend voorjaar gerepresenteerd tijdens symposium

Foto: Gekraagde Roodstaart, www.vogelsiteharen.nl
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Die laatste vraag beantwoordt Land-
schapsbeheer Friesland in het boek met 
een hoofdstuk over de inventarisatie van 
Vlaskamptuinen, waarvan de resultaten 
op 14 juni werden gepresenteerd tijdens 
een minisymposium. Voor de inventarisa-
tie, een initiatief van Landschapsbeheer 
Friesland, hebben drie wetenschappers 
eertig tuinen en parken bezocht. Stieneke 
van der Wal van NoorderErf en Anne 
Wolff van het Kenniscentrum Landschap 
van de Rijksuniversiteit Groningen, 
inventariseerden Friese tuinen, Ietse Jan 
Stokroos, ook van het Kenniscentrum 
Landschap, bracht de Groninger tuinen 
in kaart.

Levende bron
Onderzoek naar groen erfgoed is voor 
wetenschappers een stuk lastiger dan 
naar gebouwen. Het leeft, gaat dood, 
groeit, vermenigvuldigt zich en het dunt 
uit. Bij particulier groen komt daar nog 
bij dat het sterk onderhevig is aan mode-
grillen en de wensen van de eigenaren. 
Toch konden de onderzoekers een aantal 
monumentale bomen terugvoeren tot de 
oorspronkelijke plantlijsten Vlaskamps 
tijd.

Rond vrijwel alle locaties zweeft volgens 
Anne Wolff het aureool van oud groen, 
maar ze hebben in de loop der tijd vaak 
wel veranderingen ondergaan. Wie de 
sfeer van Vlaskamp wil proeven, kan 
volgens de onderzoekers het beste naar 
dorpen gaan waar hij meerdere tuinen 
heeft aangelegd, zoals Veenwouden en 
Mantgum. Maar ook op een aantal indivi-
duele locaties kan Vlaskamp door het 

aantal bewaarde elementen nog worden 
beleefd. De onaangetaste tuin van Sel-
mien scoort bijvoorbeeld hoog in de reeks 
van tuinen met authentieke elementen, 
evenals de tuin van Makkinga en de 
pastorietuin van Boazum. 

Kennis om te kiezen
Landschapsbeheer Friesland volgt in het 
boek de werkwijze van de onderzoekers, 
door per soort element aan te geven waar 
daarvan nog sporen zijn terug te vinden. 
Behalve naar beplanting hebben Wolff, 
Van der Wal en Stokroos ook gekeken 
naar reliëf, waterpartijen, perken en 
paden. Het maakt de inventarisatie 
volgens Wolff niet alleen interessant 
als historisch onderzoek, maar ook als 
'handreiking' voor eigenaren van een 
Vlaskamptuin. De informatie zorgt ervoor 
dat komende generaties de tuinen kunnen 
aanpassen met kennis van het verleden 
en bewust kunnen kiezen hoe zij daarmee 
willen omgaan.

Landschapsbeheer publiceert inventarisatie van 
historische tuinen

Tegelijk met de expositie over Gerrit Vlaskamp, voorjaar 2014 in het nieuwe Fries 
Museum, verschijnt er een boek waarin diverse deskundigen het werk en de tijd 
van de landschapsarchitect vanuit verschillende invalshoeken beschrijven. Wie 
waren de families die als opdrachtgever in de bestellijsten van boomkwekerij 
Bosgra staan? Welke functie hadden tuinbazen in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw? Wat kenmerkt de Gardaneske tuinstijl en hoe paste Vlaskamp die 
toe? En wat is er in Fryslân en Groningen nog terug te vinden van zijn tuinen?

Overzichtsboek geeft inzicht en overzicht van werk en tijd van Gerrit Vlaskamp

Documentaire
Komend voorjaar zendt Omrop Fryslân 
een documentaire uit over de zoektocht 
naar Gerrit Vlaskamp en zijn werk. Wie 
meer wil weten over Vlaskamp kan ook 
terecht op www.gerrit-vlaskamp.nl, waar 
ook de resultaten van de inventarisatie 
zijn samengebracht.
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Natuurpact positief voor agrarisch natuurbeheer in Fryslân

Meer ruimte voor samenwerking en wederzijdse betrokkenheid

De partijen willen in 2027 minimaal 
80.000 hectare nieuwe natuur realiseren, 
de biodiversiteit verbeteren en internati-
onale natuurdoelen bereiken. De beper-
kingen in de economische ontwikkelings-
ruimte door de stikstofemissie worden 
weggenomen. Daarmee zijn 40.000 extra 
banen gemoeid. De door het rijk voor 
natuur aangekochte gronden worden 
overgedragen aan de provincies. Er is in 
totaal tot en met 2017 € 800 miljoen 
beschikbaar en daarna structureel € 200 
miljoen per jaar.

In die 200 miljoen zit ook de 30 miljoen 
euro voor agrarisch natuur- en land-
schapsbeheer, die kan worden verdubbeld 
via het Europese Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid (GLB, pijler 2). Fryslân is 
de belangrijkste 'afnemer' van dit budget. 
Zoals het nu lijkt, dat ruim 20 procent 
van de middelen voor agrarisch natuur-
beheer gaat naar deze provincie. Voor de 
verdeling van het budget is gekeken naar 
de lopende contracten. Fryslân plukt dus 
de vruchten van een goede samenwerking 
tussen boeren, verenigd in Agrarische 
Natuurverenigingen, en groene organisa-
ties als Landschapsbeheer Friesland. 

Balans natuur en economie 
De staatssecretaris en het Interprovinciaal 
Overleg hebben bij het opstellen van het 
Natuurpact gestreefd naar een goede 
balans tussen de bescherming van de 
natuur en voldoende ruimte voor econo-
mische ontwikkeling. Het resultaat is vol-
gens zowel Rijk als Provincies ambitieuzer 
dan het eerder gesloten Bestuursakkoord 
Natuur. Het gaat minimaal om verdub-

beling van de opgave voor verwerving en 
inrichting, realisatie van natuurlijke ver-
bindingen. Ook buiten het Natuurnetwerk 
krijgt de natuur een flinke impuls, onder 
meer door nieuwe natuurontwikkeling, 
een effectiever agrarische natuurbeheer 
en aandacht voor soortenbescherming en 
biodiversiteit. Door ruimte te bieden aan 
ondernemers om hierop te anticiperen; 
levert het Natuurpact 1000 tot 1500 
banen extra uit de marktsector op. 

Niet-statisch concept
De provincies zijn verantwoordelijk 
voor het behalen van de doelstellingen. 
Daarvoor doen zij een beroep op de 
maatschappelijke organisaties, waarmee 
afspraken zijn gemaakt over onder meer 
het beheer van het 'robuuste natuurnet-
werk'. Ook het agrarisch natuurbeheer 
is in deze overeenkomst opgenomen. 
De overeenkomst is belangrijk voor het 
maatschappelijke draagvlak voor het 
natuur- en landschapsbeleid. Het geeft 
belangrijk signaal af: Rijk, provincies en 
maatschappelijke organisaties slaan de 
handen ineen om de uitdagingen op het 
terrein van natuur en landschap op te 
pakken. 

Er is dan ook sprake van een concept dat 
niet-statisch is. Waar mogelijk wordt de 
combinatie gezocht met andere sectoren 
die bijdragen aan ons welzijn, zoals land-
bouw, water, recreatie en gezondheid. 
Toegankelijkheid en beleefbaarheid van 
natuur en landschap zijn hierbij belang-
rijk. Hoe meer en hoe directer mensen 
hun omgeving kunnen beleven, hoe groter 
de verbinding wordt. Beleving gaat dan 

ook vaak hand in hand met het (mede)
gebruik van de natuur en met persoon-
lijke betrokkenheid die zich vertaald in 
participatie. Met decennia aan relevante 
ervaring kan Landschapsbeheer Friesland 
hierin een uitstekende rol vervullen. 

Boter bij de vis
De staatssecretaris doet met de 800 
miljoen euro tot en met 2017 en 200 
miljoen structureel daarna, boter bij de 
vis. De middelen komen bovenop de 105 
miljoen euro van het rijk voor beheer, 
die al in het Bestuursakkoord  Natuur 
waren afgesproken. De provincies dragen 
jaarlijks 65 miljoen euro bij. Daarnaast is 
er jaarlijks ook nog 41 miljoen euro DLG 
geld. Al met al biedt dat mogelijkheden 
om de komende jaren werkelijk winst te 
boeken in natuur en landschap.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies hebben afspra-
ken gemaakt over een Natuurpact: de Hoofdlijnennotitie van het nieuwe natuur-
beleid. De provincies worden nu geheel verantwoordelijk om samen met de maat-
schappelijke organisaties een robuust Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 
te realiseren. Ook moet het agrarisch natuurbeheer doelgerichter en efficiënter. 
Centraal staat het streven naar meer kwaliteit, het realiseren van grotere aaneen-
gesloten (agrarische) natuurgebieden en meer natuurlijke verbindingen, met en 
tussen de omliggende gebieden en de grote ecosystemen.

Hoe meer en hoe directer mensen hun omgeving 
beleven, hoe groter de verbinding

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.
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Vrijwilligers in natuur en landschap kun-
nen op natuurwerkdag een briefkaart 
invullen die gericht is aan staatssecretaris 
Dijksma (EZ). Daarin staat het verzoek 
hen niet in de kou te laten staan als 
betrokken burger. Ook kwam er een bro-
chure waarin vrijwilligers uitleggen wat 
werken in natuur en landschap voor hen 
betekent. Groen Licht polste vrijwilligers 
Hilco Kuipers (66) en Roel Zwerver (64), 
die eerder al een lans voor het groene 
vrijwilligerswerk braken in een boekje van 
Landschapsbeheer Nederland dat werd 
aangeboden aan Sharon Dijksma.   

“Angst maakt plaats voor bewonde-
ring”
Nadat Hilco Kuipers had meegeholpen 
aan de Vleermuizenatlas, hoorde hij over 
de cursus voor het Meldpunt Vleermuizen 
van Landschapsbeheer Friesland. “Die 
wilde ik volgen. En dat kon. Ik leerde 
meer over de vleermuis, hoe te handelen 
als je het beestje in huis hebt en wat te 
doen als je gebeten bent. Al zal je dat na 
een telefoontje met het meldpunt niet 
overkomen. Het mooiste aan het werk? 
Dat naarmate ik mensen meer vertel over 

vleermuizen, de angst voor het beestje 
vaak plaatsmaakt voor bewondering.”  

Overdragen op volgende generatie
Ook Roel Zwerver zocht vrijwilligerswerk 
dat aansluit bij eerder werk. “Toen ik met 
pensioen ging en het onderwijs verliet, 
kwam de vraag om begeleiders van maat-

schappelijke stages als een geschenk voor 
mij. In een mentorcursus van Groen en 
Doen leerde ik meer over werkzaamheden 
in de natuur en over omgaan met pubers. 
Al was dat laatste natuurlijk gesneden 
koek. Onze werkgroep, onder leiding van 
Landschapsbeheer Friesland, ontwik-
kelde na de cursus een succesvol format 
voor klassikale groene maatschappelijke 
stages. Mijn drive? Kinderen laten kennis-
maken met de natuur. Buiten dat, vind ik 
het fantastisch om zelf de handen uit de 
mouwen te steken in de buitenlucht!” 

Op landschapsbeheer.nl/natuurwerkdag 
staat de digitale variant van de briefkaart 
‘Ik wil dit blijven doen’. In de webwinkel 
van diezelfde site is gratis de brochure te 
downloaden.

Vrijwilligers landelijk in Actie: “Ik wil dit blijven doen”

Steeds vaker roept de overheid burgers op zich vrijwillig in te zetten. Voor natuur 
en landschap bijvoorbeeld. Gelukkig zijn er, ook in Friesland, veel mensen die dat 
doen. Én zijn er organisaties als Landschapsbeheer die vrijwilligerswerk mogelijk 
maken. Door materiaal beschikbaar te stellen, projecten te organiseren en kennis 
over te dragen. Bezuinigingen bedreigen nu echter het werk van groenorganisaties 
en vrijwilligers. En dus startten zij gezamenlijk de actie ‘Ik wil dit blijven doen’.  

Hilco Kuipers zet vleermuis terug in spouwmuur.
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“Fase twee richt zich op het projectge-
bied búiten de kavelruilen”, legt Gerard 
van Looiengoed van Landschapsbeheer 
Friesland uit. “Een enorm terrein dat zo’n 
2100 hectare bestrijkt en 3000 percelen 
telt. Je begrijpt dat we onze landschaps-
plannen voor zo’n gebied niet in één keer 
kunnen uitvoeren. Dat zou de boeren te 
veel belemmeren in hun werk en een te 
grote ingreep in het landschap opleveren. 

We verdelen het werk daarom over meer-
dere fases en jaren.”

Actief werven 
Een aantal grondeigenaren heeft 
inmiddels al zelf aangeklopt bij 
Landschapsbeheer Friesland voor onder-
steuning bij het inrichten van grond. 
Dit najaar gaat de organisatie in nauwe 
samenwerking met het projectbureau De 

Centrale As ook actief deelnemers wer-
ven. “Allereerst inventariseren we wat 
er mogelijk is en wat de wensen van de 
eigenaren zijn. Op basis daarvan ontwik-
kelen we, samen met de boeren, bedrijfs-
landschapsplannen, gieten het geheel 
vervolgens in een bestek en besteden in 
januari de werkzaamheden aan.”

Kilometers maken
“In totaal nemen we de komende jaren 
maar liefst 250 kilometer houtsingels 
onder handen. Daarnaast realiseren we 
ook nieuwe elementen en geven we met 
de bedrijfslandschapsplannen de eige-
naren een handreiking in het beheer als 
alles klaar is.”

Tweede fase gebiedsontwikkeling Centrale As van start

In komende jaren 250 kilometer houtsingels onder handen

De aanleg van een vierbaansweg door het nationaal landschap de Noardlike 
Fryske Wâlden betekent een forse ingreep in het gebied. Niet in de laatste plaats 
voor het landschap. Want hoe laat je dat met een plus achter aan bewoners 
en gebruikers? Landschapsbeheer Friesland draait volop mee in dit traject en is 
inmiddels begonnen aan de tweede besteksfase.

bos, beekdalen, veen, heide, meren, terpen- en weideland; de grote verscheiden-
heid in landschappen maakt Friesland tot een ideale wandelprovincie. Om alle land-
schappen voor wandelaars toegankelijk te maken, werkt Landschapsbeheer Friesland, 
na Waddenwandelen nu ook in Zuidwest en Zuidoost-Friesland aan de realisatie van 
een wandelpadennetwerk. Mét knooppunten, zodat de wandelaar ook hier zijn eigen 
routes kan uitstippelen.

Wandelen is de ideale manier om een landschap te beleven. En hoe meer je weet, 
hoe meer je ziet. In Zuidwest worden de eerste knooppuntpalen dit najaar geplaatst. 
Hier verbinden zij een netwerk van zevenhonderd kilometer wandelpad. In Zuidoost-
Friesland is het netwerk in voorbereiding. In Oranjewoud en de Frije Wiken (rond 
Gorredijk) kan de wandelaar in de loop van volgend jaar al knooppuntpalen tegen-
komen.

Landschapsbeheer Friesland wil alle regionetwerken op elkaar laten aansluiten, 
zodat wandelaars alle landschappen in de hele provincie kunnen ontdekken aan de 
hand van knooppunten. 

WaNDELEN IS HET LaNDSCHap bELEvEN
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De ringslang en heikikker zijn aandachts-
soorten uit het soortenbeleid van de 
provincie. Dit beleid gaat uit van een 
biotopenbenadering. Voor de ringslang 
bestaat die uit bos- en heidegebieden. Tot 
ongeveer 1950 kwam de slang in grote 
delen van Friesland voor. Maar vanaf 
die tijd tot ongeveer 1970 ging hij hard 
achteruit. Vooral doordat zijn leefgebied 
steeds kleiner werd en versnipperde. 
Tegenwoordig is Zuidoost-Friesland één 
van de drie Nederlandse kerngebieden 
waar hij nog voorkomt. Landschapsbeheer 
werkt al sinds 2004 aan verbetering van 
zijn (voortplantings)biotoop. 

Broeihopen
De aanleg van broeihopen blijkt hier-
voor zeer effectief. Daarop legt Land-
schapsbeheer dan ook het accent in het 
nieuwe project dat dit najaar van start 
gaat. Vijftig broeihopen die in eerdere 
projecten zijn aangelegd, worden onder-
houden en er worden ongeveer tien 
nieuwe aangelegd. Een ideaal project om 
met vrijwilligers te realiseren, aldus pro-
jectleider Foppe van der Meer. “Je hebt 
er geen groot materieel voor nodig en 
je ziet het resultaat. Het is elk jaar weer 

leuk en spannend om met de vrijwilligers 
te kijken of de broeihopen zijn gebruikt. 
Dat zie je als eerste aan de schalen van 
uitgekomen eieren.”

Poelen en hei 
Om de biotoop voor de heikikker te ver-
sterken moet wel grof geschut worden 
ingezet. Daarvoor gaat Landschapsbeheer 
in nauw overleg met de terreineigenaren 
in de buurt van Oranjewoud namelijk 
drie dobben uitbaggeren. In een heide-
terreintje wordt een aantal zwaardere 
bomen afgezet om openheid te creëren 
en de heidevegetatie een kans te geven. 

Het vrijkomende hout wordt deels in tak-
kenrillen in het gebied gelegd omdat de 
heikikker en andere reptielen hierin graag 
schuilen. Ook trekken ze veel insecten 
en dat maakt ze voor veel reptielen en 
andere dieren weer extra aantrekkelijk.

Heideherstel is ook het doel van de 
tweede fase van Njirre (adder) yn bewe-
ging. Landschapsbeheer gaat hiervoor nu 
aan de slag op elf kleine terreinen. Ook 
in dit project werkt de stichting nauw 
samen met de eigenaren, die bijdragen 
in de kosten van de uitvoering. Net als in 
de eerste fase van dit project, fungeert 
de adder als gidssoort. Doet die het goed, 
dan betekent dit dat het leefgebied ook 
voor veel andere soorten is verbeterd. 
Kleine heideterreintjes zijn kwetsbaar. Je 
kunt ze met recht cultuurnatuur noemen. 
Zonder ingrijpen gaan ze snel in kwaliteit 
achteruit. Landschapsbeheer Friesland 
zorgt er met 'Njirre yn beweging' voor 
dat die ontwikkeling ten goede wordt 
gekeerd, onder meer door te plaggen en 
bomen en opslag te verwijderen.

Nieuwe projecten versterken biotoop van heikikker en ringslang

Landschapsbeheer gaat verder met herstel van biotopen in Zuidoost-Friesland

In Zuidoost Friesland werkt Landschapsbeheer aan drie projecten die de biodi-
versiteit in het gebied een handje helpen. Op elf relatief kleine terreinen gaat de 
stichting aan de slag om heide te herstellen. Ook werkt ze aan versterking van 
de biotopen van de heikikker en ringslang. Zo gaat Landschapsbeheer er met vrij-
willigers voor zorgen dat de ringslang in het gebied voldoende eilegplaatsen kan 
vinden.
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Gemeente Heerenveen en Landschapsbeheer Friesland 
werken samen met de dorpen De Knipe, Tjalleberd, Oude- en 
Nieuwehorne en de dorpen in Aengwirden aan een nieuw 
project waarbij ze inzetten op de verbinding tussen de dorpen 
en het omliggende landschap.

Het idee voor ‘Landschap rond dorpen’ is ontstaan vanuit 
de verschillende dorpsvisies, waarbij werd gezocht naar een 
koppeling tussen het opknappen van het landschap met de 
toegankelijkheid ervan. De beleving van het landschap staat 
hierbij centraal, waarbij de aanleg van wandelpaden enerzijds 
en herstel en versterking van het landschap anderzijds twee 
vliegen in één klap slaan.

Bewoners van Tjalleberd, ongerust over de forse industriële 
groei rondom hun woongebied, grepen de gelegenheid aan 
om Landschapsbeheer Friesland om hulp te vragen. Beide 
partijen verkennen gezamenlijk hoe de zone ten zuiden van 
de dorpen landschappelijk ingericht kan worden. Kan bijvoor-
beeld de aanleg van een groene buffer samengaan met een 
te ontwikkelen ‘energielandschap’? Ook de gemeente Heeren-
veen denkt hier graag in mee.

En De Juichwilg gaat naar…

Een symposium waarmee Landschapsbeheer Nederland laat 
zien wat zij in en voor het landschap doet: dát is het jaar-
lijkse symposium ‘Het Landschap Ben Je Zelf’ dat dit jaar 
‘Landschap als schakel tussen burger en Brussel’ als thema 
had. Op 4 oktober vond het plaats in Putten. Netwerken, ken-
nisdelen, debatteren, naar sprekers luisteren. Maar ook, als 
slotstuk van het symposium, de uitreiking De Juichwilg, de 
jaarlijkse trofee voor de gemeente die als beste laat zien hoe 
zij de kwaliteit van het landschap samen met de bewoners 
vergroot. Dit jaar werd de trofee uitgereikt aan de Overijsselse 
gemeente Raalte die er volgens de jury het beste in was 
geslaagd de brug tussen Brussel en burger landschappelijk 
vorm te geven.

De gemeente Leeuwarden was door Landschapsbeheer Fries-
land genomineerd. De gemeente Leeuwarden is volgens Land-
schapsbeheer Friesland niet zomaar genoemd. Zo heeft de 
gemeente de afgelopen jaren duidelijk laten zien dat het op 
allerlei manieren de bewoners bij het groen en landschap wil 
betrekken. Waar mogelijk probeert de gemeente ruimte te 
bieden aan burgerinitiatieven, zoals de buurtboomgaard en 
de zwaluwenwand bij Zuiderburen en de diverse stadsland-
bouwinitiatieven. Een belangrijk project was ook ‘Modder aan 
je Broek’ gericht op de aanleg van zogenaamde natuurspeel-
plekken. Na dit voorbeeldproject in 2010 is de gemeente 
hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Bovendien greep 
de gemeente Leeuwarden de kans om afgelopen voorjaar de 
landelijke viering van de Boomfeestdag te organiseren. Dit is 
volgens Landschapsbeheer Friesland het zoveelste bewijs dat 
de gemeente het van groot belang vindt om inwoners al op 
jonge leeftijd in contact te brengen met natuur en landschap. 
Een visie die door Landschapsbeheer Friesland van harte 
wordt gedeeld.
 
 

‘LaNDSCHap ROND DORpEN’ SympOSIUm ‘HET LaNDSCHap bEN JE ZELf’

Hoogleraar Landschapsgeschiedenis, Theo Spek van de RUG, 
benaderde Landschapsbeheer Friesland met de vraag naar een 
geschikte stageplek voor student Richtsje van Berkum. Die plek 
werd snel gevonden. Bij de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân 
die volop bezig is met het bestemmingsplan buitengebied. Eén 
van de speerpunten binnen dit plan: het beschermen van land-
schappelijke waarden. Onder begeleiding van Dorien Haagsma 
van de gemeente, stort Van Berkum zich de komende tijd op 
dit vraagstuk.

Ook Landschapsbeheer Friesland en Mar en Klif maken deel uit 
van de begeleidingsgroep. “Het vraagstuk waar Richtsje zich 
mee bezighoudt heeft onze volle aandacht. Er staan immers 
meer gemeenten in de startblokken om te fuseren. De kennis en ervaring die we nu samen opdoen, kunnen we later elders inzet-
ten”, aldus Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland. 

STUDEREN Op CULTUURHISTORIE
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In juni nam Marian Jager-Woltgens 
de voorzittershamer over van Lodewijk 
Zwierstra. Niet op het gemakkelijkste 
moment voor Landschapsbeheer Friesland, 
weet ze. Maar Jager is positief over de 
toekomst. “Door de manier waarop we de 
gesprekken met It Fryske Gea voeren, heb 
ik er vertrouwen in dat er een goede basis 
is. We moeten ervoor zorgen dat de kern-
waarden van Landschapsbeheer Friesland 
overeind blijven.”

Natuur en landschap lopen als een groene 
draad door haar carrière. Ze was tien 
jaar voorzitter van het landelijke samen-
werkingsverband van Nationale Parken, 
is bestuurslid van de Europese koepel 
Europarc Federation en voorzitter van 
een aantal Natura 2000-gebieden. Maar 
ook in andere functies had en heeft ze 
met landschap te maken. In haar huidige 
baan als wethouder van Boarnsterhim 
bijvoorbeeld en als bestuurslid van het 
Wetterskip en van de Heidemaatschappij 
(KNHM). 

Mooie klus
Toen Lodewijk Zwierstra haar twee jaar 
geleden vroeg zijn opvolger te worden, 
hield ze die mogelijkheid dan ook nadruk-
kelijk open. “Op dat moment zag ik geen 
kans er voldoende tijd voor vrij te maken. 
Maar ik heb er gelijk aan toegevoegd 
dat hij nog eens terug mocht komen. 
De gemeentelijke herindeling waarbij de 
Boarnsterhim als zelfstandige gemeente 
verdwijnt, was voor hem aanleiding om 
van dat aanbod gebruik te maken en voor 
mij om dit keer 'ja' te zeggen.”

“Een mooie klus”, noemt Jager haar 
nieuwe taak. De bestuurlijke uitdaging 
spreekt haar aan. “We moeten ervoor zor-
gen dat de taken van Landschapsbeheer 
voor de toekomst geborgd blijven en dat 
moet ook nog eens onder een behoorlijke 
tijdsdruk. De intentieverklaring die we 
met It Fryske Gea hebben getekend, biedt  
kansen. We vullen elkaar aan. It Fryske 
Gea is sterk in terreinbeheer, wij zijn goed 
in projectorganisatie en - belangrijk in 
deze tijd - burgerparticipatie. Veel men-
sen willen wat voor het landschap doen, 
maar weten niet precies hoe. Die kracht 
kunnen wij mobiliseren. We weten welke 
structuur en partijen daarvoor nodig zijn. 
Met vrijwilligers kunnen we doelen in het 
landschap realiseren.”

Zo veel moois
Het Friese landschap is dat waard, vindt 
ze als geboren Limburgse. “Er is zo veel 
moois.” Haar favoriete plek, is niet zozeer 
één locatie, maar een gebied. “Landschap 
zit in je genen en dan kom ik uit bij mijn 
woonomgeving Zuidoost-Friesland, met 
zijn bos en zandverstuivingen. De enorme 
verscheidenheid van bos, hoog- en 
laagveen, maar ook prachtig cultuur-
landschap: ik heb het allemaal in mijn 
achtertuin. Dat vind ik zo mooi aan de 
Bultwandeling: dat is zes kilometer 
variatie. In mijn vorige functies heb ik 
geleerd hoe belangrijk het is dat natuur 
en cultuurlandschap natuurlijk in elkaar 
overlopen. Je kunt geen harde grens 
trekken, ze zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.”
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voor het Nederlandse landschap. Het werk van de 
partners in Landschapsbeheer Nederland wordt mede 
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Het volgende nummer verschijnt 
in voorjaar 2014.

Nieuwe voorzitter Marian Jager-Woltgens

Landschapsbeheer Friesland

“Natuur en cultuurlandschap zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden”


