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Landschapsbeheer Friesland zet actieve burger in schijnwerpers

2015: Jaar van de Groene Vrijwilliger
2015 is het jaar van de groene
vrijwilliger. En daarom zet Landschapsbeheer Friesland groenvrijwilligers dit jaar extra in de
schijnwerpers. “Tijdens diverse
activiteiten brengen we vrijwilligers,
hun werk en de waarde daarvan
extra onder de aandacht. Zonder
vrijwilligers kan het Nederlandse
landschap niet. En dat mag iedereen
weten”, aldus Jan Piet de Boer van
Landschapsbeheer Friesland.
Gedurende het jaar worden bestaande
én nieuwe vrijwilligersactiviteiten
onder de aandacht gebracht. “Iedere
maand lichten we een activiteit uit
waarvoor we persaandacht willen
genereren. Ook door net iets extra’s
te doen. Zo reiken we in september,
op de startdag van het onderhoudsseizoen, de vrijwilligersprijs uit. En
willen we in december, samen met
andere groenorganisaties, het jaar
afsluiten met een mooi evenement
voor alle Friese groenvrijwilligers.”
vervolg op pagina 2
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Diversiteit in beeld
Eén van de belangrijkste taken van
Landschapsbeheer is het faciliteren van
vrijwilligers in natuur en landschap. “De
wijze waarop we dit doen is eigenlijk net
zo divers als de vrijwilligers zelf. We zorgen bijvoorbeeld dat kinderen fruitbomen
kunnen planten tijdens de boomfeestdag.
Dat jongeren uit het buitenland vrijwilligerswerk kunnen doen tijdens hun
vakantiekamp. Maar net zo goed dat de
- inmiddels bekende - hoogstambrigade
kan blijven functioneren. Deze groep
snoeit jaarlijks zo’n honderd boomgaardjes door de hele provincie!”

Burgerbetrokkenheid groeit
“Ons doel is dus ook het brede spectrum
van groen vrijwilligerswerk in beeld te
brengen, zodat meer mensen enthousiast
raken. Belangrijk, zeker nu Den Haag
steeds meer verantwoordelijkheid legt
bij provincie, gemeente en burgers zelf.
Er wordt meer verwacht van burgers.
Men spreekt van een ‘participatiemaatschappij’. Een goed streven. Want wie
zich regelmatig inzet voor natuur en
landschap, raakt meer betrokken bij zijn
omgeving, is er zuiniger op én geniet er
veel meer van.”

Of burgers volgens De Boer daadwerkelijk steeds meer doen in het groen?
“We hebben ruim vijfhonderd vrijwilligers die zich regelmatig inzetten, daar
zijn we hartstikke blij mee. Maar naast
vrijwilligers die zich bij ons aanmelden,
zie je steeds meer mensen die meedoen
met lokale initiatieven. Waarvan wij er
overigens menig ondersteunen. Denk aan
het onderhoudsteam van een plaatselijke
fruitboomgaard of het fenomeen dorpsen stadslandbouw. Dergelijke bewegingen
passen helemaal in deze tijd.”

Moestuinentrend geen toeval
“Je ziet ook dat steeds meer mensen zich
interesseren in de herkomst van voedsel.
De link naar landschap is daarmee snel
gelegd. En dat moestuinen helemaal hot
zijn, is niet alleen te danken aan de actie
van Albert Heijn. Veel mensen willen
terug naar de basis, gaan meer lokaal
denken. Misschien ook een reactie op de
economische dip en geopolitieke ontwikkelingen. Hoe dan ook: ook deze mensen
hebben behoefte aan groenkennis en
vervolg op pagina 3

Súd Ie aantrekkelijker voor ijsvogel
Landschapsbeheer Friesland werkt in
Dokkum aan ijsvogelvriendelijke oevers.
Dit in navolging op Zuidoost-Fryslân,
waar het project ‘Blauwe flits’ loopt.
Landschapsbeheer kreeg van gemeente
Dongeradiel opdracht om de oevers
van de Súd Ie te herinrichten. Daarbij
wordt een aantal plekken aantrekkelijk gemaakt voor nestelende ijsvogels.
Bewoners van de wijk (Fûgellân) helpen
de nestwanden onderhouden. Dat het
water door een woonwijk loopt, schrikt
de vogels niet af volgens Karin Sjoukes
van Landschapsbeheer: “Het is een rustig
stukje van de wijk, bovendien is de ijsvogel er al te vinden. Er staan bomen langs
het water van waaruit de vogel kan jagen
op vis. Daarmee zijn de belangrijkste
criteria aanwezig voor een aantrekkelijke
broedplaats.”
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ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het vinden van geschikte
terreinen en subsidies.”
Tenslotte, zo vertelt De Boer, is het van belang om de politiek
bij de les te houden. Want hoewel burgerbetrokkenheid lijkt
te groeien, blijven wel middelen nodig om vrijwilligerswerk te
faciliteren. “Zonder professionele kennis en ondersteuning mist
vrijwillige inzet, zeker in natuur en landschap, vaak zijn doel.
Dat is zonde en moeten we te allen tijde voorkomen.”

Dick Huitema, groenvrijwilliger:
“Dan denk ik: Doe er wat aan!”
Ruim een jaar is Dick Huitema nu groenvrijwilliger. Elke
woensdag gaat hij met andere vrijwilligers en een coördinator van Landschapsbeheer Friesland op pad. Er worden
broeihopen voor ringslangen hersteld, Amerikaanse vogelkers
(bospest) verwijderd, heidevelden ontdaan van bomen en
ijsvogelwanden geprepareerd. “Werk waar ik een verrekte
goed gevoel van krijg. Ik heb geen sportschool nodig, kom
’s avonds moe maar voldaan thuis en werk in de buitenlucht.
Heerlijk”, aldus Dick. “Soms hoor ik mensen klagen over het
landschap. Dan denk ik: doe er wat aan! Je kunt met eigen
handen zóveel voor elkaar krijgen. En de resultaten die je
boekt zijn heel concreet. Het werkt super motiverend als
je eieren vindt in herstelde broeihopen. Een ijsvogel profiteert van door jou afstoken oevers. Of als je weer reptielen
tegenkomt in opgeknapte heidevelden. Ik kan het iedereen
aanraden.”

Draagvlak voor een “Koöperaasje Lânskip”
Ruim twee jaar geleden (22 maart 2013)
kondigden It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland aan om nauwer samen te
willen werken. Deze ambitie werd omgezet
in een intentieverklaring, die ondertekend
werd in het bijzijn van Johannes Kramer,
gedeputeerde voor o.a. landelijk gebied en
plattelandsbeleid. Vanaf dat moment zijn
we een traject ingegaan om tot een
intensieve, niet vrijblijvende vorm van
samenwerking te komen.
Bij zoiets ga je niet over één nacht ijs.
We hebben dit zorgvuldig gedaan: besturen, leden, personeel en
achterban informeren, stakeholders betrekken en bestuurders
interesseren. Het eerste jaar is gebruikt voor die verkenning. Tevens
hebben we missie, visie en doelstellingen geformuleerd en naar
de financiën gekeken. Al vrij snel in dit proces kwamen we uit op
een coöperatie als organisatiemodel. Een andere vorm dus dan de
voorgenomen bilaterale samenwerking, en daarmee tegelijk een
open uitnodiging aan het adres van onze natuurlijke partners in het
maatschappelijke veld. Deze zgn. “Koöperaasje Lânskip” is afgelopen
jaar in overleg met ons uitgewerkt door de KNHM, een ervaren
organisatie bekend met bottom-up processen en procesbegeleiding.
Het draagvlak voor deze innovatieve vorm van samenwerking - een
open en flexibele projectenorganisaties die in wisselende coalities
aan projecten en opdrachten werkt - is groot. Dat baseren we op onze
gesprekken met de politieke partijen, Statenleden, bestuurders en het
college van GS, maar krijgen we ook terug van de maatschappelijke
organisaties uit ons netwerk. Tijdens een bijeenkomst begin april met
de erfgoedinstellingen, terreinbeheerders, Friese Milieu Federatie,
IVN Noord, Vereniging van Friese Gemeenten, boerencollectieven,
Wetterskip Fryslân, Streekwurk, DBF, Doarpswurk, de Bosgroep
en de ANWB waren er alom positieve geluiden te horen en bleken
vele organisaties bereid mee te denken over zo’n collectief
samenwerkingsverband.
Dat is op zich ook niet vreemd. Als je kijkt naar de maatschappelijke
vraagstukken die bij een ieder van ons op het bureau liggen, dan
vraagt het beantwoorden daarvan om een integrale en crosssectorale aanpak. Dat geldt voor de veenweidevisie, de Culturele
Hoofdstad in 2018, het agrarisch natuurbeheer, de groenblauwe
dooradering, enzovoorts. Op al die domeinen zullen we samen met
burgers en overheden aan de slag moeten om met duurzame en
toekomstgerichte oplossingen te komen. We verwachten rond de
zomer naar buiten te komen met de definitieve vorm, naam en plan
van aanpak. U hoort dus nog van ons!
Tot slot wil ik graag stilstaan bij de ruim 28.000 uren die onze
vrijwilligers afgelopen jaar besteed hebben aan het Friese landschap.
Met ongelooflijk veel enthousiasme en passie zijn burgers in de hele
provincie bezig met dat wat de overheid graag wil: ons gezamenlijk
inzetten voor de samenleving. We ondersteunen dan ook van harte
de actie van onze landelijke koepelorganisatie LandschappenNL
om 2015 uit te roepen tot het “Jaar van de Groene Vrijwilliger’.
In deze Groen Licht staan weer enkele mooie voorbeelden: niet alleen
over deze nationale actie, maar ook over regionale initiatieven als
dorpslandbouw, Lekker Landschap, prunusbestrijding, terpendorpen
en een prachtig kerkhovenproject in Leeuwarden. Veel leesplezier!
Regina ter Steege,
directeur Landschapsbeheer Friesland
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Mini-symposium dorpslandbouw

Drie dorpen laten zien wat er kan groeien uit een eigen initiatief

Wat is nu precies dorpslandbouw? Die vraag stond groot in de uitnodiging voor het mini-symposium over dit onderwerp op
27 maart jl. in Hemelum. Vijf korte filmpjes over de proefprojecten in Makkum, Sneek en Heeg maakten duidelijk dat die
vraag eigenlijk niet beantwoord kan worden. Er zijn veel manieren om de voedselproductie weer dichter bij de mensen te
brengen.
De verhalen zijn heel divers. Een boer
vlak bij Sneek maakt tegenwoordig witte
wijnen op het bedrijf waar zijn opa en
vader veeteelt bedreven; Thabor Prior en
Thabor Victus, genoemd naar het klooster
dat ooit op de locatie van de wijngaard
stond. Bij de groentetuin in Makkum, waar
volgens de regels van de permacultuur
wordt verbouwd, ontmoeten jong en oud
elkaar. De initiatiefnemers hopen dat de
tuin als een steen in de vijver zal werken
en een steeds bredere duurzame kring zal
trekken in het dorp. Het filmpje maakt dat
zeer aannemelijk. Leerlingen werken met
aanstekelijk enthousiasme in de tuin en de
ouderen die ernaar komen kijken, genieten
daar weer zichtbaar van.
Twee dames in Heeg hebben boeren,
dorpsbewoners en gasten gevraagd hoe
de band die er vanouds was tussen boeren
en dorp, op een eigentijdse manier kan
worden hersteld. Eén van de resultaten
van de gesprekken is dat dorpsbewoners
zonne-energie gebruiken van panelen die
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bij een boer op het dak liggen. Ook heeft
Heeg bedacht om een tappunt te plaatsen voor echt verse melk, geleverd door
een aantal melkveehouders uit de directe
omgeving.

Sociaal-economisch
Het zijn stuk voor stuk mooie voorbeelden
van wat er mogelijk is onder de noemer
dorpslandbouw. Een ‘beweging’ die volgens projectleider Jan Piet de Boer van
Landschapsbeheer helemaal past bij deze
tijd. “Dorpslandbouw kan veel vormen
aannemen, maar de pilots hebben allemaal
wel een ‘hoofdvorm’. Aan alle projecten zit
een sociale en economische kant. Het gaat
om streekproducten die verbinden. En dat
leeft. Het is zelfs gelukt een nieuw streekmerk op te richten: de Marren.”
De Boer verwacht dat die trend zal aanhouden. Hij ziet dat de boeren die een
intensief bedrijf hebben, manieren zoeken
om meer contact te krijgen met de maatschappij, zodat ze kunnen laten zien wat
ze doen. Daarnaast komt een nieuwe
kleinschalige landbouw op: de CSA boeren (community supported agriculture).
Dat zijn boeren die op een paar hectare
groenten verbouwen voor de mensen uit

de omgeving. Het tweede project in Sneek
dat ook in dit kader wordt uitgevoerd is
daar een voorbeeld van.

Toekomst
De Boer is niet de enige die ervan uitgaat
dat dorpslandbouw toekomst heeft. Een
aantal docenten van Nordwin was bij
aanvang direct geïnteresseerd. “Zij kunnen
hierop inspelen door jongeren bijvoorbeeld
op te leiden tot groencoach voor dit soort
projecten.” Ook de gemeente Súdwest
Frylân was enthousiast. Dorpslandbouw
is een van de onderwerpen in de
Landbouwagenda van de regio Zuidwest
Fryslân. De gemeente heeft daar echt
op ingezet, aldus De Boer. “Wethouder
Mirjam Bakker vertelde op het symposium
dat de gemeente het beleid heeft aangepast om groene initiatieven zoveel mogelijk tegemoet te komen. Bewoners die
gemeentelijk groen willen gebruiken voor
het opzetten van een dorpstuin, kunnen
snel aan de slag gaan.” Hij hoopt dat het
mini-symposium mensen heeft geïnspireerd om precies dat te gaan doen.
Voor wie zich ook wil laten inspireren:
de filmpjes van de zes pilots zijn nog
steeds te zien op www.dorpslandbouw.nl.

Derde fase succesvol project ‘Groene Knopen, Rode Draden’
Na twee succesvolle rondes van het
project ‘Groene knopen, Rode draden’
barst ook Fase 3 weer van de activiteiten. In dit gezamenlijke project van
de landschapsbeheerorganisaties uit
Groningen, Drenthe en Fryslân wordt
met financiële steun van het Prins
Bernhard Cultuurfonds en enthousiaste
burgers gewerkt aan de aanleg en het
onderhoud van onder meer hoogstamboomgaarden en tussenliggende, verbindende landschapselementen die als
ecologische verbindingszones dienen.
Het project “Groene knopen, Rode draden”
draait om het versterken van de biodiversiteit in het agrarische cultuurlandschap
met inzet van burgers. Het resultaat is niet
alleen gericht op een groene verbinding
tussen de boomgaarden, maar gaat vooral
ook om de betrokkenheid en een groeiend
draagvlak bij de bewoners zelf. Figuurlijk
verbinden de rode draden de mensen met
hun landschap. Het doel van het project
is dan ook om gelijktijdig een netwerk van
betrokken burgers op te zetten. Zij zetten
zich in voor het landschap in hun directe
omgeving en dragen daarmee actief bij
aan de versterking van de biodiversiteit.

Fase 3 kent tot nu toe vijf locaties. Zo
komt in Wergea op initiatief van het plaatselijk belang een boomgaard op de plek
van een groenstrook. In Hemelum start
een particulier initiatief waarbij twee
erfsloten worden verbonden, met meer
kansen voor amfibieën, waterinsecten
en plantensoorten als gevolg. Ook in
Leeuwarden wordt met een bijzonder
project gestart. Hier komt met steun van
buurtbewoners een fruitboomgaard bij
zorgopvang De Marene (Zienn). Bewoners
van de opvang worden opgeleid en gaan
gezamenlijk de tuin onderhouden.
Verder zijn er in Berlikum plannen om het
voormalig stinzenterrein Hemmemastate
te verrijken met nieuwe stinzenflora naast
al aanwezige fruitbomen. In Workum
wordt tenslotte een erf voorzien van
een zogenaamde perencollectie met veel
aandacht voor streekeigen rassen. Stuk
voor stuk mooie projecten, gedragen door
enthousiaste inwoners. Landschapsbeheer
Friesland verzorgt de snoeicursussen en
adviseert bij de inrichting, werkzaamheden
en aanschaf van beplanting. Meer weten,
bel met projectleider Jan Piet de Boer,
tel: 0512-383800.

Column

Blauwe Flits, Visvogel, Ganggraver of IJsvrijvogel
Al deze namen passen bij de IJsvogel, maar juist één naam
past niet bij deze soort: en dat is de naam die hem gegeven
is. IJsvogels houden niet zo van ijs, want langdurig ijs op de
sloten zorgt ervoor dat ze bij bosjes sneuvelen. Een strenge
winter kan zo 60 procent van de populatie IJsvogels in
Nederland de das omdoen. Dat komt omdat ze open water
nodig hebben om visjes te vangen. Dankzij enkele zachte
winters en enkele fikse najaarsstormen doet de soort het
momenteel erg goed. Ze maken hun nestholte graag in
de slootkant, onder de wortels van omgevallen bomen en
ook daarbij heeft moeder natuur hen de afgelopen jaren
flink geholpen. Een waarneming van deze parel onder de
Europese vogels is altijd een vreugdemomentje. Zijn schelle
roep op een mistige voorjaarsochtend, gevolgd door een
plons en een voorbijschietende Blauwe Flits.. meer heeft een
mens niet nodig om de winterdepressie achter zich te laten.
Tekst en foto: Marcel van Kammen, www.momentsofnature.nl
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Terpen- en wierdenland krijgt vorm in Firdgum en Wijnaldum

“Elke terp heeft een eigen verhaal’
de vindbaarheid van het dorp en van de
kerk en het museum als highlights te
vergroten. Ook zal het bijzondere terpencluster beter beleefbaar worden gemaakt.”

Het eerste Friese onderzoek is afgerond en verwerkt in een conceptontwerp. De
primeur gaat naar Firdgum. Het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in
ontwikkeling’ kon hier een snelle start maken omdat er in het verleden al veel
onderzoek is gedaan, waarop voortgebouwd kon worden. Maar ook in Wijnaldum
zijn de eerste stappen gezet. “We zien nu al dat elke terp een uniek verhaal heeft.
Die diversiteit maakt het project heel boeiend”, vertelt projectcoördinator Oscar
Borsen.
Voor veel mensen is een terp gewoon een
terp: een bult met een kerk en een kring
huizen. Het doel van ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ is
te laten zien dat dit beeld nuancering verdient. Elke terp heeft een eigen ontstaansgeschiedenis en daarmee een eigen verhaal. Samen met bewoners gaan onderzoekers en landschapsdeskundigen op
zoek naar dat verhaal, om het vervolgens
met een aantal maatregelen ook zichtbaar
en beleefbaar te maken in het dorp.
Oscar Borsen van Landschapsbeheer
Friesland is projectcoördinator voor het
Friese deel van het project. Hij verbindt de
werkgroep in drie deelnemende dorpen,
naast Firdgum en Wijnaldum doet ook
Hallum mee, met de onderzoekers, die
Borsen nog kent uit zijn tijd als student
Landschapsgeschiedenis aan de RUG.
Handig voor zijn rol als intermediair.
Die rol bevalt hem goed, niet in de laatste plaats door het enthousiasme van de
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dorpswerkgroepen. “In Firdgum bestaat
die werkgroep uit zeven mensen. Als je
bedenkt dat het dorp tachtig inwoners
telt, dan weet je dat het project leeft.”
Over het conceptontwerp dat de werkgroep heeft opgesteld, kan hij nog niet
veel vertellen. “We willen eerst goedkeuring van het Waddenfonds, voordat
we naar buiten brengen wat we precies
gaan doen. Maar het plan richt zich op de
bebouwde kom van het dorp. Het doel is

Ook in Wijnaldum staat het project inmiddels in de steigers. De werkgroep van acht
bewoners is al een paar keer bij elkaar
gekomen en het onderzoek is opgezet.
Anders dan in Firdgum, waar alleen
bovengronds naar sporen uit het verleden
is gezocht, zal in Wijnaldum ook worden
gegraven. “Dat vraagt wat meer tijd”, vertelt Borsen. “Je hebt toestemming nodig
van alle grondeigenaren en je bent afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar
we kunnen in principe beginnen.” Ook in
Wijnaldum merkt Borsen dat het project
de bewoners van het dorp aanspreekt. “De
geschiedenis van het terpen- en wierdenland is veel moeilijker samen te vatten
dan gedacht. Ook voor de bewoners die
het dorp goed kennen, is er nog heel veel
te ontdekken. Dat maakt mensen enthousiast.”
Brede coalitie
‘Terpen- en wierdenland, een verhaal
in ontwikkeling’ is een project van
Landschapsbeheer Friesland en
Groningen, het Kenniscentrum Landschap en het Terpencentrum van de
Rijksuniversiteit en museum Wierdenland in Ezinge. Ook in Groningen doen
drie dorpen mee aan het project.

Dongeradeel zet leges in voor behoud Nije Pleats
In de gemeente Dongeradeel wordt de
Nije Pleats bij grotere bouwprojecten
op het platteland vaak ingezet. De
Nije Pleats is een methode om uitbreidingsplannen van boeren zorgvuldig
ruimtelijk in te passen. Een brede kring
van deskundigen komt een dagdeel bij
elkaar om vanuit verschillende disciplines advies te geven en samen met een
boer te kijken hoe een verbouwing het
beste in de omgeving past. Gelet wordt
bijvoorbeeld op zichtlijnen in het landschap en streekeigen beplanting.

de aanvrager gemiddeld twee- tot drieduizend euro. Met het wegvallen
van de provinciale steun vormt dat
bedrag voor veel eigenaren een drempel.
“Dongeradeel gaat dit compenseren met
de leges. Hiermee verlagen we de financiële drempel”, vertelt een enthousiaste
wethouder Albert van der Ploeg.

Financiële compensatie
Het is een effectieve werkwijze om grote
winst te boeken voor de kwaliteit van het
landschap. Er was en is in de gemeente
Dongeradeel dan ook groot draagvlak
voor deze methode, zowel onder bestuurders als onder boeren en bewoners. Na
het einde van de provinciale pilot, wilde
de gemeente vergunningaanvragers
daarom de mogelijkheid blijven bieden
de deskundigheid van de Nije Pleats in
te schakelen om bouwprojecten landschappelijk in te passen. Een sessie kost

“Wij vonden het als gemeente echt jammer dat deskundigen door die financiële
rem niet meer worden geraadpleegd bij
grote bouwprojecten. Daarom hebben we
de gemeenteraad voorgesteld aanvragers
tegemoet te komen. Bij grote bouwprojecten kunnen de leges oplopen tot
wel tienduizend euro. De raad ging direct
akkoord met ons voorstel om de kosten
van een Nije-Pleatssessie te korten op
die leges wanneer de aanvrager binnen
twee jaar bouwt.”
Volgens Van der Ploeg biedt de hoogte
van de leges gemeenten de ruimte om
het gebruik van Nije Pleats financieel
te stimuleren. Niet in de laatste plaats
omdat de inbreng van de deskundigen
zorgt voor een betere vergunningaanvraag, waardoor de gemeente daar in
het vervolg van het traject minder tijd
in hoeft te steken. De aanvrager weet
dan namelijk wat hij moet indienen en
de gemeente heeft mee kunnen denken.
“Het is zowel voor de aanvrager als de
gemeente prettig als die procedures snel
doorlopen kunnen worden.”

Toekomstgericht
De brede kennis van Nije Pleats maakt
volgens de wethouder dat de kwaliteit
van het landschap behouden blijft,
zonder dat het landschap op slot wordt
gezet. “De deskundigen kijken toekomstgericht naar een bouwplan. Ze houden
rekening met de bedrijfsvoering van de
aanvrager, met oog voor toekomstige
ontwikkelingen in de sector, en weten
hoe erfbeplanting zal uitgroeien in de
loop der jaren. Dat is onder meer belangrijk voor de biodiversiteit en voor de
beleving van het landschap. Dat is echt
een verrijking.”

Kappen
Het inzetten van de leges voor Nije
Pleats past binnen het beleid van de
gemeente om bewoners en eigenaren
meer verantwoordelijk te geven voor
het behoud van de kwaliteit van het
landschap. Om dezelfde reden heeft zij
bijvoorbeeld ook de kapvergunning
afgeschaft. Wethouder Van der Ploeg:
“Iedereen wil zelf ook een mooi landschap behouden en als gemeente
hebben wij dan ook het vertrouwen
dat boeren en burgers hierin de juiste
keuzes maken. Dat hoeven wij niet te
sturen. Dat scheelt ons werk en bewoners waarderen de verantwoordelijkheid.
Wij handhaven alleen als het niet goed
gaat.”
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Noardlike Fryske Wâlden over vertrouwen en verantwoordelijkheid

“We moeten samen bovenaan de ladder komen”
Een van de doelen van de wijzigingen die
dit jaar zijn doorgevoerd in het agrarisch
natuurbeheer was dat van elke euro
die hieraan wordt uitgegeven zo veel
mogelijk ten goede komt aan de natuur
en het landschap. Met de decentralisatie
van het ministerie van EZ naar de provincies, zou de overheid ook een andere
rol gaan spelen. De collectieven zouden
volledig verantwoordelijk worden voor
het agrarisch natuurbeheer, de overheid
zou alleen nog aangeven welke doelen
(weidevogelbeheer, akkerranden of droge
en natte dooradering) voor welk gebied
geldt. Dit zou enorm veel administratieve
rompslomp schelen, waardoor middelen
effectiever en efficiënter kunnen worden
ingezet.
De beoogde nieuwe organisatie van
het agrarisch natuurbeheer is ontwikkeld en beproefd in de Noardlike
Fryske Wâlden. Dus als ze ergens
weten wat de winst kan zijn van de
nieuwe werkwijze, dan is dat in het
Streekhuis in Burgum. Voorzitter Attje
Meekma en algemeen secretaris Ingrid
van Huizen zien dat die winst nu nog
niet volledig wordt geboekt. Er dreigt
te veel geld naar papier en overleg te
gaan in plaats van naar het landschap.

Samenkomen
Wat de verandering van werkwijze lastig
maakt, is dat het nieuwe systeem is
bedacht en opgezet met EZ, maar nu
moet worden uitgevoerd door de provincies, aldus Van Huizen. “Wij zijn met
het ministerie bij wijze van spreken twee
tegen elkaar aanleunende ladders opgeklommen. Op het moment van de overdracht, stonden EZ en wij dicht bij elkaar
bovenaan die ladders, terwijl de provincie
nog op de grond stond. We merken in het

hele land dat de provinciale beleidsmedewerkers het lastig vinden om de verantwoordelijkheid over te dragen. Ze willen
aan de achterkant dichttimmeren wat
aan de voorkant zou worden geregeld.
Dat geldt in Fryslân bijvoorbeeld voor het
weidevogelbeheer, waarvoor de provincie
met de weidevogelnota de collectieven
nauwelijks eigen keuzemogelijkheden
biedt.”

Vertrouwen
Meekma gaat ervan uit dat de nieuwe
werkwijze succesvoller kan worden. “In
elke transitie zie je dat het eerste jaar
het lastigste is. Wij moeten continu in
gesprek blijven. Wij weten dat het goed
komt als iedereen in een gebied zijn
rol speelt en wanneer wij als collectief
samen met alle partners in een voortdurend leerproces werken aan de
kwaliteit van de natuur en het landschap.
De ervaring leert dat we dan zelfs meer
kwaliteit leveren dan de provincie van
ons verwacht. De boeren hier zijn ‘grutsk
op ‘e romte’; landbouw is vervlochten met
landschap. Daarom zeggen we ook tegen
de provincie ‘geef ons het vertrouwen
dat onze gebiedsaanvraag voldoende is
om het agrarisch natuurbeheer goed te
kunnen uitvoeren’.”

Blik van buiten hoort bij kwaliteitsverbetering
Collectieven die een gebiedsaanvraag
willen indienen, moeten gecertificeerd
zijn. Gerrit-Jan van Herwaarden van
LandschappenNL maakt als enige vertegenwoordiger van een maatschappelijke
organisatie deel uit van het team van
vijf certificeerders. “Wij beoordelen of
collectieven hun procedures op orde
hebben. We toetsen niet op inhoud”,
licht hij toe. “Zij moeten bijvoorbeeld
laten zien hoe ze werken, hoe ze sanctioneren en hoe ze monitoren, maar ook
hoe ze de continuïteit garanderen als
er iemand vertrekt en hoe ze anderen
bij hun aanvraag betrekken, onder meer
voor de ecologische toets.”
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Het Programma van Eisen laat de
collectieven vrij in hoe ze dat doen. Ze
kunnen een eigen methodiek kiezen,
maar ze kunnen ook gebruik maken van
het model Kwaliteitshandboek. Het laatste leidt gegarandeerd tot certificatie.
“Anders dan voorheen bij het weidevogelbeheer, is dit geen model waaruit
collectieven kunnen knippen en kopiëren.
Ze moeten echt zelf de tekst opstellen”,
aldus Van Herwaarden. Het digitale programma dat SCAN heeft ontwikkeld voor
administratie en financieel beheer is
volgens hem een heel goed hulpmiddel.

Hoewel de certificeerders geen inhoudelijk oordeel geven over het voorgestelde agrarisch natuurbeheer, heeft zijn
achtergrond volgens Van Herwaarden
wel meerwaarde. En niet alleen vanwege
zijn ervaring met certificering vanuit het
weidevogelbeheer. “De betrokkenheid van
een niet-agrarische organisatie is van
belang. We willen de kwaliteit van het
agrarisch natuurbeheer verhogen. Daar
hoort een kijk van buitenaf bij.”

Invoering nieuwe agrarisch natuurbeheer is lastige puzzel

“Hoe geef je prioriteit aan gebieden?”
kijken waar de beheerders aan de kwaliteitseisen voldoen voor een goede biodiversiteit en hoe het collectief als geheel
aan de gestelde eisen van de provincie
kan voldoen.

Draagvlak in de streek

Nu de collectieven aan de slag moeten met hun gebiedsaanvragen, die de provincie
Fryslân straks moet gaan goed- of afkeuren, blijkt de invoering van het nieuwe
agrarische natuurbeheer alles behalve eenvoudig. Belangrijke vragen zijn hoe de
provincie de voorstellen van de collectieven gaat waarderen en hoe het beste
prioriteit gegeven kan worden aan gebieden. Landschapsbeheer Friesland denkt
waar mogelijk mee, vertelt Foppe van der Meer.
Het afgelopen half jaar heeft Landschapsbeheer Friesland haar kennis en ervaring
in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op verschillende manieren ingezet
om collectieven te ondersteunen. Bij de

Z

Noardlike Fryske Wâlden heeft ze dertien gebiedsregisseurs droge dooradering
opgeleid. Deze regisseurs gaan bij leden
die hebben aange-geven mee te willen
doen aan ANLB in de gebiedsaanvraag

Goed bezochte Kennisdag ANLb voorziet in behoefte

owel het aantal deelnemers als de brede vertegenwoordiging van alle partijen
die betrokken zijn bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de provincie,
maakten duidelijk dat de Kennisdag over beheer van droge en natte dooradering
in een behoefte voorzag. Ook de initiatiefnemers, Landschapsbeheer Friesland, de
Terrein Beherende Organisaties en BoerenNatuur kijken er met tevredenheid op
terug. “Er is vraag naar kennis, zeker omdat de ingang niet landschap maar biodiversiteit is en natte dooradering nieuw is”, verklaart Foppe van der Meer van
Landschapsbeheer het succes.
De inleidingen over goed beheer van deze gebieden met oog op de biodiversiteit
riepen een levendige discussie op. “We hebben geprobeerd om met z’n allen scherp
te krijgen wat de opdracht binnen het nieuwe Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer is”, aldus Van der Meer. “Dat beheer gaat uit van bepaalde soorten. Vooral
voor de natte dooradering is dat voor velen nog onbekend gebied.” Onderzoeker
Ralf Verdonschot van Alterra verzorgde hierover een heldere en leerzame inleiding.
Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat de Zwarte Stern en Groene glazenmaker
(een libel, red.) het goed doen in je gebied? En het beheer ook voor weidevogels
een plus oplevert? Naast de kennisoverdracht door de deskundigen van Alterra,
Landschapsbeheer Friesland en It Fryske
Gea, werd ook de mogelijkheid tot
kennisuitwisseling door de deelnemers
gewaardeerd. “Het was een goede
verkenning die zeker een vervolg zal
krijgen als het nieuwe stelsel ANLB is
ingevoerd en we op basis van ervaringen en monitoring weer van elkaar
kunnen leren.”

Elan, het collectief van agrarische natuurverenigingen in Zuid-Oost Fryslân, dat
anders dan de Noardlike Fryske Wâlden
nog helemaal geen ervaring heeft met
het leefgebied droge dooradering, heeft
Landschapsbeheer vooral geholpen bij
het voorlichten van de grondeigenaren
in de streek, het opzetten van de aanpak
om te komen tot een gebiedsaanvraag en
inhoudelijke kennis. Zo ondersteunde ze
het collectief bij vier presentaties in de
gemeenten waarin Elan actief is en bij
een grote slotbijeenkomst in Gorredijk,
waarbij zo’n honderd geïnteresseerden
aanwezig waren. “Mensen wilden vooral
weten waarom ze mee zouden moeten
willen doen en welke voorwaarden aan
deelname zijn verbonden.”

Waddenvogels
Zowel bij de collectieven als bij de provincie liggen er volgens Van der Meer nog
vragen die beantwoord moeten worden
om het nieuwe agrarisch natuurbeheer
goed in te vullen. Voor de collectieven is
de belangrijkste opdracht op dit moment
volgens hem het draagvlak en enthousiasme voor agrarisch natuurbeheer niet
te verliezen bij het maken van de keuze
welke gebieden wel en welke geen prioriteit krijgen. Voor de provincie is het best
lastig om de gebiedsaanvragen te beoordelen, verwacht hij. Daarom werken de
provincie, collectieven, Terrein Beherende
Organisaties en LBF nu hard aan een
beoordelings- en prioriteringssysteem.
Tegelijkertijd ziet Van der Meer al wel
ontwikkelingen die duidelijk maken wat
de winst van het nieuwe beleid kan
zijn. Zo is er nu voor het eerst ook op
Terschelling een gebied aangewezen als
droge dooradering. “De aandacht voor
ANLB ging op de eilanden voorheen uitsluitend uit naar weidevogels. Na een
gezamenlijke actie van het collectief
Waddenvogels en LBF is er nu ook ruimte
voor andere soorten in andere beheergebieden.

Groen licht
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Lekker Landschap in Fryslân

Natuur als dagelijkse kost
In het Nederlandse landschap zijn veel eetbare planten,
bloemen, vruchten, noten en paddenstoelen te vinden
waar de lekkerste hapjes en gerechten van te maken zijn.
Van bramen tot waterkers. En van eekhoorntjesbrood tot
tamme kastanjes. Puur natuur, smaakvol en gezond. Met
het project Lekker Landschap nodigt Landschapsbeheer
Friesland iedereen uit dit natuurlijk lekkers te ontdekken.
En ervan te genieten.
Landschapsbeheer organiseert diverse activiteiten om de
Friese eetbare natuur te vinden en te proeven. Op deze
pagina een greep daaruit.
Lekker Landschap landelijk
Lekker Landschap is een landelijk project van Landschapsbeheer Nederland en Stichting wAarde, gefinancierd door
NPL. Doel is al het eetbare lekkers in ons landschap te
ontdekken en ervan te genieten. Er worden onder meer
foodroutes en picknicks georganiseerd, maar ook extra
eetbare gewassen (zoals fruitbomen) aangeplant.

Nieuwe bes- en nootdragers

Vaderdag-picknick

Wandelroute Buitenpost-Kollum

---------------------------------------Tijdens de Nationale Boomfeestdag op
18 maart plantten basisschoolkinderen
in Rottevalle maar liefst 130 bes- en
nootdragende bomen en struiken. De
schop ging de grond in voor onder meer
hazelaar, meidoorn en wilde kers. Volgend
jaar plukken de leerlingen de vruchten
van hun werk in het ‘educatiebos’.

---------------------------------------Op 21 juni is het tijd voor de Heitiedei
Picknick, eveneens georganiseerd door
WEareGRUTSK. Na een tochtje te voet
(en waar mogelijk per kano) door de
landerijen rondom Leeuwarden, kunnen
deelnemers zich tegoed doen aan een
picknickmand vol lokale lekkernijen.
Ondertussen genietend van muziek en
kleinschalig theater. Aanmelden kan op
www.lwdsmaakstad2015.nl.

---------------------------------------Tussen Buitenpost en Kollum komt een
heuse Lekker Landschap-route. Deze leidt
wandelaars onder meer langs botanische
tuin de Kruidhof, streekproductenwinkel
Op ‘e Stâl en het Bloemenparadyske; een
prachtige pluktuin nabij een imposante
boerderij. Komende tijd worden in laatstgenoemde nog allerlei fruit- en notenbomen aangeplant. Landschapsbeheer
ontwikkelt de route samen met Stichting
Wrâldfrucht.

Moederdag-picknick
---------------------------------------Ook tijdens Moeder- en Vaderdag wordt
dit jaar met alle zintuigen genoten
van het Friese landschap. Zo organiseerde WEareGRUTSK, in opdracht van
Landschapsbeheer Friesland en in samenwerking met Leeuwarden Hoofdstad van
de Smaak 2015, op zondag 10 mei de
Memmedei Picknick. Moeders en hun
gezin fietsten van Leeuwarden naar
Martenastate in Cornjum. Onderweg
werden lekkere ingrediënten verzameld
voor de picknick in Cornjum. Een mand
vol streekproducten maakte de picknick
compleet.
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Lekkere start van het schooljaar
---------------------------------------Een lekkere start van het schooljaar voor
de kinderen van tien basisscholen in
Heerenveen. Tijdens veldwerkdagen in
augustus en september gaan zij op zoek
naar eetbare lekkernijen, om deze vervolgens op te peuzelen tijdens een picknick.
Ook doen de kinderen leerzame activiteiten als een educatieve speurtocht en
onderhoudswerk aan struiken en bomen.

Pluk vruchten van eigen omgeving
---------------------------------------In de Noardlike Fryske Wâlden plukt men
al jaren de vruchten van de omgeving. Zo
is er ieder vierde weekend van augustus
Brommels!, een bramenfestijn waarbij
inwoners en gasten kennismaken met de
brommel (braam), het coulisselandschap
en de cultuur van de Wâlden. In het kader
van Lekker Landschap zijn er fiets- en
wandelroutes door bramenrijke streken
gekoppeld aan het evenement. Zie ook
www.brommels.nl.

Column

Broedplaats

Wandelnetwerk Zuidwest Fryslân
bijna klaar

Op Google Nieuws verscheen onlangs een bericht
met de titel: ‘Baard blijkt ideale broedplaats voor
bacteriën.’ In eerste instantie denk je dan: dat is
mooi, want dat spaart veel fossiele energie uit en
dat is goed voor het klimaat. Als gevolg van de
isolerende werking van die baard kan ook de kachel
een tikkeltje lager dus dat is dubbel voordeel.
Bovendien zijn er tegenwoordig nogal wat dieren
tevergeefs op zoek naar zo’n ideale broedplaats.
Maar helaas, even verder blijkt dat baarden volgens
diverse experts 'bacteriële sponzen' zijn die
infecties kunnen verspreiden. In het artikel wordt
ook gesteld dat de baardentrend nog lang niet
op zijn retour is; integendeel zelfs. Nu kun je je
voorstellen dat er met het dagelijkse afschrapen
en maaien van de altijd weer oprukkende
gezichtsbeharing grote economische belangen
gemoeid zijn.
Na deze mishandeling is er kennelijk ook nog eens
een heel palet aan chemische middelen nodig om
de aangebrachte schade te beperken.

Het is mooi om te zien hoe je de beleving van het landschap terugvindt op
de kaart. In het Lemsterland zie je een
fijnmazig netwerk op de zandkoppen,
rond de meren zijn de lijnen op de
kaart illustratief voor de uitgestrektheid die je daar als wandelaar ervaart.”
Voor Gerard van Looijengoed maakt
dat de waarde van het wandelpadennetwerk in Zuidwest Fryslân waaraan
Landschapsbeheer de afgelopen drie
jaar heeft gewerkt, in een oogopslag
duidelijk. “We willen het landschap met
al deze verschillende karakteristieken
ontsluiten, zodat het beleefbaar wordt.”
In opdracht van de gemeenten Sudwest
Fryslân en de Friese Meren stelde
Landschapsbeheer samen met werkgroepen in het gebied een netwerk van
bijna 750 kilometer wandelpaden en 325
knooppunten samen. Aan de basis lagen
de kaarten uit het project Oude paden,
Nieuwe wegen, die de werkgroepen al
bijna tien jaar geleden maakten.

25

knooppunt

Het liefst had Van Looijengoed alle oude
paden weer toegankelijk gemaakt, maar
dat was niet mogelijk. Aan het eindresultaat doet dat volgens hem echter geen
afbreuk. Er is weer een belangrijke stap
gezet op weg naar een provinciedekkend
netwerk met veel wandelmogelijkheden.
De gemeenten, die zich van meet af aan
hard hebben gemaakt voor de realisatie
van het knooppuntennetwerk in Zuidwest
Fryslân omdat ze het belang van een
goede recreatieve infrastructuur
erkennen, gaan komende tijd aan de slag
met wandelkaarten. “Het netwerk wordt
ontsloten via de provinciale website en
app waaraan wordt gewerkt in het integraal plan Toeristische Basisinfrastructuur
Fryslân. Maar wandelaars maken er nu
al gebruik van. Omdat de gemeenten en
VVV’s er ook al vragen over krijgen, willen
ze het ook op kaart kunnen aanbieden.”
Het netwerk in Zuidwest Fryslân is
bewegwijzerd met de inmiddels bekende
knooppuntpalen en stickers die ook
voor de andere Friese netwerken, zoals
Waddenwandelen, zijn gebruikt. Digitaal
kan het eenvoudig aan het padennetwerk
in Drenthe, Groningen en Overijssel
worden gekoppeld. De Marrekrite gaat
het beheer en onderhoud verzorgen,
terwijl Merk Fryslân de marketing en
promotie voor zijn rekening neemt.

Is het daarom erg ver gezocht om de hand van de
industrie achter deze berichtgeving te vermoeden?
Stel je voor dat de baardentrend doorzet en dat in
het kielzog hiervan ook vrouwen hun sierlijke en
kenmerkende natuurlijke beharing weer wensen te
behouden.
Een economische ramp voor de producenten van
talloze, dan overbodige, bestrijdingsmiddelen zal
hiervan het gevolg zijn.
Of wordt er misschien iets heel anders uitgebroed?
Vorig jaar werd er een frontale aanval op Zwarte
Piet uitgevoerd, en Sinterklaas bleef hierbij nog
even buiten schot.
Maar wat te denken van een goedheilig man met
een bacteriële spons van ruim 1.700 jaar oud, die
ook nog eens op een schimmel rijdt?
Zo’n figuur is een regelrecht gevaar voor de
volksgezondheid
en daar ga je
je bloedjes van
kinderen toch niet
aan blootstellen?
Dus weg met
die ouwe sik; we
sturen hem samen
met de Kerstman
met pensioen.
Ons eens zo rijke cultuurlandschap wordt daardoor
samen met zijn inwoners wel heel erg kaal.
Ho, ho, ho .........

Jan J. de Boer
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Klaas Zwart: “Groenblauwe dooradering biedt kansen voor integrale aanpak.”

Maatschappelijke organisaties hard nodig bij
invullen Streekagenda
“In de afgelopen jaren is er vooral gewerkt aan een bestuurlijke overeenkomst
tussen de 24 gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie. Met als resultaat
dat in de vijf bestuurlijke regio’s de voormalige plattelandsprojecten per 2014
zijn overgegaan in Streekwurk. Gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden die per
streek maatwerk moeten leveren, compleet met gezamenlijke programma’s, doelen
en aanpak. Daarom is het goed dat ook maatschappelijke organisaties als Friese
Milieu Federatie, de terreinbeheerders, Landschapsbeheer Friesland, IVN Noord en
Waddenvereniging vertegenwoordigd zijn. Jullie zitten als geen ander in de haarvaten van de Friese samenleving. Kijken we naar de actuele opgaven voor de
nabije toekomst en de terugtredende rijksoverheid, dan durf ik zonder meer te
stellen dat wij jullie hard nodig hebben bij het invullen van de Streekagenda’s.”
Aan het woord is Klaas Zwart, projectleider Streekagenda voor de provincie
Fryslân. Zwart was samen met collega’s
van de verschillende streekhuizen ANNO,
Zuidoost, Noardwest, Zuidwest en
Wadden te gast op het hoofdkantoor
van It Fryske Gea in Olterterp.
Op uitnodiging van genoemde natuur/
landschaps- en milieuorganisaties zit een
flinke Streekwurk-delegatie aan tafel om
te bespreken hoe de betrokkenheid van
groene, maatschappelijke organisaties
beter kan worden verankerd in de nieuwe
samenwerkingsstructuur. Want hoewel
gewenst, vanzelfsprekend is die positie
nog niet, erkent ook Klaas Zwart. Een
vaste plek in langlopende gebiedscommissies en inbreng bij de verdeling van
gebiedsgerichte budgetten en het Iepen
Mienskip Fûns zullen daarbij zeker helpen.
Net als vroegtijdige betrokkenheid bij de
ontwikkeling van plannen en grotere
projecten.

Eerder aan tafel
Nu nog staan de organisaties teveel aan
de kant, vinden ze. Dat moet anders.
Liever niet wachten tot het moment
waarop de uitvoering al begint, maar
eerder aan tafel. De natuur- en milieuorganisaties willen juist meedenken aan de
voorkant, bij de beleidsvorming, en aan
het begin van een proces of project. Het
moment waarop de inhoud centraal staat,
je nog zaken kunt agenderen en er ruimte
is voor eigen inbreng en ontwikkeling.
Partijen leren elkaar zo beter kennen en
ervaren al doende wat het is om integraal
te werken.
Dat willen Klaas Zwart en zijn Streekwurk-collega’s ook. Tegelijk waarschuwt
Zwart voor al te grote verwachtingen.
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“Wij zijn dan wel operationeel, maar uitgekristalliseerd is de organisatie nog niet.
Bovendien is er minder geld te verdelen
dan in de vorige situatie, willen we minder bestuurlijk drukte en meer integrale,
zelfs cross-sectorale projecten die goed
zijn voor de hele regio. Denk daarbij
aan thema’s als cultuurhistorie (Grutsk),
veenweideproblematiek, krimp & leefbaarheid, landschap, verzilting, regionale
economie en toerisme. Dat zijn binnen de
Streekagenda’s nu behoorlijke overheidsgestuurde zaken, waarbij we nog goed
moeten bedenken hoe de grotere maatschappelijke organisaties hierin effectief
een rol kunnen vervullen. Tegelijk, en
zeker als het gaat om regionale belangen
met een integrale aanpak, kunnen we
niet om organisaties als die van jullie
heen. Dat lijkt me evident.”

Groenblauw
Een mooi voorbeeld vindt Zwart de
groenblauwe dooradering die momenteel
in alle Friese regio’s actueel is, maar als
thema nog veel te onzichtbaar is in de
provincie. Het gaat dan om het netwerk

aan half-natuurlijke elementen in het
landschap, zoals sloten, wegbermen,
dijken, perceelranden en ook tuinen en
parken. Dit netwerk dooradert die delen
van het landschap die worden gebruikt
voor het produceren van voedsel en voor
wonen en werken. Bij elkaar opgeteld
draagt dit netwerk substantieel bij aan
de economische, sociale en ecologische
waarde van stad en platteland.
Met groenblauwe landschapsdiensten
verandert het denken over natuur en
biodiversiteit in de maatschappij radicaal.
Het zet natuur en landschap neer als een
gemeenschappelijk belang in plaats van
een sectoraal belang. Het wordt daarmee
een integraal productiesysteem waar veel
partijen economisch, sociaal of ecologisch baat bij hebben. Het beheer van de
groenblauwe dooradering en de sturing
op landschapsdiensten vergt een omslag
in doen en denken.
“Landschapsdiensten staan nog in de kinderschoenen. Er wordt vaak over gepraat,
maar om er in de praktijk mee te werken
is nog veel nodig: meer kennis, ervaring,
aandacht en meer draagvlak. Dat moeten
we vooral in de gezamenlijkheid oppakken, maar hoe we dat gaan doen, daar
moeten we nog over nadenken”, aldus
een behoedzaam formulerende Klaas
Zwart. “Ik wil jullie dan ook uitdagen daar
alvast over na te denken, coalities te vormen en bij de provinciale politiek ruimte
te vragen om te experimenteren met deze
nieuwe aanpak.”

Elan brengt soorten in kaart voor beheermaatregelen
Grote verrassingen kwamen er niet uit
het onderzoek naar de biodiversiteit in
het werkgebied van Elan; het samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen in Zuidoost Friesland. Wel
opvallend vond coördinator René Vree
Egberts hoe weinig er eigenlijk nog
maar bekend is over de monitoring in
agrarisch natuurbeheergebieden. Elan
vroeg bureau Bakker in kaart te brengen
welke soorten waar voorkomen, zodat
ze de juiste dingen op de juiste plek
kan doen.
Het onderzoek richtte zich op de droge en
natte dooradering. Voor Elan een nieuw
‘onderdeel’ van het agrarisch natuurbeheer.
Met name de flanken van de beekdalen en
de houtsingels blijken soortenrijk. Vooral
veel kleine vogels voelen zich er thuis,
waaronder de geelgors, kneu, braamsluiper,
grote lijster en gekraagde roodstaart, maar
ook vleermuizen, zoals de laatvlieger. In de
poelen en dobben leven onder andere heien poelkikkers en kamsalamanders.

Met de gegevens van bureau Bakker kan
Elan keuzes maken voor haar gebiedsplan.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het
natuurnetwerk robuuster wordt, aldus
Vree Egberts. “Wij willen een slag maken
om de landschapselementen tussen de
natuurgebieden te versterken met goed
onderhoud en beheer. Er moet samenhang
ontstaan. Daarvoor sluiten we met leden
een contract over beheermaatregelen.”

In vier regiobijeenkomsten licht Elan de
methodiek toe aan haar leden. “We hopen
zo draagvlak te krijgen voor de keuzes van
locaties waar we de grootste effectiviteit
kunnen behalen.”

Vrijwilligers pakken prunus rond Beetsterzwaag met succes aan
De prunus of vogelkers is ooit bewust
ingevoerd. Maar de Amerikaanse
soort bleek het hier te goed te doen.
Hij verdringt andere soorten. Daarom
wordt hij al jaren bestreden. Rondom
Beetsterzwaag doet Landschapsbeheer
Friesland dat niet door de bomen te
vellen, maar door de bomen te ringen.
Samen met vrijwilligers trekt George
Meijners met zaagkettingen het bos in.
Ze hebben succes. Maar het welslagen
hangt af van een continue zorg die ook
een blijvende aandacht van de particuliere eigenaren nodig heeft.
Grote bomen neemt hij zelf onder handen
met de motorzaag. Bij kleinere exemplaren van de exoot halen vrijwilliger de
schors van de stam met een zaagketting
van de motorzaag. Onder de schors worden de sapstromen doorbroken. De boom
sterft dan in twee seizoenen langzaam af.
“Het is niet veel werk en het blijkt effec-

tief. Doordat de bodem, anders dan met
zagen, niet wordt beroerd, komt het zaad
niet meer op.”
“Het idee komt uit Scherpenzeel, daar
was op kleine schaal ervaring opgedaan
met deze wijze van bestrijden”, vertelt
Meijners. “Wij hebben dat hier vorig jaar,
in samenwerking met de Bosgroep, op
grote schaal ingevoerd. We werken liever
niet met gif en met deze werkwijze kan
dat.” Rondom Beetsterzwaag komt de
prunus op verschillende locaties verspreid
over honderden hectare voor. Om hem
definitief kwijt te raken, is het belangrijk
alle zaadbomen of ‘moederbomen’ aan te
pakken. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor eigenaren om ze te informeren
over onze werkwijze. Landschapsbeheer
Friesland denkt juist voor deze lange
termijn aanpak succes te hebben, dat
hebben ervaringen elders ook laten zien.

Groen licht
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Excursie Shared Grien Space: verhalen delen
Behalve deelnemers waren ook geïnteresseerden met ideeën voor een nieuw Shared
Grien Space-locatie welkom. Daarvan
maakten onder meer twee groepen uit
Leeuwarden gebruik. “Elk dorp en elke wijk
heeft wel een gebiedje dat uitnodigt om
er samen iets mooiers van te maken. Wij
hopen dat dit project als een sneeuwbal
zal groeien. We zijn nu bezig in Zuidwest,
maar we kijken ook naar Noordwest en
Noordoost welke initiatieven daar mogelijk
zijn.”

Drie locaties, drie projecten:

De Groene Flach in Sneek
een boomgaard waar samen kan worden
geleefd, gespeeld, gewerkt en gegeten.
Kloostertuin Hemelum

Leren, inspireren en verhalen delen;
daar ging het om tijdens de excursie
langs de drie pilotprojecten van Shared
Grien Space in Sneek, Hemelum en
Harich op 13 februari jl. Op elke locatie
krijgt een openbare ruimte een nieuwe
groene invulling. Dat gebeurt op totaal
verschillende manieren.

Kloostertuin Hemelum
Tijdens de excursie maakten de dorpen
voor het eerst kennis met elkaars projecten,
toegelicht door betrokken deelnemers. Een
verrassende ontmoeting, aldus Arnoud de
Vries van de Friese Milieu Federatie, die het
project samen met Jan Piet de Boer van
Landschapsbeheer Friesland ontwikkelde.

een verwaarloosd park wordt opnieuw
ingericht op een manier die het karakter
van Hemelum als kloosterdorp versterkt.

Burgerbosje Harich
een bos dat helemaal wordt ontworpen,
aangelegd en onderhouden door burgers.

Henk van Olphen en ‘zijn’ Koepelbos
In maart zijn de werkzaamheden aan het Koepelbos te
Olderberkoop afgerond. Op 29 mei is de opening.
Een heugelijk feit, ware het niet dat initiator Henk van
Olphen onlangs overleed.
Henk heeft zich als bekende Oldeberkoper en lid van de werkgroep Hertenkamp heel sterk gemaakt voor herinrichting van
het Koepelbos en het naastgelegen hertenkamp. Mede dankzij
zijn inspanningen is dat gelukt.
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Als oud-directeur van Bank Bercoop had Henk een voorliefde
voor financiën. Die passie kwam zeer goed van pas bij het
project. Het vinden van subsidies en fondsen om het 19de
eeuwse landschapspark zijn oorspronkelijke allure terug te
geven, vroeg namelijk de nodige aandacht. Dankzij Henk en
hulp van omwonenden, bedrijven, KNHM, Staatsbosbeheer en
Landschapsbeheer Friesland is dit uiteindelijk gelukt.

eiland in de parkvijver, aan het speelbos met uitkijktoren en
het planten van nieuwe bomen. Ook dacht hij mee over de
plannen voor een kunstwerk, die het park zijn finishing touch
zou moeten geven. Het is droevig dat Henk niet bij de
heropening van ‘zijn’ Koepelbos kan zijn.

Maar Henk genoot ook van het praktische werk. Zo heeft hij
nog meegewerkt aan de aanleg van een bruggetje naar het

Henk van Olphen overleed 24 februari 2015 na een kort
ziekbed. Hij werd 67 jaar.
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Landschapsbeheer Friesland dankbaar voor vaste steun

NPL geeft weer recordbedrag aan goede doelen
De Postcode Loterij doneert in 2015
weer een recordbedrag van ruim 312
miljoen euro aan bijna honderd goede
doelen. Daaronder LandschappenNL en
de daarbij aangesloten organisaties van
Landschapsbeheer. Als vaste beneficiënt
kreeg Landschapsbeheer Nederland
2.250.000 euro. Goed nieuws voor het
landschap en alle mensen die ervan
genieten en zich ervoor inzetten!
De schenking aan goede doelen wordt
mogelijk gemaakt door de 2,5 miljoen
deelnemers van de Postcode Loterij.
Van ieder lot dat zij kopen gaat de
helft naar goede doelen.
LandschappenNL en de provinciale organisaties zoals Landschapsbeheer Friesland
zijn de Nationale Postcode Loterij en haar
deelnemers zeer dankbaar voor de gulle

bijdrage. Het stelt ons in staat verschillende
projecten uit te voeren die ten goede
komen aan het landschap of waarmee
we nieuwe projecten kunnen ontwikkelen.
Vele tienduizenden vrijwilligers die zich
voor ‘hun’ landschap inzetten kunnen
hierdoor worden ondersteund door de
provinciale organisaties Landschapsbeheer.

beheer Friesland een verschil kan maken
voor het beheer en de ontwikkeling van
het waardevolle Friese cultuurlandschap.

Friesland
Landschapsbeheer Friesland is al vele jaren
één van de beneficiënten van de Nationale
Postcode Loterij; de grootste goede doelenloterij van Nederland. Van de jaarlijks
bijdrage die LandschappenNL ontvangt
mag Landschapsbeheer Friesland zo’n
€ 187.500 inzetten voor haar eigen werk
en projecten, zoals de Natuurwerkdag en
de Biologiedagen voor het basisonderwijs.
Een fiks bedrag waarmee Landschaps-

M

Steun LBF, geef om het landschap

et volle overgave werkt Landschapsbeheer Friesland aan
winst voor het Friese landschap. We initiëren en organiseren
projecten voor landschappelijk beheer, behoud en ontwikkeling. Adviseren grondeigenaren, bedrijven en overheden.
Creëren betrokkenheid en draagvlak. En zorgen ervoor dat
vrijwilligers opgeleid en begeleid aan de slag kunnen.
Om dit te kunnen blijven doen, zijn we mede afhankelijk van
subsidies en donaties. Gelukkig beseffen steeds meer mensen
wat de waarde is van natuur en landschap. En de verhalen
die zij vertellen. Ook ziet een toenemend aantal mensen (het
mogelijk maken van) behoud en beheer ook als hun eigen
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gevarieerde en
natuurlijke omgeving, waarin mensen werken, wonen, recreëren én participeren, is onmisbaar voor een prettige en
gezonde samenleving.

D

Website Landschapsbeheer Friesland vernieuwd

e afgelopen tijd is er hard gewerkt om onze website
te vernieuwen en we zijn trots op het resultaat! De oude
website bood geen goede mogelijkheden voor interactie met
de bewoners van Fryslân. In de vernieuwde website is er een
applicatie voor Facebook, YouTube en Twitter. Verder is de
site beter leesbaar door gebruik van grotere letters en een
andere typografie. De lay-out is ook meteen meegenomen in
de upgrading, en oogt eigentijds en fris. De activiteiten en
diensten van Landschapsbeheer Friesland zijn beter vindbaar
op de vernieuwde website en de menustructuur is overzichtelijk en functioneel. Zie www.landschapsbeheerfriesland en
like onze Facebookpagina of volg ons via Twitter.

Met elke donatie, van welke hoeveelheid dan ook, draagt u bij
aan deze (be)leefbare, biodiverse en karakteristieke omgeving.
Als donateur draagt u bij aan een leefbare omgeving. Er zijn
verschillende mogelijkheden. Maar hoeveel en hoe vaak u
ook geeft, bij Landschapsbeheer Friesland leidt dat altijd tot
'winst voor het landschap'. Doneren is eenvoudig: ga naar de
website van LBF, klik op de button ‘Steun LBF’ en vul naar
wens een bedrag in voor een eenmalige of periodieke donatie.
Hartelijk dank!
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Favoriete plek van Henk de Vries, directeur It Fryske Gea

“Tsjongerdellen start van mijn loopbaan bij Gea“
in dienst bij It Fryske Gea als hoofd van
de afdeling Natuurkwaliteit, en sinds 2006
was ik tevens adjunct-directeur. Vanaf
1 januari 2012 ben ik de vierde directeur
van deze prachtige, al 85 jaar bestaande
natuurbeschermingsorganisatie.

Oude meanders

Vanaf de uitkijktoren de 'Tsjongertoer'
kijkt Henk de Vries uit over de Tsjongerdellen, vlakbij natuurgebied It Ketliker
Skar tussen Mildam en Nieuwehorne.
“Telkens een bijzonder weerzien”, vertelt de directeur van It Fryske Gea. “En
van een hele andere orde dan het parklandschap, de bossen en heide achter
ons. Vanaf mijn ouderlijk woonhuis in
Drachtster Compagnie fietste ik hier
gedurende een half jaar vrijwel dagelijks
naar toe. Veertig kilometer heen, veertig
kilometer terug op mijn racefiets met
flink wat boterhammen en drinken mee
voor onderweg. Als student biologie/landschapsecologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen deed ik hier onderzoek naar de
bodem- en waterkwaliteit in relatie tot de
vegetatie. Ik heb heel wat watermonsters
genomen en mijn florakennis flink bijgespijkerd. Uiteindelijk bleek al dat ‘wrotten’ in de Tjongerdellen de start van mijn
loopbaan bij It Fryske Gea.“
Henk de Vries legt uit: “Op het gebied van
ecohydrologie en natuurbeheer waren Ab
Grootjans en Jan Bakker mijn leermeesters.
Maar het was mijn biologieleraar Johan de
Jong uit Ureterp die mij tijdens het hospiteren voor het leraarschap op het Drachtster
Lyceum in contact bracht met Ultsje Hosper,
destijds adjunct-directeur van It Fryske Gea.
Uit dat contact ontstond de onderzoekstage
in de Tsjongerdellen, en trok ik weer tijdelijk
in bij mijn ouders. Mijn half jaar intensief
veldonderzoek heb ik verwerkt in een eindrapport, dat als geïllustreerd boekje in de
zgn. Beekdalserie van de RUG verscheen.
Vervolgens vroeg Hosper mij om ook het
beheerplan voor het gebied te schrijven.
Dat was het begin van een periode van
tijdelijke aanstellingen bij het Gea, afgewisseld met banen bij het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer, de Provincie Fryslân, LB&P
ecologisch advies BV en Heidemij Advies BV
regio Noord. In december 1997 kwam ik
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De Tsjongerdellen is het restant van het oude
beekdal van de Tjonger, ontstaan in de IJstijd
en ooit een fraaie meanderende stroom
waar het grondwater uit de hoger liggende
omgeving naar toe stroomde. Bewoners van
het gebied brachten het beekdal in cultuur
en na kanalisatie kronkelde ook de rivier niet
meer. De landbouw, aanleg van wegen en een
sloot met dijk dwars op de natuurlijke waterafvloeiïng deden het gebied geen goed: door
verdroging dreigde één van mooiste dotterbloemhooilanden te verdwijnen. Maar in
samenwerking met veel partijen in de regio
kon It Fryske Gea het tij keren. Mede op basis
van het beheerplan van Henk de Vries heeft
het water de ruimte gekregen en kunnen
de lage graslanden in de winter weer overstromen. De oude meanders in het beekdal
zijn opnieuw uitgegraven en er is weer een
verbinding met de Tjonger gemaakt.
“Dat maakt het gebied weer een paradijs voor
vogels. Niet zozeer voor de weidevogels van
vroeger, maar het moerasachtige hooilandgebied biedt wel een habitat voor roerdomp,
watersnip, kwartelkoning en regenwulp.”,
vertelt De Vries. “Vergeleken met pakweg dertig jaar geleden kijk ik nu tegen een wezenlijk
ander gebied aan. Toen waren het nog losse
boerenpercelen met wat vee. Nu kijk je naar
een gevarieerd, bloemrijk hooilandgebied,
extensief beheerd en sterk vernat. Een in
Fryslân schaars natuurgebied waar het beekdalsysteem langzaamaan herstelt en door een
betere waterhuishouding de oude graslanden
’s winters onder water kunnen staan. Met als
gevolg dat in het groeiseizoen dotterbloem,
echte koekoeksbloem en waterkruiskruid zich
in overvloed kunnen ontwikkelen.”
“Natuurlijk zijn er wensen. Eigenlijk zou er
een natuurlijke overgang moeten zijn tussen
bos en dal, maar helaas snijdt een druk
bereden weg de beide terreinen in tweeën.
We zouden het hele dal van de Tsjonger, van
Oosterwolde tot Kuinre wel een robuuste
natuurinvulling willen geven. Een stromende
beek in een natuurlandschap. Het gebied
heeft de potentie, maar andere gebruiksfuncties staan dat in de weg. Maar alles op
zijn tijd”, aldus De Vries.
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