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1. Introductie

- Ontstaan in 1983 als SILF (Stichting Instandhouding Landschapselementen in Friesland)

- Op hoogtepunt ca. 30 medewerkers (incl. buitendienst)

- Op dit moment 14 medewerkers op kantoor, en ca. 200 vaste vrijwilligers 

- 6 Hoogstambrigades

- Doordeweekse vrijwilligers 

- Educatieprojecten met IVN, NFW, Mar en Klif 

- Natuurwerkdagen



1. Introductie 

Missie
Landschapsbeheer Friesland is dé landschapsorganisatie van Fryslân. We werken aan de kwaliteit van het Friese landschap en behartigen de belangen 
ervan door behoud, herstel en ontwikkeling na te streven. Participatie van de bevolking en ondernemers vormt het fundament hiervoor.

Visie
Landschapsbeheer Friesland is de vertegenwoordiger van het Friese landschap. 
Wij bewaken het cultuurhistorisch erfgoed en verbinden dat met vernieuwing. 
We bevorderen de biodiversiteit van landschappen.
Wij monitoren de kwaliteit en signaleren kansen en bedreigingen.
Wij geven het landschap een krachtige stem door bewoners, ondernemers en andere partijen hieraan te verbinden, en de bewustwording van de 
waarde te vergroten.
Wij willen bewerkstellingen dat het Friese landschap een duurzaam toekomstperspectief krijgt.



1. Introductie

- Meerjarenplan opgesteld samen met It Fryske Gea

- Looptijd 2021-2024

- 3 hoofdthema’s : 
Klimaat en Landschap (o.a. Veenweide, Bossenstrategie, Waddenkust, 
Energielandschappen)

Erfgoed en cultuurhistorie (Omgevingsvisie, Erfgoed/cultuurhistorie in ANLB, 
Gebiedsaanpak, landschapsfondsen, etc). 

Biodiversiteit (Natuurincl. landbouw, monitoring, Nieuwe GLB, biodiversiteit binnen NNN, Natuur mei de 
mienskip etc)

- Dienstverleningsovereenkomst (DVO IFG-LBF)



2. Door de jaren heen - Slijtage 

➢ Een breed begrip en een veelkoppig monster

➢ Wiens verantwoordelijkheid?

➢ Landschap sectoraal framen als het cultuurlandschap

➢ Beleidsmatige verdieping - Raamwerk Fries Streekeigen 
Cultuurlandschap



2. Door de jaren heen - Slijtage 

- Verdwijnen van oude kavelgrenzen
- Verdwijnen van sloten en daarmee allerlei aanleidingen
- En daarmee de landschapsstructuur
- Maar ook effecten op biodiversiteit



3. Projecten in het Landschap - herstel

- Samenwerking met 4 collectieven
- ELAN, NFW, ILM en Waddenvogels

- Begroting: 2,6 miljoen

- Looptijd: 2017 t/m 2022

- Maatregelen:
- Herstel & aanleg van landschapselementen, zoals: (elzen) 

singels, bomenrijen, houtwallen(110 kilometer waarvan 20 

kilometer nieuw), hagen, heggen, solitaire bomen, bosjes en 

poelen (ca. 50 poelen)

“Herstel & Versterken Landschap Droge Dooradering”

Slecht onderhouden Goed onderhouden



3. Projecten in het Landschap - herstel

“Herstel Agrarisch Cultuurlandschap - Fryslân”
12 Maatregelen verspreid door Friesland

1. Aanleg en herstel akkerranden, struweelranden, vogelakkers en wintervoedselakkers 
(Waadrâne)

2. Aanleg natuurvriendelijke oevers
3. Aanleg duikers/blauwe dooradering
4. Aanleg en herstel drenkpoelen in kleigebied
5. Herstel agrarische historische erven
6. Herstel opvaarten naar historische agrarische erven
7. Herstel sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen i.c.m. herstel kruinigheid en terp
8. Aanleg en herstel akkerranden, vogelakkers, wintervoedselakkers, struweelranden (ELAN)
9. Aanleg en herstel beplanting of omgrachting state- of kloosterterreinen
10. Herstel historische dijkbiotoop; dijklichaam, grenssloot, struweel, kolken, dijkcoupures, 

dijkdoorgangen, beplanting
11. Herstel elzensingels in kleigebied
12. Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers



3. Projecten in het Landschap - herstel

“Herstel Agrarisch Cultuurlandschap - Fryslân”

- Samenwerking met 7 collectieven
- ELAN, NFW, ILM, Sudwestkust, Waadrâne, 

Waddenvogels en Westergo

- Begroting: 1,6 miljoen

- Looptijd: 2019 t/m 2022



2. Projecten in het Landschap - herstel

Gebiedsontwikkeling De Centrale As
- Inventarisatie
- Landschapsvisie
- Kavelruil
- Landschapsopgave vrije werving
- advisering
- Naar uitvoering: 
- Landschapsbestekken
- Directie en uitvoering
- In totaal 8 jaar betrokken 
- Nu weer gevraagd i.v.m. 

bomenboekhouding en restopgave. 



2. Projecten in het Landschap - herstel

- Enkele broedparen van de 

Grauwe Klauwier 

- In een nieuwe aangelegde 

houtwal



3. Projecten in het Landschap- toekomst

- Openstelling POP ‘21 (HAC-F 2.0)
- Begroting: ca. 3,2 miljoen

- Looptijd: 2021 t/m 2024
- 12 maatregelen: 
- aanleg en herstel akkerranden, struweelranden, vogelakkers en 

wintervoedselakkers; 
- aanleg natuurvriendelijke oevers; 
- herstel en aanleg van bestaande en verdwenen (elzen)singels, houtwallen, 

heggen, hagen, bosjes, dobben, pingoruïnes, drinkpoelen en solitaire bomen
- herstel en aanleg drenkpoelen 
- herstel agrarische historische erven in agrarisch gebruik 
- herstel erven die niet onder 5a vallen 
- herstel historische waterlopen 
- herstel en aanleg túnwallen
- herstel en aanleg beplanting of omgrachting (voormalige) state- of 

kloosterterreinen of uithoven 
- herstel historische dijkbiotoop: dijklichaam, grenssloot, struweel, kolken, 

dijkcoupures, schotbalkhuisjes, dijkdoorgangen en beplanting; 
- herstel cultuurlandschappelijke begreppeling, bolle graslandakkers of kruinige

percelen 
- herstel kruidenrijk grasland 
- herstel en aanleg historische paden.



4. Het Landschap in 2040

➢ Landschap wordt via ruimtelijke kwaliteit vrijwel altijd reactief 

ingevlogen. Een sluitpost – zo goed mogelijk inpassen

➢ Het landschap is verworden tot een containerbegrip of een gevolg 

van allerlei ingrepen

➢ Klimaatlandschappen, energielandschappen, 

natuurlandschappen, ……

➢ De ruimtelijke claim op het landschap is enorm en komt uit vele 

hoeken

➢ Het Friese Landschap is grotendeels vogelvrij…!

➢ Dus moeten we het beschermen (?) tegen allerlei ruimteclaims: 

woningbouw, energie, infrastructuur, 



4. Het Landschap in 2040



- Voorstel in het kader van Open Oproep 

Prachtige Productielandschap 

(Ontwerpvraagstuk Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie 

- Wij hebben ons gericht op het speerpunt 

‘Cultuurhistorie/cultuurlandschap’ 

- LBF met Werkend Landschap 

(Kollektivenbereid Fryslân, FMF, IFG, SBB, 

Peter Hermens).

- Welke kansen biedt het nieuwe GLB – de 

ecoregeling / landschap – met betrekking tot de 

kernkwaliteiten van het Friese landschap?  

- Welke landschapsdiensten of -functies kunnen 

landschapselementen in het kader van de grote 

transitieopgaven nog meer verkrijgen? 

4. Het Landschap in 2040 - Mei it ferline foarút



4. Het Landschap in 2040 - Mei it ferline foarút



Dank jullie wel! 
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