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Symposium
Landschap van betekenis

boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap
Verslag
Op donderdag 23 november organiseerde de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) met de Stichting Heg &
Landschap symposium ‘Landschap van betekenis, boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap’. Doel van het symposium was om enerzijds de goede resultaten van agrarisch natuur- en landschapsbeheer te laten zien. In het
geval van de Noardlike Fryske Wâlden spreken we over elzensingels en dykswâlen (houtwallen). Anderzijds wilden we inzicht geven in het proces dat nodig is voor succesvol beheer. Dit verslag geeft in hoofdlijnen het verloop
van de dag weer.

Inleiding
In de Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke-Friese Wouden) zijn boeren zich er al jaren van bewust dat de ontwikkeling van de landbouw niet ten koste mag gaan van het cultuurlandschap en de natuur. Ze streven naar een vitale
landbouw in een natuurrijk, kleinschalig cultuurlandschap. Het coulissenlandschap van de Noardlike Fryske Wâlden
bestaat uit maar liefst 3.600 kilometer aan elzensingels en houtwallen. Dit is uniek in Europa. De resultaten van het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn opvallend. De landbouw is er gezond, het landschap is goed onderhouden met een grote biodiversiteit. De recreatieve sector bloeit er. Wat is het geheim van dit succes? Wat kunnen anderen in Nederland die ook streven naar een rendabele landbouw en een mooie, natuurrijke leefomgeving, hiervan
leren? Het symposium was bedoeld voor boerenbestuurders, beleidsmedewerkers van overheden, kennisinstellingen en onderwijs en provinciale landschaps- en natuurorganisaties en belangstellende burgers.

Dykswâl.
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Structuurrijke elzensingel.

Tijdens het symposium, gehouden in Burgum, kwamen de vier pijlers van de succesvolle aanpak aan de orde:
1. In de eerste plaats duurzaam onderhoud van de elzensingels en houtwallen, en niet te vergeten de financiering
en de organisatie er van;
2. De tweede pijler betrof de gebiedssamenwerking. Hoe werk je binnen zo’n groot gebied samen om tot een gezamenlijke aanpak te komen;
3. De derde pijler was de beleidsmatige verankering. Hoe zorg je er voor dat de overheid de gewenste aanpak
mogelijk helpt te maken;
4. De vierde pijler betrof het belang van een visie op de toekomst. Welke ontwikkelingen dienen zich aan en hoe
formuleer je hierop de gewenste gebiedsontwikkeling?
Het ochtendprogramma bestond uit een drietal presentaties over respectievelijk gebiedssamenwerking, beleidsmatige verankering en visie op de toekomst. Daarna gevolgd door 2 rondes van workshops over theorie en praktijk
van het beheer van elzensingels en dykswâlen, over de praktijk van gebiedssamenwerking en de organisatie van het
beheer. ’s Middags gingen de deelnemers het veld in om met ervaringsdeskundigen de resultaten van het beheer te
bekijken. De dag werd in Burgum onder het genot van een drankje afgesloten.

Presentaties
Inleiding
Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en
Louis Dolmans, voorzitter van de stichting Heg & Landschap (SHL)
Albert van der Ploeg beschrijft in zijn openingstoespraak het prachtige coulissenlandschap van elzensingels en dykswâlen, met zijn rijke flora, fauna en cultuurhistorie. De biodiversiteit staat er, net als elders, sterk onder druk. Er zijn ook
successen te melden zoals die van de gekraagde roodstaart. De uitdaging is een verdienmodel te bedenken waarin
zowel de biodiversiteit als het bestaansrecht van de boeren in de streek worden gegarandeerd. Wie draait er in de toekomst op voor het onderhoud van het landschap? Behoud door ontwikkeling is het credo. De samenwerking tussen
boer, beleidsmaker, burger etc. die in dit symposium centraal staat, is hierbij van cruciaal belang.
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Fokke Benedictus spreekt het publiek toe. Links NFW-voorzitter Albert van der Ploeg.

Albert refereert aan de historie van de VANLA (Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Achtkarspelen)
en de VEL (Vereniging Eastermars Lânsdouwe), die een pioniersrol hebben vervuld bij het organiseren van het landschapsbeheer door de lokale boeren en in feite bij het ontstaan van agrarisch natuurbeheer in Nederland. Onlangs
heeft de VEL hiervoor de Zilveren Anjer van het Prins Bernard Cultuurfonds gekregen. Fokke Benedictus, oprichter
van de VEL wordt door Albert gefeliciteerd en bedankt voor zijn grote inzet voor het behoud van de Noardlike Fryske
Wâlden.
Louis Dolmans, voorzitter van de stichting Heg & Landschap benadrukt de noodzaak van het behoud van heggen
en andere landschapselementen. Dit wordt volgens Louis onderstreept door de recent gepubliceerde dramatische
achteruitgang van insectenpopulaties. Louis schetst het werk van zijn stichting voor behoud en versterking van biodiversiteit. Hij en zijn organisatie zijn onder de indruk van het prachtige landschap en haar biodiversiteit van de
Noordelijke Friese Wouden. Hij wenst dat de deelnemers zich zullen laten inspireren door de succesvolle aanpak die
in deze streek door boeren en instanties is ontwikkeld.

Gebiedssamenwerking voor het landschap
1

Ingrid van Huizen, directeur en algemeen secretaris NFW

Ingrid van Huizen houdt een vurig betoog over de noodzaak van het behoud van het kleinschalige landschap van de
NFW. Hoe kun je nog rendabel blijven boeren in dit kleinschalige landschap en tegelijkertijd haar structuur in stand
houden? Het gebied mag om het cultuurlandschap te behouden immers geen museum worden. Bij gebiedsontwikkeling zoals voor de NFW, zijn een fors aantal partijen op de een of andere wijze betrokken. Alle partijen hebben
daarbij een bijdrage te leveren aan het leggen van de nieuwe puzzel. Denk daarbij aan de boeren zelf, de bewoners,
gemeenten, provincie Friesland, LTO, Friese milieu federatie, Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea. De samenwerking met alle betrokkenen verliep in het begin moeizaam maar wordt steeds beter en meer vanzelfsprekend.

1 Ingrid heeft per 1 januari 2018 een nieuwe functie aanvaard als portefeuillehouder ‘Natuur en landschapsontwikkeling’ voor LTO – Nederland.
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Ingrid van Huizen tijdens haar presentatie over gebiedssamenwerking.

In haar presentatie gaat Ingrid in op de geschiedenis van het agrarisch natuurbeheer in de NFW (zie dia) , hoe gebiedsgericht agrarisch natuur- en landschapsbeheer (n&l) thans is georganiseerd, wat daarvan de resultaten zijn en hoe
deze kunnen worden verbeterd.
In vergelijking met andere landschappen in Nederland kennen de NFW een lange geschiedenis van georganiseerd
n&l beheer door boeren. De eerste verenigingen ontstonden al in 1992. In 2002 zijn de meeste verenigd in de koepelorganisatie van de vereniging NFW. Voor een effectieve samenwerking is een gebiedsvisie nodig. Voor een goed
beheer is een beheerstrategie nodig. Deze laatste is uitgewerkt in de Veldgids. Deze vormt het uitgangspunt voor het
beheer van landschapselementen in de NFW en komt in een van de workshops aan de orde.
De NFW werkt in het kader van de regeling voor Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer onder andere in het leefgebied ‘Droge dooradering’ . Zij is hiervoor de trekker. De gebiedsvisie voor dit leefgebied is door de gebiedspartijen
gezamenlijk opgesteld. Bij het toepassen van de regeling worden 9 stappen doorlopen (zie dia). In dit verslag zullen
we deze stappen niet allemaal behandelen. We gaan kort in op enkele punten die onze bijzondere aandacht trokken.
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Gebiedsproces
Voor het opstellen van een brede gebiedsvisie heeft de vereniging NFW een aantal bijeenkomsten georganiseerd
met gebiedspartners die elk vanuit hun eigen specialisme hierbij betrokken waren en hun inbreng hebben geleverd.
In de gebiedsvisie is een balans gevonden tussen de cultuur- en natuurwaarden van het gebied en de economische
ontwikkeling die nodig is om in het gebied te kunnen wonen en werken. De gebiedsvisie is op haar ecologische merites getoetst door het ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Altenburg & Wymenga. Daarna is het als gebiedsaanvraag ingediend bij de provincie Fryslân voor de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016.

Inschrijving
Na toekenning van de aanvraag door de provincie konden deelnemers zich inschrijven. Vervolgens zijn de contractafspraken met de deelnemers vastgelegd.

Kennisborging
In het kader van kennisborging organiseert de vereniging NFW in het gebied kennisbijeenkomsten over het hoe en
waarom van het uitgevoerde beheer en de beheerresultaten. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor boeren,
technisch adviseurs, leden van de schouwcommissie. Jaarlijks worden dagen georganiseerd om theorie en praktijk
van het beheer ter bespreken. De gedeelde ervaringen vloeien voort uit de hierna nog te behandelen monitoring en
evaluatie.

Schouw
Een schouwcie. bestaande uit leden van de vereniging , aangevuld met onafhankelijke deskundigen uit het gebied
bezoekt deelnemende boeren, gemiddeld eens in een contractperiode. Deze bezoeken vallen níet samen met het
uitvoeren van onderhoudsmaatregelen. In het veld wordt de stand van zaken met de betrokken boer doorgenomen.
De NFW hanteert hierbij de zogenaamde warme benadering. Dit houdt in dat er bij in gebreke blijven niet direct
gestraft wordt maar besproken wordt waarom e.e.a. niet naar behoren is onderhouden en hoe gebreken z.s.m. kunnen worden hersteld. Hierbij wordt in overleg met de beheerder een hersteltermijn afgesproken. Tijdens een herschouw wordt beoordeeld of een en ander wel aan de beheervoorwaarden voldoet. De eerder genoemde Veldgids
vormt al jarenlang de praktische leidraad voor het beheer.

Monitoring
De vereniging voert elk jaar een uitgebreide monitoring uit die inzicht geeft in de resultaten het gevoerde beheer.

Evaluatie
De monitoringresultaten worden met de deelnemers op evaluatieavonden besproken. Ze worden ook gebruikt om,
waar nodig, het beheer aan te passen om de biodiversiteit te versterken.
Wat heeft de gebiedssamenwerking nu opgeleverd? Ingrid somt, los van de ecologische en economische voortuitgang, de in haar oog belangrijkste resultaten op: Er is een eenduidig beeld over het beheer van het landschap (een
bijzondere prestatie red.). Er is een platform ontwikkeld voor uitwisseling van kennis, voor het verbeteren van de
kwaliteit van beheer en het werken aan plannen voor de toekomst. Met dit alles is het gebied op de kaart gezet, zijn
bewustwording en trots over deze prachtige streek gegroeid en hebben we gezamenlijk de jeugd bij activiteiten
weten te betrekken.
Er zijn punten die verbeterd kunnen worden. Het verbeteren van het kennisniveau van de beheerders (boeren) is een
continu proces. Een meer uniform gemeentelijk beleid in de regio alsmede intensievere samenwerking met Waterschap en Rijkswaterstaat zijn wenselijk. Het gemeentelijk groen langs de wegen zou beter geïntegreerd moeten worden in de gebiedsvisie en de gezamenlijke omgevingsvisie zou in de Agenda netwerk Noordoost (een samenwerkingsverband van 4 gemeenten in het werkgebied van vereniging) verankerd moeten worden. Tot slot pleit Ingrid
voor het behoud van de status Nationaal Landschap voor de Noardlike Fryske Wâlden met als leidraad behoud door
ontwikkeling.
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Beleidsmatige verankering
Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur
Alex Datema is melkveehouder uit Britil (Fr.) en voorzitter van BoerenNatuur, de koepelorganisatie van 40 agrarische
collectieven voor natuur- en landschapsbeheer. Tezamen vertegenwoordigen zij 8.000 boeren met in totaal 80.000
ha landbouwgrond. Niet niks, maar ook nog een wereld te winnen, want Nederland telt ongeveer 2 miljoen ha. landbouwgrond.
Alex schets de ontwikkelingen rond de ontwikkeling van de landbouw en het agrarisch natuurbeheer zowel binnen
Nederland als ook binnen de EU. Er gebeurt erg veel in de landbouw maar ook maatschappelijk en politiek (Nederland, EU). Boeren moeten met veel factoren rekening houden zoals milieu, biodiversiteit, behoud cultuurlandschap
en dierenwelzijn.
Alex stelt zich de vraag waarom een boer eigenlijk aan
natuur- en landschapsbeheer zou moeten doen? Hij
geeft 3 prioriteiten. De eerste is een in Nederland (helaasred.) weinig gehoorde reden: trots op je land(schap).
Boeren moeten trots zijn op hun grond, hun landschap.
Daaraan gekoppeld is het verantwoordelijkheidsgevoel
om je land te beschermen en te ontwikkelen. Ten tweede het behoud van biodiversiteit en als derde de ‘licence
to produce’. Dit laatste is iets wat tot voor kort misschien
niet voor mogelijk werd gehouden maar meer en meer
vragen klanten en daarmee ook grote bedrijven in de
agrarische sector naar producten van bepaalde kwaliteiten. Voldoet het ruwe product daar niet aan dan is
afname van de boer in de nabije toekomst niet automatisch gegarandeerd. We zien deze ontwikkeling bij bijv.
Friesland Campina (grootste melkafnemer).

Grutsk Boerennatuur, grutsk op het landschap.

Het EU-beleid van de afgelopen jaren met betrekking tot vergroening en behoud/versterking van de biodiversiteit is
niet effectief geweest. De biodiversiteit is op veel terreinen juist drastisch afgenomen. Binnen het gemeenschappelijk
landbouwbeleid is echter wel veel geld beschikbaar, dus er moeten nieuwe manieren gevonden worden om dit geld
te verdelen en te gebruiken in de toekomst. Bij de EU is overigens wel belangstelling voor de ‘Dutch approach’ met
gebiedsbenadering en agrarische collectieven.
We moeten met zijn allen vooruit, maar hoe? Belangrijk daarbij is dat de ‘mindset’ van zowel een belangrijk deel van
de boeren als ook van de samenleving/consument verandert. We moeten niet tot doel hebben om zoveel en zo goedkoop mogelijk te produceren en te consumeren. We moeten naar productie en consumptie die rekening houdt met
een gezonde bodem, biodiversiteit, landschap. De mens als onderdeel van de natuur, van onze ecosystemen en niet
een mens die zich daaraan weinig gelegen laat liggen en zich de top van de ecologische piramide waant. We moeten
toe naar een natuurinclusieve landbouw. Een landbouw die:
• gebaseerd is op functionele biodiversiteit: bodemleven, natuurlijke plaagbestrijding, bestuiving en genetische
diversiteit (rassen);
• wilde flora en fauna op boerenland zoals boerenlandvogels en akkerkruiden, bevordert;
• landschaps- en cultuurhistorische elementen respecteert;
• de negatieve effecten op de haar omringende natuur verkleint en zorgt voor toereikende milieukwaliteit.
Op de vraag uit het publiek of natuurinclusieve landbouw mogelijk is zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen drastisch te beperken, gaf Alex, nadat het begrip drastisch nog eens was onderstreept, een duidelijk
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antwoord: nee. Hierop volgde een vlammend betoog, wederom vanuit het publiek, waarin de schadelijke gevolgen
van chemicaliën voor het voetlicht werden gebracht
De door Alex naar voren gebrachte veranderingen in de richting van natuurlijke landbouw moeten naar zijn mening
niet van bovenaf opgelegd worden. Deze ontwikkeling moet vanuit boeren én samenleving/politiek gewenst zijn en
mogelijk gemaakt worden. De ontwikkeling en beweging naar een natuurinclusieve landbouw is in gang gezet, het
is de taak aan beleidsmakers, boeren en andere partijen om deze manier van denken verder te ontwikkelen en ook in
actie om te zetten. Afgaande op statements in de presentatie als ‘Als je durft, volgt de toekomst’ (Loesje) en ‘Do not be
afraid to fail. Be afraid not to try’, gaat BoerenNatuur deze uitdaging vol overtuiging aan.

Het groen goud van het Friese Woud – Biodiversiteit als verdienmodel
Ernst Oosterveld, Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
De presentatie van Ernst bestaat uit twee delen. Hij opent zijn verhaal met het benoemen van de bijzondere ecologische kwaliteiten van het gebied en vervolgt met het uitwerken van een van de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het gebied. Daarin gaan economische ontwikkeling en ecologische versterking hand in hand.
Het verhaal van de gekraagde roodstaart vormt de inleiding over de rijke biodiversiteit van de NFW. Deze prachtige
vogel voelt zich hier thuis. De soort is in singelgebieden in Nederland tussen 1989 en 2012 met 30% in aantal afgenomen. In de NFW zijn de aantallen echter stabiel gebleven. Vorige eeuw zijn de aantallen in heel Nederland echter
dramatisch afgenomen. Dit had te maken met het verdwijnen van geschikte leefgebieden in Nederland zoals de
hoogstamfruitboomgaarden en de sinds de jaren zeventig sterk afgenomen regenval in de West-Afrikaanse savanne
zone. Jaarlijks trekt deze vogel namelijk via Gibraltar en de West-Afrikaanse kuststreek naar de savannegebieden van
Mali en Burkina Faso, een enkele reis van ruim 6.000 km, om in het voorjaar via de korte route over de Sahara (5.000
km) weer terug te vliegen. De gekraagde roodstaart is een prachtige illustratie van de ecologische kwaliteiten van de
NFW dat overigens rijk is aan veel meer soorten dieren en planten. Zo komt er een groot aantal vleermuissoorten voor
en zijn er 665 soorten insecten waargenomen. Zeven soorten wilde rozen zijn er geïnventariseerd, bijzondere mossen
en maar liefst 27 soorten bramen waarvan één soort enkel in de NFW.
Dat het gebied een hoge biodiversiteit kent, heeft te maken met de structuur van het landschap. Het is een kleinschalig
cultuurlandschap van grote omvang. Het wordt gekenmerkt door weilanden die gelegen in een dicht, goed aaneengesloten netwerk van wallen, singels, sloten en poelen. Wallen en singels zijn gelaagd en gesloten met bomen (veel
zomereik), struiken (waaronder meidoorn, lijsterbes), klimmers (kamperfoelie) en kruiden, grassen, varens en mossen
in de onderbegroeiing. Het succes ligt hem tevens in het intact houden van het landschap en het goed doordachte
en gemonitorde beheer. In antwoord op een vraag antwoord Ernst dat er qua beheer momenteel nog winst valt
te behalen door meer aandacht te schenken aan de ecologisch zo belangrijke hoeken en kruispunten van landschapselementen.
Hoe kan deze op zich al zo bijzondere biodiversiteit
verder ontwikkeld worden? Welke kansen de bijzondere kwaliteiten van dit gebied voor haar ontwikkeling?
Ernst, ecoloog, gaat voor biodiversiteit als basis van een
nieuw ‘verdienmodel’ en werkt dit uit op hoofdlijnen.
Het vroeger algemene, maar thans grotendeels verdwenen, kruidenrijke grasland vormt de kern van het verdienmodel. Kruidenrijk grasland heeft een hoge biodiversiGekraagde roodstaart.
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teit zowel boven als in de grond. Kruidenrijk grasland vereist het afzien van chemie en het beperken van (organische)
bemesting. Wat levert dit kruidenrijke grasland op? Ernst noemt vier hoofdproducten:
1. in combinatie met beweiding: gezonde zuivel en vlees. Producten gekenmerkt met meer omega 3- en omega
6-vetzuren en kanker bestrijdend linolzuur en antioxidanten. Producten die een hogere prijs zullen opleveren;
2. ‘wilde’ biodiversiteit in singels, houtwallen én grasland. In het bijzonder insecten, broedvogels en vleermuizen;
3. minder emissie van meststoffen door beperkte, organische, bemesting. Dat draagt bij aan beter milieu en hogere
biodiversiteit;
4. een hogere C-vastlegging in wortelmassa van vooral diep wortelende soorten.
In combinatie met het coulissenlandschap biedt kruidenrijk grasland bovendien:
1. een besparing op kosten van chemische producten;
2. verdienmogelijkheden d.m.v. :
a. gezonde producten uit een bijzonder landschap;
b. C-vastlegging, met kans op Carbon-credits;
c. recreatie en toerisme met een bijzonder verhaal (bijv. over kringlooplandbouw, cultuurlandschap of de
gekraagde roodstaart).
De Noardlike Fryske Wâlden is bij uitstek een gebied dat geschikt is om kruidenrijk grasland uit te baten omdat het:
1. aansluit bij het bijzondere landschap en haar hoge biodiversiteit;
2. goed past bij de eigenzinnige vorm van zuinig boeren (meer kringloop, minder verliezen, natuur deel van het werk
laten doen) in een gebied met boven gemiddeld hoge bedrijfsopvolging;
3. past goed in de Regiodeal ‘De Noordoost Friese economie in versnelling’, de landbouwagenda.
Gebiedsdekkend boeren op blijvend, kruidenrijk grasland tussen de coulissen, is wat Ernst voorstelt als ontwikkelingsstrategie voor de NFW. Worden alle mogelijkheden daartoe benut? Is het tijd voor scherpere keuzen? Wat Ernst
betreft lonkt in de NFW het Groene Goud van het Friese Woud.

Kruidenrijk grasland.
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Workshops
Beheer landschapselementen: theorie & praktijk
Jan de Boer - auteur Veldgids landschapselementen NFW
Foppe van der Meer - Landschapsbeheer Friesland
Foppe en Jan presenteren in een duopresentatie de wordingsgeschiedenis en het doel van de Veldgids landschapselementen NFW. Ze behandelen ook het beheer en de ecologische kwaliteiten van dykswâlen, elzensingels en pingo’s. De
Veldgids (oplage 2.000 stuks) is het kompas voor het beheer en behoud van de landschappelijke en de ecologische
kwaliteiten van het gebied. Eigenzinnigheid van de bevolking van de Noordelijke Friese Wouden en hun beleving van
het “smûke” landschap heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het behoud en de ontwikkeling er van. De Veldgids
verwoordt het compromis dat gesloten is tussen betrokken gebiedspartijen om een dynamische landbouwsector te
kunnen combineren met een mooi, natuurrijk landschap. Het feit dat dit document gedragen wordt door de streek,
niet in het minst door de boeren, kan niet voldoende onderstreept worden.
Cyclisch beheer vormt de rode draad. De cyclus van een dykswâl is 21 jaar. Na 21 jaar worden bomen en struiken, met
uitzondering van overstaanders, gekapt. Rond jaar 7 en 14 worden de rasters vrijgemaakt van overhangende takken
en bramen. Maar geen van deze data zijn heilig. De cyclus is belangrijk en de kwaliteit van de uitvoering, niet het
exacte jaar. Elementen die bijzonder zijn geworden door het achterstallig onderhoud (veel grote eiken bijvoorbeeld)
voegen ook iets toe. Behoud hiervan wordt gehuldigd, maar kan niet rekenen op een financiële vergoeding.
Prachtige plaatjes over soorten en uitgevoerd beheer bereiden de deelnemers alvast voor op het veldbezoek. Voor de
vele vragen die de enthousiaste verhalen oproepen is eigenlijk te weinig tijd. Het volgende programmapunt roept.
Een vraag mag ook hier echter niet ontbreken: is het beheer zoals in de Veldgids uitgestippeld en dat al sinds 2003
succesvol door boeren in praktijk wordt gebracht, niet een goed uitgangspunt voor het beheer van elzensingels en
houtwallen elders in Nederland. Het antwoord is ja, daarbij rekening houdend met eventuele streekkenmerken. Hier
moet wel bij worden aangetekend dat de Veldgids de uitkomst is van gebiedsoverleg. Dat kan elders verschillend
uitvallen vooral v.w.b. afspraken over handhaven van landschapselementen en het enkel onder strikte voorwaarden
verbreden van doorgangen. Het cyclisch beheer is wellicht minder verstrekkend en gemakkelijker toepasbaar.

De Veldgids.

Zoom-mantel-bos-structuur van een elzensingel.
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Boven: Schrale, soortenrijke houtwal. Onder: Houtwal een jaar na eindkap.
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Gebiedssamenwerking in praktijk
Ingrid van Huizen – vereniging NFW
Frank Kwant - beleidsadviseur Groen, Natuur en Landschap gemeente Tytsjerkstradiel
In deze workshop komen de verschillende aspecten van de gebiedssamenwerking aan de orde. In de Noordelijke
Friese Wouden zijn veel belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de provincie, 5 verschillende gemeenten, verschillende
organisaties en particulieren. Goede samenwerking tussen deze partijen is van cruciaal belang om de landschapselementen effectief te kunnen beheren en tot beleid en een visie op de toekomst te komen. Een belangrijke vraag hierbij
is: wie is waar voor verantwoordelijk binnen het gebiedsproces? Er bestaat altijd een risico dat er door miscommunicatie langs elkaar wordt gewerkt, waardoor beleid niet effectief wordt uitgevoerd. Een aangewezen ‘gebiedsregisseur’
kan hierbij een oplossing vormen om de belangen van verschillende partijen te overbruggen en werkzaamheden te
coördineren.
Ingrid legt zo nu en dan de groep een keuzevraag voor om de discussie over het onderwerp te stimuleren.
De wil om samen te werken en het landschap te beschermen moet van onderaf komen. 90% van de boeren in het
gebied voert het onderhoud zelf uit. Betrokkenheid en welwillendheid om aan uitvoering van het beleid mee te werken is dus erg belangrijk. Te vaak wordt over de hoofden van boeren besloten. Een probleem is dat de vergoedingen
voor landschapsonderhoud te laag zijn. Ze dekken onvoldoende de kosten en tijdsinvestering van de boeren. Er zou
meer budget beschikbaar moeten zijn, of boeren moeten dermate betrokken en gepassioneerd zijn dat ze bereid zijn
hun eigen tijd en geld te investeren in het behoud van landschapselementen.
Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de Noordelijke Friese Wouden een levend landschap vormt, en
geen openluchtmuseum is. Veranderingen moeten niet tegen gegaan worden, maar dienen te worden gestuurd.
Hiervoor is een integrale gebiedsvisie nodig waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen
duidelijk zijn. Het opleggen van regels stuit vaak op weerstand. Daarom is overleg en transparantie nodig om effectief
samen te kunnen werken.
Een voorbeeld van samenwerking en overleg in besluitvorming vormt het beheer van de dykswâlen. In de Veldgids
staan richtlijnen voor wanneer er onderhoud gepleegd moet worden en na hoeveel jaar er eindkap dient plaats te

Ingrid van Huizen (r) en Frank Kwant (l) verzorgen de workshop Gebiedssamenwerking.
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vinden. Om allerlei reden kan het wenselijk zijn om hier in de praktijk van af te wijken. Daarom wordt er rond de
eindkap altijd overlegd tussen de betrokken partijen om de structuur en de ecologische waarde van de houtwal te
beschermen en de betrokken boer tevreden te houden. Zo kan men door overleg tot een voor alle partijen bevredigende oplossing komen.

Organisatie en registratie van agrarisch natuurbeheer
Evie Vinken – vereniging NFW
Peter Ceelen – Freijaman
In deze workshop wordt kort de werkwijze van de vereniging NFW gepresenteerd. Ingegaan wordt op de registratie van agrarische natuurbeheer en de toepassingsmogelijkheden van het digitale beheerprogramma BOOM. Het
programma BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) helpt de vereniging om de organisatie van het onderhoud van
landschapselementen efficiënt te organiseren en beheerresultaten te monitoren. Peter laat zien hoe e.e.a. werkt en
welke voordelen BOOM biedt. Ook wordt ingegaan op de nieuwste toepassingsmogelijkheden van BOOM .
Bij de presentatie van de NFW werkwijze komt de ‘warme benadering’ aan de orde zoals die bijvoorbeeld bij de inspectie van het onderhoud van de landschapselementen, wordt toegepast. Dit houdt in dat boer en schouwer samen het
veld in gaan om te bekijken hoe de landschapselementen er bij staan. De schouwer geeft aan wat goed gaat is en
wat beter kan. Als er echt iets mis is gegaan dat nog wel te herstellen is, dan geeft de vereniging een boer 4 weken
de tijd om dit te doen. Door niet meteen boetes te dreigen, maar meer samen te werken, zorgt de vereniging er voor
dat boeren niet gedemotiveerd raken maar juist gestimuleerd worden het beheer goed uit te voeren. Dit onderwerp
illustreert dat met deze aanpak het draagvlak voor agrarisch natuurbeheer wordt versterkt. Tijdens de discussie hierover worden veel praktijkvoorbeelden aangehaald.

Evie Vinken geeft uitleg tijdens workshop Organisatie natuurbeheer.
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Veldbezoek
Dykswâlen en Elzensingels
Locatie: bedrijf van Henk van der Boon, Twijzelerheide.
Begeleiders: Foppe van der Meer en Gerrit Tuinstra (LBF ), Jan de Boer (FMF) en Wout Vulpen (NFW)
We maken, verdeeld over 4 groepen met elk een deskundige begeleider, een wandeling van ruim anderhalf uur langs
landschapselementen op het veehouderijbedrijf van Henk van der Boon. Op een aantal locaties bekijken we de dykswâlen, een elzensingel, het grasland, een pingo en een poel. De gespreken zijn geanimeerd, het is boeiend om na
de workshop over de Veldgids, de praktijk te bekijken. Het is een kleinschalig cultuurlandschap met dykswâlen als
dominant landschapselement. Direct valt op dat de landschapselementen goed onderhouden worden. Van afstand
is duidelijk te zien dat de dykswâlen gefaseerd afgezet zijn. Verschillende stadia van hergroei van de bomen (veelal
zomereiken) en struiken zijn zichtbaar. Het is zogezegd volgens het boekje, of in dit geval, volgens de Veldgids.

Hieronder een aantal van de punten die tijdens de gesprekken aan de orde kwamen:
a. Aan het begin van de wandeling is een grote, uitgegroeide dykswâl te zien. Hij wordt gedomineerd door een
aaneengesloten kruin van grote zomereiken. Duidelijk dat deze dykswâl de zogenoemde eindkap is ontsprongen.
Boeren in het gebied geven aan dat ze een element soms zo mooi vinden dat ze het uit de beheerregeling houden.
Het geeft het geheel iets extra’s en diverse vogels, waaronder uilen, profiteren er van.
b. De dykswâlen zijn prachtig. Soortenrijk wat betreft bomen en struiken maar ook voor mossen en varens zoals eikvaren. Er huist ook een grote soortenrijkdom aan vogels, insecten en vleermuizen. Het valt op dat de 2e of 3e meest
voorkomende houtige soort tussen dykswâlen sterk kan variëren. Een dykswâl met bijvoorbeeld duidelijk meer
brem of sleedoorn.
c. Tussenkap blijkt een ongelukkige woordkeuze. Het wordt geassocieerd met het kappen van bomen. Het is
in feite het na 7 en 14 jaar vrijmaken van de rasters door het wegzagen van overhangende takken en bramen.

Jan de Boer spoort zijn groep aan.
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Gerrit Tuinstra (l) geeft een toelichting.

Voorbeelden hiervan konden we tijdens de wandeling zien. 7 en 14 jaar zijn een indicatie. In de praktijk bekijkt een
eigenaar de situatie per element en snoeit naar gelang de noodzaak. Sloten omsloten door elzensingels hoeven
enkel bij de eindkap geschoond te worden. Dan is daar ook de ruimte voor. Het Waterschap blijft hier maar moeilijk
van te overtuigen.
d. Hergroei van de eikenstobben na eindkap is over het algemeen goed. Hier en daar heeft een zware eik het niet
gehaald. Vaak is niet duidelijk waarom de ene wel en de andere niet. Maar reëenvraat speelt daarbij zeker een rol.
Over het algemeen staat op alle wallen voldoende hergroei van eik. Op jaren geleden gekapte wallen is zomereik
bijgeplant. Blijkbaar betrof het hier achterstallig onderhoud. Concurrentie van bramen op elzensingels vormt door
snelle groei van elzen geen probleem. Op de dykswâlen is de concurrentiekracht van de bramen groter, maar deze
soort wordt toch vooral als ecologische verrijking en niet als bedreiging beschouwd.

Eenjarige hergroei van zomereik na eindkap.
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Een prachtige dobbe, in het verleden waarschijnlijk gebruikt als drinkpoel voor het vee. Nu uitgerasterd.

e. Ratelpopulier is een ‘streekeigen’ soort maar indien verkeerd beheerd kan de soort enorm woekeren en een dykswâl domineren. Dit is het geval indien ratelpopulieren worden gekapt en er geen vervolgmaatregelen worden
genomen om de daarop volgende uitbarsting van opslag te controleren.
f. Een enige jaren geleden aangelegde en beplante dykswâl (5 rijen, met verschillende soorten beplanting) heeft zich
geweldig ontwikkeld. Vorig jaar heeft er tot ieders verbazing en vreugde een grauwe klauwier in gebroed. Geërodeerde dykswâlen worden niet hersteld door er opnieuw grond op te brengen omdat de grond te voedingsrijk is
en daarmee de kwaliteit van de dykswâlen zou aantasten.
g. Een grote pingo, die enige jaren gelden nog volledig verland was, ligt er schitterend bij. Hij vormt, zo blijkt bij het
waarnemen, een trekpleister voor de vleermuizen in het gebied. Pingo, poel, dobbe, ven, waardevolle elementen
in het landschap die ook bij de insiders soms tot de nodige spraakverwarring leidden.
h. Het grasland, zo wordt geconstateerd, is nog niet erg soortenrijk. Om, zoals geschetst in de presentatie van Ernst
Oosterveld, kruidenrijk grasland als basis van het verdienmodel te kunnen invoeren, is volgens de begeleiders
meer budget nodig om het bedrijfsrisico te beperken en boeren hiermee over te halen over te gaan tot kruidenrijk
grasland.
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Afsluiting
Albert van der Ploeg sluit af met de volgende conclusies:
1. Boerennatuur gaat ons allemaal aan. We moeten ons allemaal inzetten om ze te beschermen, maar ook te ontwikkelen. Het is de taak aan beleidsmakers en de verschillende landschapsorganisaties om samen te werken en elkaar
en anderen instrumenten te ontwikkelen en aan te reiken om dit doel te behalen.
2. Er zitten systeemfouten in de wet- en regelgeving die opgelost dienen te worden. Bijvoorbeeld het maximum aantal toegestane koeien wat tot een te grote beschikbaarheid aan gras op een bedrijf kan leiden.
3. Boeren zouden verdienmodellen aangereikt moeten krijgen waarin landschapsbehoud en landbouwontwikkeling
hand in hand gaan.
4. Omgevingsvisie; hierbij is de opdracht het natuur- en landschapsbeheer als gebiedsbeleid ingebed te krijgen.
5. Onderwijs; continue aandacht en betrokkenheid van jongeren realiseren. Dit om hen te betrekken bij het landschap en ze de waarde daarvan te laten ontdekken. De jeugd heeft de toekomst. Zij zal door goed beheer voor de
kwaliteit en ontwikkeling van het landschap moeten zorg dragen.
6. Systeeminnovatie; een onderzoekagenda opstellen voor een innovatieve aanpak die moet bijdragen aan het herstel en de kwaliteit van biodiversiteit. Daarnaast, door de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, NFW-leden
nieuwe keuzemogelijkheden in de agrarische bedrijfsvoering bieden.
DIT is onze opgave!
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