
Landschapsherstel

Praktijkvoorbeelden uit Friesland



2010



2016

Het is zoiets als heimwee: de 
fysieke pijn die je kan voelen als je 
'thuis' mist; maar in het geval van 
'landschapspijn' mis je het rijke 
landschap van vroeger. 



Wel degelijk iets aan de hand:

Ca. 1% minder landschapselementen per jaar
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2017: POP3 aanvraag
Project ‘Herstel en versterken landschap Droge 
Dooradering’ (HVLDD)

• aanleg en herstel elzensingels, bosjes en 
poelen

• samenwerking LBF en vier collectieven
• omvang: 2,6 miljoen 
• output:

• 113 km (Elzen)singels, houtwallen, heggen
• 31 hectare bosjes
• 31 poelen



Beheerregisseur van collectief 
gaat op pad om te werven

Werkzaamheden worden 
opgenomen door medewerker 
LBF



Raamovereenkomst met 
aannemer

Schouw door medewerker 
LBF



Voorlichting



Eerste resultaten HVLDD (2019)

Singels, etc:  59 km.
Bosjes: 12 ha.
Poelen: 18 st.

aanleg en herstel,
geen onderhoud



2018: vraag provincie uitbreiding HVLDD 



POP3, Maatregel 5 

gericht op niet-productieve 
investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen 
natuur, landschap en biodiversiteit

Na het leefgebied Droge Dooradering nu de focus op 
klei en veen

2018: vraag provincie uitbreiding HVLDD 





2019: POP3 aanvraag 
project ‘Herstel Agrarisch 
Cultuurlandschap Friesland’ (HACF)

• 12 maatregelen
• samenwerking LBF en zeven collectieven
• omvang: 1,66 miljoen
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Output:
Maatregel output eenheid

1 Aanleg en herstel akkerranden, struweelranden, vogelakkers en 
wintervoedselakkers in leefgebied open akkers 

9 hectare rand, akker, overhoekje
2 kilometer struweelrand
9 doorzaaien

2
Aanleg natuurvriendelijke oevers in leefgebied open akkers en natte 
dooradering 1097 m natuurvriendelijke oever

3 Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte dooradering 93 duikers 
4 Aanleg en herstel drenkpoelen in kleigebied 14 poelen
5 Herstel agrarische historische erven 77 erven
6 Herstel opvaarten naar historische agrarische erven 10 opvaarten

7
Herstel sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen i.c.m. 
herstel kruinigheid en terp 4 hectare kruinige percelen

8 Aanleg en herstel akkerranden, vogelakkers, wintervoedselakkers, 
struweelranden in Zuidoost Friesland

3 hectare rand, akker, overhoekje
1,25 kilometer struweelrand

3 doorzaaien
9 Aanleg en herstel beplanting of omgrachting state- of kloosterterreinen 20 terreinen

10
Herstel historische dijkbiotoop: dijklichaam, grenssloot, struweel, 
kolken, dijkcoupures, dijkdoorgangen, beplanting 5 dijken/locaties

11 Herstel elzensingels in het kleigebied 607 m elzensingel
12 Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers 10 percelen circa 10 hectare



In afwachting van beschikking

Start van het project in q1 2020
Afgerond vóór december 2023



Samenvattend:

Ja, het landschap staat onder druk.

Voorbeelden laten zien dat samenwerking 
met provincie en collectieven loont. 

Potentie voor veel meer maatregelen, 
ook buiten Friesland.



www.landschapsbeheerfriesland.nl/landschapsherstel
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