Friese Wouden

Dossier

Sinds 1992 werken boeren in de Friese Wouden aan
een beter beheer van hun omgeving. Daarvoor zijn
met name twee belangrijke verenigingen actief, VEL
(Eastermars Lânsdouwe) en VANLA (Agrarisch
Natuurbeheer en Landschap Achtkarspelen). De
vele kwaliteiten van het gebied verdienen een
zorgvuldig beheer en een verdere ontwikkeling wat
betreft economie, landbouw, natuur en milieu. Het
gebied is in 2006 aangewezen als Nationaal
Landschap.

Cultuurhistorie
Het zeer kleinschalige veenontginningslandschap is voor
Nederland uitermate bijzonder. De strokenverkaveling
met elzensingels en houtwallen als perceelsgrenzen
geeft een dicht landschapspatroon dat elders niet
voorkomt. Poelen als drinkplaatsen voor het vee zijn in
het landschap terug te vinden. Een aantal pingoruïnes
verwijzen naar een aardkundig verschijnsel uit de
ijstijden. De Friese Wouden zijn mede daarom
aangewezen als Belvedere-gebied.

Noordoost Friesland is een gebied met een uniek,
sterk gevarieerd en levend landschap. De Friese
Wouden liggen tussen Dokkum en Drachten en
omvatten ruim 50.000 ha. De landbouw speelt een
belangrijke rol bij het grondgebruik in dit
landschappelijk uniek gebied. Dit dossier geeft meer
informatie over natuur, landschap, milieu en bodem.

Kernpublicaties
Effectiviteit van het alternatieve spoor
Landschapspakket "poel" en de natuur
Bestuurlijke variëteit in natuurbeleid
Theun de Vries en de Friese Wouden
Diversiteit via minicamping in Eastermar
Meer publicaties

Natuurontwikkeling en landbouw
Naast de hoge landschappelijke waarden kenmerkt het
gebied
zich
in
toenemende
mate
als
weidevogelbeheersgebied en ganzenfourageergebied.
Weidevogelbeheer en aangepaste graslandplanning
bieden toekomst voor weidevogels in het boerenland.
Het uitrijden van ruige mest behoort tot de locale
initiatieven, die zowel de bodembiologie, de vogelstand
als het milieu (vermindering ammoniakuitstoot) ten
goede komen.

Samenwerken in gebiedsontwikkeling
Sinds 1996 is er een gebiedscoöperatie Noordelijke
Friese Wouden werkzaam, waarin zes milieucoöperaties
en agrarische verenigingen samenwerken, waaronder
VEL en VANLA. Inzet van deze Vereniging Noardlike
Fryske Wâlden (NFW) is de landschapselementen te
behouden met gebruikmaking van de vergoeding voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Men werkt
daarvoor samen met instanties als provincie,
gemeenten,
waterschap,
milieufederatie,
landschapsbeheer en vogelwacht, met de ministeries
VROM en LNV en met Wageningen UR. Tevens ziet
men zich als gesprekspartner bij het Nationaal
Landschap.

Meer informatie
Vereniging NFW
Wat is Belvedere
Onderzoek gebied
Expert: Dr.Ir. M.P.W. Sonneveld (Wageningen
UR)
Expert: Drs. J.A. Gerritsen (Wageningen UR)
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