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Inhoud

Leeswijzer
Dit jaarplan schetst hoe de organisaties 
die zich hebben verbonden aan de Agenda 
herstel biodiversiteit Fryslân in 2022 gaan 
werken aan de uitvoering van die agenda. 
Na een inleiding waarin we kort de tot-
standkoming en het doel van de agenda 
samenvatten, gaan we in hoofdstuk 2 in op 
de algemene aanpak en de overkoepelende 
werkwijzen voor de uitvoering. In hoofd-
stuk 3 beschrijven we de structuur van 
de uitvoeringsorganisatie. In hoofdstuk 4 
wordt de uitvoering van de activiteiten in 
2022 per thema uitgewerkt. In hoofdstuk 5 
staat de planning en in hoofdstuk 6 volgt 
de begroting die bij de beschreven uitvoe-
ring hoort.
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De natuur heeft een intrinsieke waarde die 
het belang van de mens overstijgt. Als mens 
zijn we schatplichtig aan de natuur. We 
maken er deel van uit en zijn ervan afhanke-
lijk. Voor schoon water, schone lucht en een 
prettige leefomgeving. Voor vrijwel alles 
wat we als mensen gebruiken, hebben we 
de diensten van de natuur nodig. Van voed-
sel tot woningen. Biodiversiteit is de basis 
van welvaart en welzijn en ecosystemen zijn 
de drager van het menselijk bestaan.

Een ecosysteem is het geheel van soorten 
dat elkaar nodig heeft; het natuurlijke 
evenwicht in een gebied. Hoe meer 
soorten in een ecosysteem, hoe beter dit 
bestand is tegen verstoringen van buiten. 
Maar de biodiversiteit laat wereldwijd 
een neergaande lijn zien. Bij verlies van 
biodiversiteit kunnen de ecosystemen 
uiteindelijk verdwijnen en daarmee ook 
de ecosysteemdiensten die we nodig 
hebben om te overleven. Met herstel van 
biodiversiteit creëren we niet alleen kansen 
voor de natuur, maar ook een gezonde 
economie, gezond voedsel en een gezonde 
leefomgeving.

Werk maken van herstel
Er is een groot draagvlak voor herstel van 
biodiversiteit. Het gezamenlijke doel van 
de Agenda herstel biodiversiteit Fryslân is 
de neergaande lijn in de soortenrijkdom in 
Fryslân de komende vier jaar om te buigen 
naar een opgaande lijn. Daarbij kijken we 
naar alle soorten, maar in het bijzonder naar 
de lijst met 250 soorten die zijn aangewezen 
als soorten van Fries belang. Die lijst moet 
elk decennium met 20% afnemen, doordat 

leefgebieden zijn verbeterd en het voort-
bestaan van de soorten niet langer wordt 
bedreigd.

De Agenda herstel biodiversiteit Fryslân is 
een initiatief van alle overheden en natuur- 
en landschapsorganisaties in Fryslân. De 
agenda is tot stand gekomen in overleg met 
een groot aantal organisaties, kennisinstel-
lingen, ondernemers en bewoners. Met het 
formeel (laten) vaststellen van de Agenda 
herstel biodiversiteit Fryslân, hebben de 
provincie Fryslân, de Friese gemeenten, de 
terreinbeherende organisaties, FMF, IVN, 
Kening en Landschapsbeheer Friesland en 
Wetterskip Fryslân zich verbonden aan de 
uitvoering van de Agenda herstel biodiversi-
teit Fryslân.

Verbinden, versterken en verbeteren
De oorzaken van de afname van biodiver-
siteit zijn divers. De aanpak voor herstel 
van biodiversiteit moet dat daarmee ook 
zijn. De Agenda voor herstel biodiversiteit 
Fryslân richt zich op verbinden, versterken 
en verbeteren om een belangrijke bijdrage 
te leveren aan deze aanpak. Niet zozeer 
door zelf de schop in de grond te zetten 
(anders dan om kennis op te doen en te 
kunnen delen). Wel door ervoor te zorgen 
dat biodiversiteit hoog op de agenda komt 
bij alle organisaties en op alle beleidster-
reinen die een bijdrage kunnen leveren aan 
herstel. Daarnaast vergroten we de kennis 
en betrokkenheid en verbinden we via de 
agenda alles wat er (al) wordt gedaan voor 
de biodiversiteit en nieuwe initiatieven om 
de efficiëntie en kwaliteit van het herstel te 
vergroten.

Plus realiseren
De Agenda herstel biodiversiteit in Fryslân 
wil dus een plus realiseren op de bestaande 
aanpakken en werkwijze en nieuwe initia-
tieven om daarmee de neergaande lijn in de 
biodiversiteit in de provincie om te buigen 
in een opgaande lijn. Hiervoor zijn zes 
thema’s benoemd. Per thema is beschreven 
welke activiteiten nodig zijn. Dit jaarplan 
geeft een uitwerking van de activiteiten 
in doelen, inspanningen en middelen voor 
2022. Daarnaast schetst het de organisatie 
die hiervoor nodig is.

1.
Inleiding
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Elk thema heeft een eigen trekker en aanpak 
en werkwijze die past bij de activiteiten die 
binnen dit thema worden uitgevoerd. In dit 
hoofdstuk beschrijven we hoe de invulling 
van de thema’s tot stand is gekomen en een 
aantal algemene uitgangspunten die hierbij 
zijn gehanteerd.

2.1 Totstandkoming en uitgangspunten 
jaarplan
Dit jaarplan is tot stand gekomen in een 
aantal werksessies met de beoogde trekkers 
en vertegenwoordigers van de deelnemende 
overheden en organisaties om de werkwijze 
voor de uitvoering van de Agenda herstel 
biodiversiteit Fryslân te bespreken. Deze 
besprekingen hebben geresulteerd in een 
organisatiestructuur voor de samenwerking 
(die wordt beschreven in hoofdstuk 3) en een 
aantal uitgangspunten.

2.1.1 Samenwerking Met het instemmen 
met de agenda, hebben de deelnemende 
organisaties ingestemd met de samenwerking 
die hierin centraal staat. In dit jaarplan wordt 
per thema aangegeven met welke partijen 
wordt samengewerkt. De samenwerking 
tussen de partners van de Agenda herstel 
biodiversiteit Fryslân komt ook tot 
uitdrukking in de organisatiestructuur.

2.1.2 Eerste stappen Voor de uitvoering van 
de agenda is een aantal stappen al in gang 
gezet. In dit jaarplan worden deze verder niet 
meer uitgewerkt. Wel wordt aangegeven 
hoe de verschillende thema’s er gebruik van 
maken.

Het gaat dan om:
• Inventarisatie biodiversiteitsinitiatieven 

Ter voorbereiding op de totstandkoming 
van de agenda is een inventarisatie ge-
maakt van alle initiatieven en projecten 
gericht op herstel van biodiversiteit die al 
in uitvoering zijn of binnenkort van start 
gaan. Deze inventarisatie is geanalyseerd 
door ecologisch adviesbureau Alten-
burg en Wymenga, dat de analyse heeft 
voorzien van een advies over mogelijke 
vervolgstappen om initiatieven effectie-
ver te laten werken, een grotere bijdrage 
te laten leveren aan het geheel en meer 
en beter te leren van wat er al gebeurt.

• Digitaal platform Biodiversiteit 
Voor het delen van kennis, goede prak-
tijkvoorbeelden en om overheden, be-
drijven, boeren en burgers bij de agenda 
te betrekken wordt een digitaal platform 
Biodiversiteit ontwikkeld. 

• Natuerlik Fryslân 2050 
Voor het ontwikkelen van de streefbeel-
den en kansenkaarten die van belang 
zijn voor het werken aan een gedeeld 
doel, wordt gebruik gemaakt van de visie 
Natuerlik Fryslân 2050, die met onder-
steuning van de provincie is opgesteld 
door de samenwerkende Friese natuur- 
en landschapsorganisaties. 

• Insectennetwerk 
De Agenda herstel biodiversiteit Frys-
lân maakt gebruik van de Insectennet-
werkkaart die met ondersteuning van 
de provincie is opgesteld door Van Hall 
Larenstein. In het jaarplan wordt toe-
gelicht hoe deze kaart wordt ingezet en 
toegankelijk gemaakt voor gebruik door 
alle doelgroepen.

2.
Aanpak en 
werkwijze
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2.1.4 Nieuwe initiatieven Nieuwe initiatie-
ven op het gebied van herstel van biodiver-
siteit worden aangesloten op de agenda 
om de synergie van alle inspanningen te 
vergroten. Wanneer projecten en activitei-
ten binnen de thema’s van de agenda vallen, 
stelt de provincie hiervoor uitsluitend bud-
get beschikbaar in het kader van de Agenda 
herstel biodiversiteit Fryslân.

2.1.5 Begroting en financiering Per thema 
is een begroting opgesteld voor de acti-
viteiten. Hierin is circa een derde van het 
budget gereserveerd voor de coördinatie en 
afstemming binnen en tussen de thema’s, 
zodat stevig invulling kan worden gegeven 
aan de kern van de Agenda herstel biodi-
versiteit Fryslân: versterken van de samen-
werking en het realiseren van verbindingen 
om effectiever en efficiënter te werken aan 
herstel van de Friese biodiversiteit.

In de agenda is overkoepelend een beschei-
den bedrag opgenomen om in te kunnen 
spelen op actuele ontwikkelingen die 
onmiddellijke actie vragen om kansen te 
kunnen benutten. Activiteiten die voortko-
men uit nieuwe kennis en inzichten worden 
opgenomen in het jaarplan voor 2023. 
Voor de financiering van het jaarplan wordt 
de provinciale bijdrage waar mogelijk inge-
zet als cofinanciering voor rijks- en Europe-
se subsidies en fondsenwerving, zodat een 
multipliereffect ontstaat. Hiervoor gaan 
de trekkers samen met het Team Europa 
van de provincie de komende maanden op 
zoek naar concrete calls die passen bij de 
doelstellingen en de consortiumvorming die 
daarbij hoort.

Europees programma periode 2021 – 2027
De doelen van de Agenda herstel biodiversiteit Fryslân sluiten goed aan bij een aantal 
Europese programma’s en regelingen, zoals de prioriteiten uit de EU Green Deal (zero-pol-
lution, Farm-to-Fork en de Europese Biodiversity strategy). De prioriteiten zijn financieel 
doorvertaald naar de grote thematische programma’s als: 
• LIFE: biodiversiteit, klimaat, zero-pollution, verdroging/verzitling, energietransitie, 

EU 50-60% subsidie –2 tot 3 calls per jaar;
•  Horizon Europe: 100% EU-subsidie voor onderzoek t.b.v. biodiversiteit, klimaat, 

zero-pollution, verdroging/verzilting, monitoring/remote sensing en energietransitie. 
Aanvragen kan alleen in samenwerking met een onderzoeksinstelling;

• COPERNICUS: evenknie NASA Europa, voor remote sensing/monitoring en real time 
satelieteninformatie voor betalingen op basis van aandelen/resultaten via het Ge-
meenschappelijk Landbouwbeleid (digital twinning, AI etc). 

Specifiek voor regionale overheden zijn er de INTERREG programma’s:
• INTERREG A: grensoverschrijdende samenwerking Noord-Nederalnd en Niedersak-

sen, 50% cofinanciering. Koppeling met accent op RIS3 (Research en Innovatie Strate-
gie), kleinere projecten tot € 50K snel mogelijk;

• INTERREG North Sea Region: Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duit-
sland, België en Noordwest-Frankrijk, EU 60%. Koppeling met prioriteiten EU Green 
Deal;

• INTERREG Noordwest Europe: Nederland, Duitsland, België, Noordwest-Franrkijk, en 
Ierland, EU 60%. Koppeling met prioriteiten EU Green Deal;

• INTERREG Europe: pan-Europees, voor het verbeteren van governance, vanaf 2022 
pilots mogelijk, waarschijnlijk EU 85%. Geen thematische beperkingen/richtingen 
meer per 2022.
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Tijdens de werksessies voor dit jaarplan 
is gekeken naar de effectiefste wijze van 
samenwerken binnen de Agenda her-
stel biodiversiteit Fryslân. Dit hoofdstuk 
beschrijft de samenwerkingsstructuur voor 
de werkorganisatie, de wijze van verant-
woording, communicatie, besluitvorming en 
aansturing. De provincie voert hierover de 
regie.

3.1 Uitgangspunten en overwegingen
Aan de samenwerkingsstructuur ligt een 
aantal uitgangspunten en overwegingen ten 
grondslag:

Netwerken landelijk en stedelijk gebied en 
samenhang in ruimtelijke opgaven Frys-
lân kent verschillende netwerken die zich 
bezighouden met het landelijk gebied en 
netwerken gericht op de stedelijke omge-
ving. Tot het eerste kunnen bijvoorbeeld 
de Provinciale Commissie Landelijk Gebied 
(PCLG), het Olterterpoverleg en Natuer mei 
de Mienskip worden gerekend. Onder het 
tweede vallen onder meer het Portefeuille-
houdersoverleg Ruimte en Wonen van de 
Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en 
het F4-overleg (Leeuwarden, Smallinger-
land, Heerenveen en Súdwest-Fryslân). De 
nieuwe Omgevingswet brengt deze netwer-
ken en de ruimtelijke opgaven samen.

Voor herstel van biodiversiteit is een goede 
afstemming tussen ruimtelijke opgaven en 
samenwerking tussen het landelijk en ste-
delijk gebied noodzakelijk. De omgevings-
visies van de gemeenten kunnen hierin een 
belangrijke rol spelen. Het is daarom van 
grote meerwaarde dat het thema Natuurin-

clusief werken wordt getrokken door een 
van de Friese gemeenten (Leeuwarden). Dit 
voorkomt dat elke gemeente het wiel op-
nieuw moet uitvinden en kan er daarnaast 
voor zorgen dat biodiversiteit binnen de 
bebouwde kom voldoende wordt meegeno-
men in de agenda.

Zichtbaarheid partners en communicatie
Alle activiteiten worden uitgevoerd onder 
de Agenda herstel biodiversiteit Fryslân. De 
deelnemende organisaties blijven zichtbaar, 
maar maken bij hun activiteiten duidelijk 
dat zij onder een gezamenlijke vlag werken 
en aan een gezamenlijke agenda met ge-
deelde doelstellingen. Hiervoor wordt een 
beperkt aantal communicatiemiddelen en 
-uitingen gerealiseerd (gedeelde missie en 
visie, definitie van de agenda, logo etc.) die 
alle partners in hun communicatie kunnen 
inzetten. Deze werkwijze kan worden sa-
mengevat als autonomie in samenwerking. 
Hiermee dragen de activiteiten bij aan de 
bekendheid van de agenda en de agenda 
aan de zichtbaarheid van de partners.

3.2 Effectief en efficiënt
Om de middelen die beschikbaar zijn voor 
herstel van de biodiversiteit zo effectief 
mogelijk in te zetten, wordt zo efficiënt 
mogelijk gewerkt. Zo vragen alle thema’s 
overleg en afstemming. Dit geldt ook voor 
de coördinatie van de uitvoering van de 
agenda als geheel. Waar mogelijk worden 
overleggen gecombineerd of direct na 
elkaar georganiseerd. 

Bij de uitvoering wordt zorgvuldig gekeken 
wat de investering is en wat de opbrengst. 

Zo kunnen het gedrag en de acties van 
overheden, burgers, boeren en bedrijven 
door middel van kennis en goede voor-
beeldprojecten met een relatief beperkt 
budget maximaal worden beïnvloed. En 
meer op biodiversiteit gerichte inrichting 
en beheer hoeft niet duurder te zijn, maar 
vereist wel praktijkkennis en stimulerende 
voorbeeldprojecten. Belangrijk is ook dat 
goed wordt aangesloten bij en gebruik 
gemaakt van landelijke en Europese initi-
atieven en met name met het landelijke 
Deltaplan Biodiversiteit. 

Randvoorwaaarden voor de coördinatie 
Voor een goede coördinatie van de activi-
teiten zijn de volgende randvoorwaarden 
benoemd:
• Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaan-

de structuren en doelen
• Voldoende status bij alle partijen
• Bestuurlijk commitment
• Langjarige inzet (>10 jaar)
• Voldoende menskracht en middelen
• Goede uitwerking van Doelen, Inspan-

ningen en Middelen (DIM)

3.3. Kaders en besluitvorming
Het jaarplan beschrijft een concrete 
opdracht voor 2022. Het jaarplan wordt 
jaarlijks geactualiseerd. De actualisatie vindt 
plaats op basis van de eveneens jaarlijkse 
evaluatie van het lopende jaarplan, waarin 
zowel naar de resultaten wordt gekeken als 
naar de effectiviteit van de organisatie.

Besluitvorming over het budget
• PS heeft in de begroting een budget 

voor het programma herstel biodi-

3.
Organisatie 
van de 
uitvoering



7

versiteit Fryslân beschikbaar gesteld 
van € 3 mln, waarvan er na aftrek van 
de kosten voor het opstellen van de 
agenda, de eerste projecten en diver-
se bijeenkomsten nog circa € 2,2 mln 
resteert;

• PS heeft vervolgens in mei 2021 de 
agenda vastgesteld;

• GS neemt vervolgens binnen deze 
kaders besluiten ten aanzien van de uit-
voering van de agenda voor de periode 
2021 – 2023, waarbij PS jaarlijks wordt 
geinformeerd over de voortgang;

• GS stuurt op de uitvoering van de 
agenda (dit wordt bij de Stuurgroep 
belegd).

3.4 Bestuurlijke organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever is de Stuurgroep 
Agenda herstel biodiversiteit Fryslân, waarin 
zowel de overheden als de NGO’s zijn ver-
tegenwoordigd:
• gedeputeerde en voorzitter (Douwe 

Hoogland), waterschapsbestuurder 
(Jan van Weperen), wethouder (Bert 
Wassink), mogelijk aangevuld met een 
wethouder van een minder stedelijke 
gemeente, zoals Ooststellingwerf;

• directeur Friese Milieufederatie (Hans 
vd Werf), Vereniging Noardlike Fryske 
Wâlden (Albert vd Ploeg) en directeur 
IVN (nog in te vullen).

• Elke bestuurder zit in de stuurgroep na-
mens zijn/haar eigen achterban, met de 
volgende specifieke aandachtspunten:

• Bert Wassink: liaisson via VFG por-
tefeuillehoudersoverleg naar collega 
wethouders;

• Hans van der Werf: tevens namens de 

Friese TBO’s;
• Albert van der Ploeg: namens de agrari-

sche collectieven.
• De stuurgroep komt eens per half jaar 

bijeen, bijvoorbeeld aansluitend aan de 
stuurgroep Natuer mei de Mienskip, en 
wordt voorgezeten door de gedepu-
teerde. Het eerste overleg vindt plaats 
in januari 2022. De programmamana-
ger (zie hierna) is secretaris van deze 
stuurgroep;

• De programmamanager ondersteunt de 
individuele bestuurders ook in verant-
woordingen naar de eigen achterban 
(bijvoorbeeld via VFG-overleggen, groe-
ne organisaties of collectieven);

• Eens per jaar worden alle samenwer-
kingspartners, inclusief lokale en regio-
nale initiatieven, uitgenodigd voor een 
Biodiversiteitsberaad waar de voort-
gang van de Agenda wordt besproken. 
Dit overleg vindt plaats tijdens de 
biodiversiteitsweek (zie thema Kennis 
delen). 

3.5 Werkorganisatie
De werkorganisatie wordt gevormd door 
een programmateam dat bestaat uit de 
programmamanager (met ondersteuning) 
en zes thematrekkers die afkomstig zijn uit 
verschillende organisaties, voor de agenda 
als geheel werken en worden gefinancierd 
door de provincie:
• Programmamanager: provincie Fryslân;
• Programmasecretaris: provincie Fryslân;
• Communicatieondersteuning: provincie 

Fryslân;
• Thematrekker Basis op orde: provincie 

Fryslân;

• Thematrekker Kennis ontwikkelen: 
FMF en It Fryske Gea;

• Thematrekker Kennis delen: Kening;
• Thematrekker Bewustwording en edu-

catie: IVN;
• Thematrekker Verbindingen realiseren: 

Wetterskip Fryslân;
• Thematrekker Natuurinclusief werken: 

gemeente Leeuwarden.

Elke trekker heeft vervolgens binnen haar/
zijn thema een eigen werkgroep, met daarin 
de actiehouders van de in het jaarplan 2022 
beschreven acties per thema; binnen het 
thema ‘Natuurinclusief werken’ kan er bij-
voorbeeld een werkgroep worden gevormd 
door de ambtelijke aanspreekpunten biodi-
versiteit van de Friese gemeenten.

De programmamanager en trekkers zijn 
verantwoordelijk voor de coördinatie alle 
activiteiten en de uitvoering van de agenda. 
Zij komen eens per 3 weken bijeen om de 
volgende zaken met elkaar te bespreken:
• Voortgang;
• Samenhang in en verdeling van projec-

ten tussen de zes thema’s;
• Actiepunten en actualiteiten voor ko-

mende periode;
• Vragen.

De ervaring leert dat er enkele maanden 
overheen gaan voordat iedereen op elkaar is 
ingespeeld en zijn positie heeft bepaald. Het 
jaarplan 2022, zoals dat in december wordt 
vastgesteld, is daarbij het routeboekje.

Naast het programmateam blijft de huidige 
begeleidingsgroep (kwartiermakers) bestaan 

als klankbordgroep. Deze groep komt een-
maal per half jaar bij elkaar. 
• De kwartiermakers zorgen voor een 

goede overdracht met de trekkers
•   In de klankbordgroep zijn 

overheden en ngo’s vertegenwoordigd, 
de leden zijn niet gekoppeld aan een 
thema.

3.6 Proces
De eerste versie van dit jaarplan is tijdens 
het (bestuurlijke) Biodiversiteitsberaad op 11 
oktober voorgelegd en aan de hand daarvan 
bijgesteld. Bij alle nog niet aangesloten 
partners, en met name de Friese gemeente, 
wordt door de gezamenlijke partners een 
verzoek neergelegd om medewerking en 
het benoemen van een bestuurlijk en amb-
telijke contactpersoon.
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De activiteiten vinden 

plaats binnen zes thema’s. 

De groslijst van activiteiten 

is benoemd in de Agenda 

herstel biodiversiteit 

Fryslân (pagina 40 t/m 47). 

In dit hoofdstuk wordt 

per thema beschreven 

welke activiteiten in 2022 

worden uitgevoerd en wat 

de beoogde resultaten 

zijn. Dit laat zien hoe elk 

thema bijdraagt aan de 

hoofddoelstellingen van de 

Agenda herstel biodiversiteit 

Fryslân: het ombuigen van 

de neergaande lijn van de 

biodiversiteit in Fryslân en 

het inkorten van de lijst met 

250 soorten van Fries belang 

(elke tien jaar met 20%).

4.
Activiteiten
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Themadoel Verankering van biodiversiteit in 
beleidsterreinen en opgaven. 

Daartoe behoren in elk geval:
• de Agenda landbouw;
• het programma landschap; 
• de Kaderrichtlijn Water (KRW) en 

de ecologische kwaliteit van overige 
wateren;

• het beleidskader bodem;
• diverse gebiedsprocessen;
• veenweideprogramma;
• bossenstrategie.
• 

Daarnaast bestaat dit uit:
• het realiseren van het NNN;
• het uitvoeren van beheerplannen Natu-

ra 2000;
• het natuurbeheer; 
• het agrarische natuurbeheer. 

Voor al deze terreinen en opgaven zijn extra 
actiepunten opgenomen in de herstelagen-
da. Het doel van het thema Basis op orde 
is dat de geagendeerde actiepunten in de 
genoemde trajecten zichtbaar zijn opgeno-
men, zodanig dat deze optimaal bijdragen 
aan het versterken van de biodiversiteit. 

Visie op aanpak van het thema De agenda 
onderstreept het belang van uitvoering van 
de taken die door provincie, waterschap, 
terreinbeheerders, collectieven, etc. worden 
uit gevoerd om de basis op orde te krijgen. 
Deze worden daarom als de onderlegger 
van de opgave herstel biodiversiteit be-
schouwd. Vanuit de Agenda herstel biodi-
versiteit Fryslân zorgen we ervoor dat de 

voor de biodiversiteit belangrijke doelen en 
activiteiten goed op de agenda’s van andere 
beleidsterreinen terugkomen. Er moet een 
wisselwerking ontstaan tussen de Agenda 
herstel biodiversiteit en de uitvoeringspro-
gramma’s uit de basis op orde.

4.1
Basis op orde
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Afkortingen samenwerkingspartners PLUS
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FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmM Natuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat

GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail

LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties

KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP* Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LLF* Living Lab Fryslân
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector * LAP en LLF bepalen per activiteit/vraag wie van beide 

de beste bijdrage kan leveren (LAP = LAP/LLF)

1. Thema: Basis op orde

Trekker: provincie Fryslân
Activiteit werkzaamheden & onderdelen resultaten en effecten

1-I Agenderen, aanjagen, borgen Biodiversiteit op de agenda en in de uitvoering FG. GO, AG, 
BT, NmM, 
LAP, WF

· Volgen en borgen dat afgesproken resultaten (agenda pag. 40-43) in 
de genoemde programma's worden behaald

Met alle in de agenda benoemde programma's zijn 
concrete afspraken gemaakt (+ evaluatie)

· Relevante actiepunten uit de agenda in deze programma's agenderen Extra aandacht voor biodiversiteit leidt tot herstel van de 
biodiversiteit

· Verbeteracties biodiversiteit uit de programma's opnemen in de 
agenda

Aandacht voor biodiversiteit bij alle lopende programma's 
is goed in beeld

· Organiseren dat herstel biodiversiteit bij de provincie Fryslân wordt 
ingebracht in gebiedsprojecten, de uitwerking van opgaven en projecten 
(natuurinclusief, koppelkansen en integraal)

Signalen over achterblijvende resultaten herstel worden 
tijdig opgepakt en geagendeerd

· Formuleren acties voor extra inspanning wanneer doelen niet worden 
gehaald

Goede samenwerking met de lopende programma's

1-II Werven aanvullende financiering Extra inspanning organiseren
· In samenspraak met programma's voorstellen formuleren voor GS, PS, 
Rijk en EU voor extra inspanning (gekoppeld aan een jaarlijkse 
voortgangsrapportage

Agenda realiseert een financiële plus voor de 
biodiversiteit

Afkortingen samenwerkingspartners
PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmM Natuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat

GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail

LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties

KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LL Living Labs
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector
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Themadoel Binnen het thema kennis ont-
wikkelen en ontsluiten zijn alle activiteiten 
samengebracht die nodig zijn om de beno-
digde en meest actuele kennis te ontsluiten 
zodat met de juiste achtergrondkennis aan 
dezelfde doelen kan worden gewerkt. In 
alle producten die binnen dit thema worden 
ontwikkeld, wordt aangegeven wat zij bij-
dragen aan de hoofddoelen van de agenda. 

Visie op de aanpak van het thema De inzet 
is gericht op het ontwikkelen van kennis die 
van belang is voor herstel van biodiversiteit 
in Fryslân om daarmee bestaande initiatie-
ven te versterken en verbinding te leggen 
met onze doelgroepen. We onderscheiden 
vijf doelgroepen:
• overheden
• burgers 
• maatschappelijke organisaties 
• kennisinstellingen
• boeren.

We vergeten daarbij ook de interne ken-
nisdeling niet. Veel kennis is al beschikbaar 
op landelijke schaal. Dit thema vindt niet 
het wiel opnieuw uit maar zorgt ervoor dat 
deze kennis op maat wordt gesneden voor 
de Friese situatie en beantwoordt vragen 
van Friese initiatiefnemers. 

De inzet is de kennis beschikbaar te stellen 
op het digitale platform Biodiversiteit. 
Daarbij moet worden gedacht aan het delen 
van de gemaakte streefbeelden op basis van 
landschapstypen, beschikbaar stellen van 
concrete handreikingen voor de soorten van 
Fries belang, insectennetwerkkaart (die er al 
is, maar nog verder kan worden ontwikkeld) 

en een handreiking voor het uitvoeren van 
monitoring en het monitoren zelf. Uiter-
aard wordt zoveel mogelijk aangesloten bij 
bestaande kennis en kennisontwikkeling. 

Het is nadrukkelijk de bedoeling kennis 
beschikbaar te stellen in wisselwerking met 
de praktijk. Ervaring en kennis vanuit de 
praktijk willen we ophalen en beschikbaar 
stellen aan iedereen die met bijvoorbeeld 
het beheer van natuur bezig is of betrokken 
is bij ruimtelijke ordeningsplannen.

4.2
Kennis 
ontwikkelen
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Afkortingen samenwerkingspartners PLUS

PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
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FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmM Natuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat

GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail

LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties

KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP* Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LLF* Living Lab Fryslân
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector LAP en LLF bepalen per activiteit/vraag wie van beide de 

beste bijdrage kan leveren (LAP = LAP/LLF)

2. Thema: Kennis ontwikkelen

Trekker: Friese Milieufederatie (FMF) en It Fryske Gea
Activiteit werkzaamheden & onderdelen resultaten en effecten

2-I Inventarisatie kennisleemten en 
kennisbehoeften

Inventarisatie kennisleemten en -behoeften
· Aanscherpen inzicht behoefte in toepasbare kennis Inzicht in behoefte aan aanvullende kennis PF, FG, BI alle

· Onderzoek kennisbehoefte monitoring en opstellen Plan van Aanpak 
invullen eventuele leemten en stimuleren tellingen

Inzicht in behoeften aanvullen protocollen en tools voor 
monitoring

Meer overzicht van te nemen acties om monitoring te 
complementeren en daarmee meer inzicht in oorzaken en 
gevolgen voor te (werven) vrijwilligers

SO 3&4

2-II Vertalen kennis Ontwikkelen handreikingen en toepasbare kennis
· Ontwikkelen kansenkaarten op basis van streefbeelden Toepasbare kennis voor behoud en versterken 

biodiversiteit in Friesland en met name soorten van Fries 
belang

PF, KI, DP 3

· Ontwikkelen handreikingen landschapstypen/habitats en een toolbox 
ecologisch beheer (vervolg in 2023)

Verbeterd inzicht in mogelijkheden die het landschap 
biedt voor verbeteren biodiversiteit

PF, KI, DP 5

· Ontwikkelen handreiking monitoring voor burgerinitiatieven en stimuleren 
gebruik

Toegenomen beeld kansen de er in Fryslân zijn voor 
verbeteren biodiversiteit in de verschillende 
landschapstypen

SO, PF 3

Verbeterde monitoring van biodiversiteitsprojecten
· Ontwikkelen handreiking voor bodembiodiversiteit Toegenomen handelinsperspectief voor diverse 

doelgroepen om bij te dragen aan herstel van 
biodiversiteit

PF, AG 1
· Vertalen bestaande kennis naar de Friese situatie DP 1
· Vertalen bestaande kennis naar doelgroepen DP, BT 3&4

2-III kennisleemte vullen Onderzoek
We kijken wat er al gebeurt aan onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en 
vullen dit aan voor het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in bodem en 
grondwater en de gevolgen daarvan.

Kennis van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen en 
het effect daarvan op (kansen voor) de biodiversiteit

PF 1

Meer inzicht in omvang en aard van vervuiling door 
bestrijdingsmiddelen en mogelijke belemmeringen van 
biodiversiteitsdoelen die daaruit voortkomen

Onderzoek kostenefficiënte aanpak bermmaaisel Nieuwe verdienmodellen voor verwaarden bermmaaisel PF, FG, WF, 
LAP

5

Lagere drempel om aan ecologisch bermbeheer te 
beginnen en dit vol te houden

Afkortingen samenwerkingspartners

PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmM Natuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat

GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail

LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties

KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LL Living Labs
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector
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Themadoel Onder kennis delen zijn de 
activiteiten gebundeld die zorgen dat 
partijen elkaar weten te vinden, dat het 
Fries netwerk voor herstel van biodiversi-
teit verder wordt ontwikkeld en dat alle 
kennis die partijen nodig hebben om bij te 
kunnen dragen aan herstel van biodiversi-
teit effectief wordt gebracht en gehaald. 
Activiteiten binnen dit thema zorgen voor 
verbondenheid en kennisuitwisseling door 
bestaande kennis, verbeelding, inspiratie en 
grote betrokkenheid te bundelen in concre-
te acties.

Visie op aanpak van het thema Om effectief 
kennis te delen zijn, ter versterking van het 
digitale platform, plekken en momenten 
van ontmoeting en uitwisseling nodig. 
Hiervoor kunnen zowel bestaande plekken 
en momenten worden gebruikt als nieuwe 
momenten en plekken worden gecreëerd. 
Hiervoor werken we multidisciplinair: ken-
nis, verbeelding/inspiratie en actie worden 
gecombineerd voor het beste resultaat. 
Als uitgangspunt bij het delen van kennis 
nemen we het landschap. Dat wil zeggen 
dat op zorgvuldige wijze -aansluitend op 
het platform- kennis wordt gedeeld die past 
bij het desbetreffende landschap en dat we 
een goede spreiding van de kennisdeling 
waarborgen. 

Het thema Kennis delen onderscheidt vier 
doelgroepen:
• burgers en burgerinitiatieven
• bedrijven
• overheden
• boeren.

4.3
Kennis delen
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Afkortingen samenwerkingspartners+A1:H36 PLUS
PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
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FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) Nm
M

Natuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RW

S
Rijkswaterstaat

GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail
LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties
KI Kennisinstellingen TB

O
Terreinbeherende organisatie LAP

*
Landbouwadviespool

AG Agrarische Natuurverenigingen DP
B

Deltaplan Biodiversiteit LLF* Living Lab Fryslân
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector * LAP en LLF bepalen per activiteit/vraag wie van beide de 

beste bijdrage kan leveren (LAP = LAP/LLF)
3. Thema: kennis delen
Trekker: Kening

Activiteit werkzaamheden & onderdelen resultaaten en effecten
3-I Biodiversiteitsloket & biodiversiteitsteam Opzetten van een loket voor het beantwoorden van 

vragen over herstel en versterken van biodiversiteit:
Digitaal loket BT, DP alle

· ontwikkelen beslisboom Groeiende lijst FAQ's
· lijst met FAQ's Biodiversiteitsteam (10 bijeenkomsten)
· opstellen en vaststellen procedures (o.a. terugkoppeling) Pot voor hands-on hulp op maat
· inzet programmamedewerker voor beantwoording vragen Juiste kennis komt op de juiste plaats
· advies op maat in het veld Versterking Friese netwerk voor biodiversiteit BT, LAP, BI
Samenstellen biodiversiteitsteam (groene organisaties, 
provincie, gemeenten, waterschap en kennisinstituten)

Friezen zijn zich bewuster van belang biodiversiteit en flora en 
fauna en meer geneigd hiervoor te zorgen

PF, FG, 
WF, GO, KI

alle

· opstellen en vastleggen procedures Kennis is toegankelijker en meer initiatieven gaan met goede 
kennis aan de slag

· advies bij gebiedsontwikkelingen Herstelprojecten worden beter op elkaar afgestemd en er wordt 
meer gebruik gemaakt van elkaars projecten

Het digitale platform wordt goed bezocht en benut
Kennis wordt bij start nieuwe grote processen ingebracht

3-II Biodiversiteitsateliers Organiseren van de ateliers met het biodiversiteitsteam 5 biodiversiteitsateliers BT, GO, CS alle
· vastleggen ateliers voor kennisdeling Partijen met soorgelijke vragen leren van elkaar en kennis wordt 

effectief met grote groepen gedeeld
2 5 6

· delen documentatie atelier op digitaal platform Het Friese netwerk voor biodiversiteit wordt versterkt 1 2 5
Meer concrete uitvoeringsplannen voor herstel biodiversiteit 
onderbouwd met gedegen kennis
Door netwerken worden kansen in overgangs-gebieden tussen 
landschappen vaker benut

DP

3-III Jaarlijkse biodiversiteitsdag Organiseren 24-uursfestival Minimaal 500 deelnemers GO, CS 2&4
· Biodiversiteitscongres voor nieuwe raadsleden en 
bestuurders

Meer mensen zijn bekend met de agenda PF, FG
· theatrale wandeling bij zonsopgang Deelnemers zijn geïnspireerd
· dagprogramma met colleges, ateliers, markt, netwerken en 
andere inspiratie, verwondering en beleving

Deelnemers hebben meer handelingsperspectief

· boerenbruiloft 2.0 Inspiratie zet aan tot actie
· educatieve activiteiten, workshops, lezingen en excursies Deelnemers hebben meer kennis IVN 2&4
· mini-floriade best practices voor 5 landschapselementen LBF

Biodiversiteit rond 5 landschapselementen is versterkt
3-IV Landelijk en internationaal verbinden Aansluiten bij en afstemmen met biodiversiteitsnetwerken Versterking van het netwerk op landelijk en internationaal niveau DPB alle

Meer toegang tot kennis
Meer invloed op landelijk niveau
Meer aanzien als provinciaal programma

Afkortingen samenwerkingspartners
PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) Nm

M
Natuer mei de Mienskip

WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RW
S

Rijkswaterstaat
GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail
LB
F

Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties
KI Kennisinstellingen TB

O
Terreinbeherende organisatie LAP Landbouwadviespool

AG Agrarische Natuurverenigingen DP
B

Deltaplan Biodiversiteit LL Living Labs
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector
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Themadoel Het vergroten van kennis en be-
wustwording ten aanzien van biodiversiteit 
en het stimuleren van draagvlak en partici-
patie met betrekking tot de doelstellingen 
van de Agenda Herstel Biodiversiteit bij de 
inwoners van Fryslân.
In principe richten wij ons binnen dit thema, 
anders dan bij het thema kennis delen, op 
alle inwoners van Fryslân en met name op 
inwoners die nog niet heel veel weten van 
biodiversiteit of die zich nog niet actief 
bezighouden met herstelprojecten of -ini-
tiatieven. In een aantal gevallen kiezen we 
een specifieke doelgroep, zoals basisschool-
leerlingen, jongeren of organisaties.

Visie op aanpak van het thema Bewust-
wording en educatie zijn middelen om het 
grotere doel (vergroten biodiversiteit) te 
halen, vanuit de gedachte ‘hoe meer je van 
de natuur begrijpt, hoe meer je ervan gaat 
houden. En pas als je ergens van houdt, ga 
je er voor zorgen’. Wij maken de nog niet 
bewuste Friezen bewust van het belang van 
een biodivers Fryslân én van hun mogelijk-
heden een steentje bij te dragen.

4.4
Bewustwording
en educatie
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Afkortingen samenwerkingspartners PLUS
PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
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FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmMNatuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat
GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail
LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties
KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP* Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LLF* Living Lab Fryslân
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector * LAP en LLF bepalen per activiteit/vraag wie van beide 

de beste bijdrage kan leveren (LAP = LAP/LLF)

4. Thema: Bewustwording en educatie
Trekker: IVN

Activiteit werkzaamheden & onderdelen resultaten en effecten
4-I Organiseren bewustwordings- en 

publiekscampagne
Organiseren bewustwordingscampagne Bewustwordings- en publiekscampagne GO, PF, FG
· verbreden en verdiepen campagne 'watzullewenoubeleven' voor 
bewustwording en bieden van handelingsperspectief

Bewoners zijn zich bewust van belang van biodiversiteit FMF alle

· vertalen bewustwordingscampagne voor scholen Bewoners weten wat ze kunnen doen voor de 
biodiversiteit en passen die kennis toe in het dagelijks 
leven· verbreden campagne voor bewuste, actiebereide zoeker Actiebereide zoekers hebben meer 
handelingsperspectief

K

· organiseren biodiversiteitsatelier natuurinclusief consumeren voor 
organisaties met een bedrijfskantine

Natuurinclusieve bedrijfskantines

Organisaties, o.a. overheden en groene organisaties, 
geven inspirerend voorbeeld met hun bedrijfskantine

4-II Stimuleren burgerparticipatie en -
monitoring

Jaarrond programma
· Bewoners van Fryslân stimuleren hun tuin biodiverser te maken, 
ondersteund met gemeentelijke regelingen

Jaarrond programma in 5 Friese gemeenten FG

· Ondersteunen en stimuleren inwoners om mee te doen aan 
tellingen (meenemen in gemeentelijke monitoring)

Meer inwoners nemen deel aan monitoring en citizens 
science

FG

· Ontwikkelen van een educatief programma ter ondersteuning van 
biodiverse tuinen

Doelgroep is zich meer bewust van belang biodiversiteit 
en van eigen mogelijkheden daaraan bij te dragen

4-III Natuureducatie Ontwikkelen en inzetten lesmateriaal over biodiversiteit
· Ontwikkelen en inzetten ontdekkist biodiversiteit, incl. digitale 
gastles

Nieuwe lesmaterialen over biodiversiteit 2
· Debat op drie VO-scholen Bereik: 400 scholen in Fryslân 3
· Ontwikkelen lesprogramma in aansluiting op Natuerlik Fryslân 
2050

Doelgroep is zich bewuster van eigen omgeving, 
verschillende landschappen en hun natuurlijke 
bewoners en van eigen invloed op habitats

2

4-IV Organiseren twee 
plantevenementen 

Organiseren twee boomplantevenmenten
· St. Nationale Boomfeestdag geeft extra impuls aan Bosk door 
leerlingen van groep 6 zaailingen te laten planten en bomen te 
planten

Op ten minste 300 scholen hebben groepen 6 
meegedaan (9000 leerlingen)

GO, CS 5

· Leerlingen zoeken met Deepmapping 'bomen van belang' in de 
omgeving

Duizenden nieuwe bomen in Fryslân
· Ontwikkelen educatief programma, inclusief training zodat 
leerkrachten er in de klas mee aan de slag kunnen

Kinderen hebben basiskennis van bomen, bossen en 
hun functie voor mens en dier

· Gastlessen door Boskwachter en natuurorganisatie Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor 'hun' 
zaailingen

GO

· BOSK-boomfeestdag in Leeuwarden en op andere locaties FG
4-V Inzet educatie-experts Inzet educatie-experts bij andere thema's (meedenken, 

materiaal/projecten ontwikkelen), bewustwording en educatie
Kennisleemten zijn ingevuld alle alle

Afkortingen samenwerkingspartners
PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmMNatuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat
GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMFBT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail
LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties
KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LL Living Labs
RD Regiodeal Natuurinclusieve 

Landbouw Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector
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Themadoel Het doel van dit speerpunt is 
een samenhangende visie en afspraken over 
optimaal biodivers beheer (bedienen en 
gebruiken) en onderhoud (op orde brengen) 
door weg- en oeverbeheerders, agrariërs, 
particulieren en natuurbeheerders van het 
Friese netwerk, zodanig dat deze optimaal 
bijdragen aan:
• de verbinding tussen leefgebieden van 

soorten;
• zelf ook deel uitmaken van dit leefge-

bied (en daarmee optimaal bijdragen 
aan versterking van biodiversiteit). 

Visie op aanpak van het thema Verbindingen 
realiseren Het realiseren van de juiste 
netwerken en verbindingen kan beter. 
Overheden kunnen hierin op eigen grond 
een belangrijk verschil maken door het 
beheer van lijnvormige elementen als 
(spoor)bermen, dijken en oevers op elkaar af 
te stemmen op basis van de kansenkaarten. 
Een belangrijke afweging hierbij is dat 
gekozen wordt voor beheer dat lang kan 
worden volgehouden, want herstel van 
biodiversiteit vraagt continuïteit. Kennis 
over ecologisch beheer in de praktijk kan 
beter worden gedeeld, bijvoorbeeld over 
de vraag hoe je hier in aanbestedingen mee 
omgaat.

Voor dit thema gaan we samenwerken 
met het gebied Noordelijk Kleischil van 
de Regiodeal natuurinclusieve landbouw. 
De partners in dat gebied hebben namelijk 
het realiseren van een groenblauw 
netwerk ook als doel opgenomen. Door 
de samenwerking verwachten we dat dit 
gebied een pilotrol kan vervullen. In het 

noordelijk kleigebied concretiseren we wat 
we voor de hele provincie ontwikkelen.

Om de doelen te bereiken is het van belang 
de betrokken partijen met elkaar in contact 
te brengen en tot een gezamenlijke visie 
te laten komen. Om te beginnen brengen 
we in samenwerking met het thema Kennis 
ontwikkelen voor de gehele provincie in 
kaart welke publieke elementen er zijn, 
welk beleid overheden hiervoor hebben 
en hoe dit in de praktijk wordt uitgevoerd 
(wat kunnen we daarvan leren, wat zijn de 
kosten?).

Op basis van dit overzicht maken we een 
voorstel (opties, inclusief kosten) voor het 
maken van afspraken over afstemming van 
dit beheer en onderhoud, zo dat een op el-
kaar aansluitend netwerk wordt ontwikkeld, 
inclusief de belangrijkste, nu nog ontbre-
kende, schakels. Het voorgestelde onder-
houd aan bomen en landschapselementen 
op wegbermen, oevers en dijken voor de 
biodiversiteit moet aansluiten bij de doelen 
van de bossenstrategie en het programma 
landschap van de provincie Fryslân en op de 
wensen van de landbouw.

4.5
Verbindingen 
realiseren
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Afkortingen samenwerkingspartners PLUS
PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
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FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmM Natuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat
GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail
LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties
KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP* Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LLF* Living Labs
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector *LAP en LLF bepalen per vraag/activiteit wie van beide de beste 

bijdrage kan leveren (LAP = LAP/LLF)

5. Thema: Verbindingen realiseren
Trekker: vanuit Wetterskip Fryslân

Activiteit werkzaamheden & onderdelen resultaten en effecten
5-I Netwerk van gemeentelijke ecologen en 

groenbeheerders opzetten en faciliteren
Netwerk opzetten Een netwerk van gemeetelijke ecologen en groenbeheerders die 

elkaar periodiek ontmoeten
PF, FG, WF 3&6

· aansluiten bij lopende gebiedsprocessen (regiodeals, 
streekagenda's)

Versterking biodiversiteit doordat ecologen en groenbeheerders 
kennis delen en van elkaar leren

5-II Ontwikkelen visiekaart Visiekaart laten maken PF, FG, 
WF, KI RD

2
· inventarisatie onderhoud en beheer watergangen, 
oevers, slootkanten, bermen, dijken en waterkeringen

Een digitale kaart met groenblauwe elementen die met (ander) 
beheer kunnen werken als verbindingen voor met name soorten 
van Fries belang

· In GIS-overzicht brengen Draagvlak voor de visiekaart
· Analyse kansen en knelpunten verbindingen Enthousiasme bij studenten als medewerkers van de toekomst
· Visiekaart ontwikkelen als voorstel: wijze van 
afstemmen onderhoud, prioriteren soorten, financiële 
effecten (inrichting en beheer en onderhoud) en 
implementatieplan

Kennis van de organisatie die nodig is om het netwerk van 
verbindingen te beheren

PF, FG, 
WF, KI, RD

2

Meer draagvlak voor ecologisch beheer

· Bespreken, voorleggen aan besturen en afspraken 
maken over uitvoering

Op basis van de visiekaart hebben de visiekaart hebben 
overheden beheer aangepast op specifieke soorten

PF, FG, 
WF, RD

5-III Uitvoering Pilot Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw FG, AG
· Opzetten pilot Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 
Noordelijke Kleischil, inclusief onderzoek naar 
governance

Kennis van het realiseren van een netwerk van verbindingen 2

Ontwikkelen concrete projecten insectennetwerk Verbeterde stand van insecten FG, KI
5-IV Doorontwikkelen Verkennen inzet burgerparticipatie Kennis van de rol die bewoners, burgeriniatieven en Agrarische 

en particuliere natuurbeheerders kunnen spelen in het realiseren 
van verbindingen

NmM, BW 2, 3 
&4

Meer draagvlak voor en inzicht in mogelijkheden voor herstel 
biodiversiteit door realiseren en beheren verbindingen bij 
bewoners en burgerinitiatieven

Verkennen afstemmen met agrarisch natuurbeheer, 
natuurinclusieve landbouw en burgerinitiatieven

Robuuster netwerk van verbindingen en grotere leefgebieden 
voor soorten, m.n. soorten van Fries belang

AG, BI 2, 3 
&4

Afstemmen natuurbeheer met beheer buitengebied Kennis van locaties waar verbindingen kunnen worden 
gerealiseerd

FG, TBO's 2&3
Verbindingen leggen en kansenkaarten verwerken in 
de omgevingsplannen

Beheer gericht op verbindingen is geborgd in gemeentelijke 
beleid

FG, BT 2&6
Een goede organisatie die het netwerk duurzaam en robuust in 
stand kan houden

Verankering van de uitvoering bij gemeenten

Afkortingen samenwerkingspartners
PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmM Natuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat
GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail
LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties
KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LL Living Labs
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector
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Themadoel Doel is om bij de Friese over-
heden een natuurinclusieve werkwijze te 
gaan hanteren. Hoe deze werkwijze eruit 
ziet, zal in gezamenlijkheid worden vorm-
gegeven. Streven is om een herkenbare 
natuurinclusieve werkwijze te ontwikkelen 
en toe te passen in de volle breedte van de 
organisatie. Deze komt tot uiting in visies, 
plannen, gebiedsprocessen, ontwerptafels 
en aanbestedingen.

Visie op aanpak van het thema Om een na-
tuurinclusieve werkwijze tot stand te bren-
gen bij de Friese overheden is het opbou-
wen van een netwerk en het opzetten van 
een samenwerking de eerste stap. Geza-
menlijk ontwikkelen de overheden een visie 
op en een aanpak voor een natuurinclusieve 
werkwijze met ruimte voor autonomie. 
Deze samenwerking vormt de basis voor 
het uitwisselen van kennis en ervaringen.

4.6
Natuurinclusief
werken
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Afkortingen samenwerkingspartners PLUS

PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
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FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmM Natuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat

GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail

LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties

KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP* Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LLF* Living Lab Fryslân
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector LAP en LLF bepalen per activiteit/vraag wie van beide de 

beste bijdrage kan leveren (LAP = LAP/LLF)

6. Thema: Natuurinclusief werken

Trekker: gemeente Leeuwarden
Activiteit werkzaamheden & onderdelen resultaten en effecten

6-I Opbouwen netwerk Opzetten samenwerking Goed functionerende samenwerking tussen de 
verschillende overheden voor natuurinclusief werken

FG, FA 2&3

· vier bijeenkomsten voor selecteren doelen, thema's en 
ontwikkelingen

Gezamnelijke visie op doelen en aanpak, met ruimte voor 
autonomie van alle partners

· Opstellen gezamenlijk plan van aanpak, waarin activiteiten uit de 
agenda (pag. 47) zijn opgenomen, mogelijk aangevuld met andere 
thema's

Inzicht bij Friese overheden in hoe een natuurinclusieve 
werkwijze binnen de organisatie moet worden belegd

· Verkennen samenwerkingen met VFG, Friese Aanpak Activiteitenplan met fasering (quick wins, langere termijn
· Contact leggen met kennishouders op het gebied van natuurinclusief 
werken

Meer aandacht voor biodiversiteit bij Friese overheden

Een betere afstemming tussen overheden met betrekking 
tot versterken van de biodiversiteit

Op termijn een sterkere biodiversiteit

6-II Ontwikkelen bouwstenen Bouwstenen ontwikkelen op basis van kennisvragen handelingsperspectief voor natuurinclusief werken PF, GF, WF, 
GO 2· kennisvragen ophalen en bouwstenen ontwikkelen Meer kennis over hoe biodiversiteit kan worden versterkt

Afkortingen samenwerkingspartners

PF Provincie Fryslân K Kening FA Friese Aanpak
FG Friese gemeenten BI Burgerinitiatieven (anders dan Kening) NmM Natuer mei de Mienskip
WF Wetterskip Fryslân BW Bewoners RWS Rijkswaterstaat

GO TBO's, Landschapsbeheer, IVN, FMF BT Biodiversiteitsteam (zie thema 3. Kennis delen) PR ProRail

LBF Landschapsbeheer Friesland DP Digitaal platform SO Soortenorganisaties

KI Kennisinstellingen TBO Terreinbeherende organisatie LAP Landbouwadviespool
AG Agrarische Natuurverenigingen DPB Deltaplan Biodiversiteit LL Living Labs
RD Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 

Noordelijke Kleischil
CS Culturele sector
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Colofon
Dit jaarplan is tot stand gekomen op initiatief van de provincie Fryslân in samenwerking 
met de Friese natuur- en landschapsorganisaties (groen overleg), gemeenten en Wetterskip 
Fryslân.

Begeleidingsgroep: provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, gemeente Ooststellingwerf, 
Kening, Wetterskip Fryslân, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea.

Foto’s: Marcel van Kammen, Jos Blomsma

Tekst en vormgeving: Terwisscha&Wagenaar

November 2021




