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H.1 Aanleiding  
 
De landbouw staat voor grote uitdagingen, mondiaal, maar zeker ook lokaal. De media staan dagelijks vol berichtgeving en prikkelende discussies over 
landbouw en vraagstukken die daarmee annex zijn. Bedrijfstoeslagen en markt- en prijsbeleid van de EU worden afgebouwd. De landbouw moet zich steeds 
meer op eigen kracht op de (wereld)markt richten. Tegelijkertijd verwacht de maatschappij dat de landbouw meer rekening houdt met zijn omgeving: met 
volksgezondheid en dierenwelzijn, biodiversiteit en landschap, water en milieu. Deze uitdagingen spelen zeker in de regio Zuidwest Fryslân een voorname rol: 
een regio die Nationaal Landschap is en voor het grootste deel bestaat uit agrarisch gebied. Hier ligt een extra opgave, niet alleen voor de landbouw maar 
voor iedereen, om rekening te houden met en te werken aan behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het landschap. De combinatie natuur, 
landschap, landbouw, regionale economie en ruimtelijke kwaliteit wordt hier maatschappelijk sterk gedragen. En dat biedt kansen!  
  
Met bovenstaande in het achterhoofd is Plattelânsprojekten Zuidwest in november 2011 gestart met een proces om in samenwerking met de streek te komen 
tot een uitvoeringsagenda, gericht op versterking van de landbouw in Zuidwest Fryslân. Met oog voor maatschappelijke wensen en behoud van de natuurlijke 
rijkdom. Een agenda die bijdraagt aan de ontwikkeling van het gebied en die in overeenstemming is met de visie en doelen van de provincie Fryslân, het Rijk 
en Brussel.  
 
Met deze landbouwagenda voor de regio Zuidwest Fryslân wordt concrete uitwerking gegeven aan de landbouwagenda Foarútbuorkje 2011-2013 van de 
provincie Fryslân. Deze werd begin 2011 door Provinciale Staten vastgesteld. De regio is aan zet en levert met dit document een inspirerende bouwsteen op. 
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H.2 Maatschappelijk betrokken boeren 
 
Het doel van de landbouwagenda Zuidwest Fryslân is om gezamenlijk met de verschillende gebiedspartijen in de regio Zuidwest Fryslân, te komen tot 
concrete projecten die bijdragen aan een gezonde agrarische regio. Een agenda die bijdraagt aan de weg die de komende periode wordt ingeslagen. De 
wensen vanuit de maatschappij hebben hierin een belangrijke rol. 
 
Van boeren wordt steeds meer verwacht dat ze werken met het gezicht naar de samenleving. Dat komt overeen met de trend die al jaren gaande is in andere 
sectoren. De maatschappij wordt steeds kritischer. Men wil weten hoe producten worden gemaakt, in welke omstandigheden en met welke drijfveer. Met deze 
landbouwagenda wordt deze manier van denken onderkend en gezamenlijk ingezet op ‘maatschappelijk betrokken boeren’. Met oog voor de wensen uit 
maatschappij, de kernkwaliteiten van de regio en een blijvende versterking van de agrarische sector. Op geheel eigen wijze zijn daarin mogelijkheden voor 
verschillende vormen van landbouw opgenomen: gangbaar en biologisch, klein- en grootschalig, gespecialiseerd en verbreed.  
 
De landbouw in de regio Zuidwest Fryslân is voor een groot deel bepalend voor de kwaliteit van leven in dit gebied en de economische vitaliteit. Door vanuit 
het perspectief ‘samen zijn we verantwoordelijk voor de toekomst van onze regio’ te redeneren, is het mogelijk om met verschillende partijen na te denken 
over de toekomst van de landbouw. In dat proces valt op dat de landbouwsector zeer bereid is om zich in te zetten voor de regio. Er is een sterk besef dat er 
een gemeenschappelijke opgave ligt en dat meedoen en meebewegen met de maatschappij hier een belangrijke rol in speelt. 
 
Een opmerking uit één van de voor deze agenda uit regiobijeenkomsten illustreert dit: 
 
“Een bakker bakt ’s nachts zijn brood en overdag staat hij achter de toonbank om dat brood te verkopen aan zijn klanten. Hij moet daarbij kunnen vertellen 
hoe en met wat hij zijn brood heeft gebakken. Een bakker werkt dus dagelijks met zijn gezicht naar de samenleving. Als boer kunnen we leren van de bakker. 
We hebben het contact met de klant verloren.”  
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Deze manier van werken, zoals de ambachtelijke bakker dat al sinds jaar en dag doet, wordt dus belangrijker voor boeren. Zij moeten vaker aan de 
maatschappij laten zien hoe zij boeren. Hoe worden de dieren behandeld? Welk voedsel krijgen ze? Hoe wordt het land bewerkt? Maar ook; hoe dragen de 
boeren bij aan het behoud en de versterking van de omgeving? De aantrekkelijkheid van het gebied en de waarden die vanuit de cultuurhistorie als belangrijk 
worden gezien? 
 
Vanuit deze gedachtegang is met verschillende partijen een concrete en uitvoerbare landbouwagenda voor Zuidwest Fryslân opgesteld. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feiten en cijfers Landbouw Zuidwest Fr yslân  
 
- De landbouw in Zuidwest Fryslân beslaat 46% van het totale oppervlak van de regio, verdeeld over 1412 landbouwbedrijven. 
- De totale bruto toegevoegde waarde van de landbouw in Zuidwest Friesland is 6% (Gem. in NL is 2%). 
- 95% van de landbouw in Zuidwest Friesland bestaat uit veeteelt.  
- In 2011 telde de regio 248.134 runderen. 
- Het totaal oppervlakte grasland en groenvoedergewassen in Zuidwest Fryslân was in 2011: 52.565,49 ha (ongeveer 35.044 voetbalvelden). 

               (BRON: CBS) 
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H.3 Landschapsontwikkelingsvisie & Kansenkaart Zuid west Fryslân 
 
In 2008 is de Landschapsontwikkelingsvisie & Kansenkaart Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân opgesteld. Dit document is tot stand gekomen met de 
inbreng van een brede vertegenwoordiging uit het gebied. Doel van het document is telkens geweest om inzichtelijk te maken welke ontwikkelingen in de 
regio Zuidwest Fryslân op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw en recreatie mogelijk zijn.  
De visie die hieruit is ontstaan biedt vanuit de ruimtelijke kwaliteit een duidelijk en inspirerend kader voor allerlei denkbare ontwikkelingen. Zo ook voor 
ontwikkelingen in de landbouw.  
 
Uitgangspunt van de visie is om bij nieuwe ontwikkelingen te kijken naar de integrale ruimtelijke afwegingen. Belangrijke voorwaarde is dat niet de 
beperkingen een uitgangspunt vormen, maar juist de kansen. Het landschap is door de eeuwen heen het product geworden van ontwikkelingen in de 
landbouw, de natuur, de economie en de samenleving. De visie richt zich op het, op een verantwoorde wijze, meebewegen met deze ontwikkelingen zodat 
deze past binnen het waardevolle landschap van Zuidwest Fryslân.  
 
Voor de invulling van deze landbouwagenda (inclusief concrete projecten) is het uitgangspunt van bovenstaande visie zoveel mogelijk meegewogen in de 
uitwerking van initiatieven en ontwikkelingen. Ook is bij de uitwerking rekening gehouden met de kansen die in dit document zijn benoemd. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Landbouwagenda Zuidwest Fryslân 2012-2022    5 

H.4 Beleid van de provincie Fryslân 
 
Begin 2011 heeft de provincie Fryslân de landbouwagenda: Foarútbuorkje 2011-2013 vastgesteld. In deze agenda verwoordt de provincie haar visie op de 
ontwikkeling van de landbouw in Fryslân en hoe zij aan de realisatie van deze visie wil bijdragen.  
De provincie erkent in haar agenda dat de landbouw een belangrijke functie heeft voor Fryslân. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar ook omdat de 
landbouw de grootste grondgebruiker in de fysieke leefomgeving is. De landbouw zorgt voor rust en ruimte, voor openheid en voor beheer van 
landschapselementen (bv. houtwallen). 
 
De provincie streeft naar behoud van de landbouw. Een landbouw die duurzaam produceert (economisch en ecologisch) en die naast of in plaats van 
schaalvergroting meer diversificeert door: 

1. de mogelijkheden voor het produceren van duurzame energie optimaal te benutten; 
2. bij te dragen aan meer kwaliteit van maatschappelijke diensten in het landelijk gebied; 
3. meer duurzame kwaliteitsproducten te produceren (omslag van concurreren op kostprijs naar concurreren op kwaliteit).  

 
De provincie wil hier aan bijdragen door: 

1. in het omgevingsbeleid ruimte te bieden voor ontwikkeling; 
2. als regisseur van de inrichting en het beheer van het landelijk gebied randvoorwaarden te scheppen waarbinnen de landbouw zich kan ontwikkelen; 
3. de landbouw te stimuleren en te ondersteunen in de ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie op het terrein van duurzaam omgaan met 

natuurlijke hulpbronnen.  
 
Bij de uitwerking en concretisering van de landbouwagenda voor de regio Zuidwest Fryslân is hiermee rekening gehouden, door deze uitgangspunten te 
benutten als onderlegger voor regionale verdieping en keuzes. 
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H.5 Een landbouwagenda met maatschappelijke thema’s   
 
Voorafgaand aan de uitwerking van de landbouwagenda voor Zuidwest Fryslân, is een interactief proces gestart om de agenda van inhoud te voorzien. Dit 
traject is geïnitieerd door Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân. Uitgangspunt van het traject is telkens geweest om vanuit de provinciale landbouwvisie te 
komen tot een concreet uitvoerbare agenda. Een agenda met praktische projecten, die inspeelt op de huidige ontwikkelingen en rekening houdt met de 
wensen van de maatschappij. Om het proces te versterken en verschillende invalshoeken te borgen, is gewerkt met een klankbordgroep. Deze 
klankbordgroep bestond uit een brede vertegenwoordiging van verschillende werkvelden in de regio en heeft actief meegedacht over het proces dat leidde tot 
de uiteindelijke landbouwagenda (zie bijlage 1 voor de samenstelling).  
 
H.5.1 Boer en samenleving: in gesprek met de streek  
Belangrijke opgave in het proces was om boer en samenleving samen te laten nadenken over de toekomst van de landbouw en de kansen die dit met zich 
meebrengt. Het traject is daarom gestart met een aantal regiobijeenkomsten. Bij de voorbereiding en organisatie van deze bijeenkomsten is telkens goed 
gekeken naar een gevarieerde deelname door partijen. Het bleek een lastige opgave om het MKB en financiële instellingen te betrekken. Ondanks die 
belemmering is het gelukt om tijdens de bijeenkomsten met een brede vertegenwoordiging van gemeenten, adviseurs, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, natuurorganisaties, verenigingen dorpsbelang en de landbouw in gesprek te zijn. Er is door ruim 60 personen aan de bijeenkomsten 
deelgenomen. Het resultaat van de bijeenkomsten heeft een groslijst aan (rijpe en groene) kansen en ideeën opgeleverd (zie bijlage 2; Gespreksnotitie 
regiobijeenkomsten). Deze lijst is grofweg onder te verdelen in vier hoofdthema’s, die als belangrijk worden gezien voor de landbouw en het Nationaal 
Landschap in Zuidwest Fryslân: 

1. Duurzame energie 
2. Imago van de landbouw 
3. Beleving en kwaliteit van natuur en landschap 
4. Landbouw, economie en milieu  

 
Op basis van de groslijst zijn deze thema’s hierna uitgebreider beschreven.  
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1. Duurzame energie 
Duurzame energie in de landbouw biedt kansen. De eisen voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven worden strenger. Subsidie wordt steeds meer 
gekoppeld aan een duurzame bedrijfsvoering. In het Europees beleid (dat via het nationaal beleid is doorvertaald naar de landbouwagenda van de provincie) 
is duurzame energie een belangrijk thema voor de landbouw. Ook tijdens de bijeenkomsten is duurzame energie vele malen genoemd. Zowel door 
maatschappelijke organisaties, als door boeren en hun vertegenwoordigende organisaties. Men is zich er van bewust dat duurzame energie een essentiëlere 
rol gaat spelen. In de beheersing van kosten, maar ook in het optimaliseren van bedrijfsvoering en productdiversificatie. Zuidwest Fryslân is een regio waar 
volop kansen liggen rondom duurzame energie. Biomassa, mestvergisting en -raffinage, zonnepanelen en oogstbaar landschap zijn daar voorbeelden van. 
Het zijn ontwikkelingen die prima passen in het gebied. Daarnaast is een groot deel van de deelnemers aan de bijeenkomsten van mening dat het van belang 
is om duurzame energie te gebruiken om het landschap te behouden, te versterken en om meer zelfvoorzienend te zijn. Daar komt bij dat duurzame energie, 
gelet op de huidige ontwikkelingen wereldwijd, om meer aandacht vraagt. Fossiele brandstoffen raken op, het milieu wordt belast en dit werkt door in de 
kwaliteit van het landschap en de leefomgeving. Om de regio nu en in de toekomst leefbaar te houden is het belangrijk om in te zetten op dit thema. De 
landbouw kan daar een sterke rol in spelen. 
 
2. Imago van de landbouw 
Een groot deel van de regio Zuidwest Fryslân bestaat uit landbouwgronden, waarop actief en op verschillende manieren wordt ‘geboerd’. Het blijkt echter dat 
veel mensen die wonen en recreëren in het gebied een verkeerd (of tenminste onvolledig) beeld hebben van de landbouw. Tijdens de bijeenkomsten werd 
daarom geconcludeerd dat landbouw en samenleving te lang en te veel los van elkaar ontwikkeld zijn. Mensen moeten en willen weer binding krijgen met het 
platteland. Zowel in hun emotie en beleving, als in het aanbod en de kwaliteit van voedsel. Deze trend is al langer zichtbaar en staat in een groeiende 
belangstelling. Steeds meer mensen willen weten waar hun voedsel vandaan komt, hoe het wordt geproduceerd en onder welke omstandigheden. Een 
manier om hier aan bij te dragen is door bijvoorbeeld het onderwijs en de recreatiesector in de regio actief bij de landbouw te betrekken, of door in te zetten 
op goede PR voor de boeren in Zuidwest Fryslân richting de bevolking. Het is belangrijk om het verschil in bedrijfsvoering binnen de landbouw toe te lichten. 
Door de verschillende bedrijfsvoeringen beter toegankelijk te maken voor het publiek, laten deze goed zien dat er verschillende manieren van ‘boeren’ zijn en 
dat al die vormen een plek hebben in het landschappelijk palet en de economie van Zuidwest Fryslân.  
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3. Kwaliteit en beleving van natuur en landschap 
De kansen voor kwaliteit en beleving van natuur en landschap komen onder andere voort uit het feit dat Zuidwest Fryslân een unieke regio is. Niet voor niets 
is deze regio aangewezen als Nationaal Landschap. Veel deelnemers tijdens de regiobijeenkomsten vinden dat dit moet worden gekoesterd. De kansenkaart 
die voor het Nationaal Landschap is ontwikkeld, wordt door de meeste mensen als belangrijke inspiratiebron genoemd. De kwaliteit en beleving van het 
landschap spelen daarin een grote rol. Door te investeren in de kwaliteit en beleving van het landschap blijft de regio aantrekkelijk en kan men ook in de 
toekomst blijven genieten van het juweel dat Zuidwest Fryslân heet. Recreatie in combinatie met landbouw en landschap speelt hierin een belangrijke rol. Niet 
alleen voor de bewoners in de regio, maar ook voor de uitstraling naar buiten. Denk bijvoorbeeld aan landschapsonderhoud door boeren, het instellen en in 
stand houden van (kern)weidevogelgebieden, het laten beheren van oevers en slootkanten en het maken van nieuwe (of versterken van bestaande) 
recreatieve routes door het landschap. 
 
4. Landbouw, economie en milieu 
Vanuit cultuurhistorisch perspectief is de landbouw in Zuidwest Fryslân al eeuwen bepalend voor de verschijningsvormen in het unieke landschap. Het 
grootste deel van het gebied bestaat uit landbouwgrond waarop actieve bedrijfsvoering plaats vindt. De landbouw heeft dus een duidelijke functie in het 
gebied en is voor een deel verantwoordelijk voor de economische welvaart.  
In zowel het beleid vanuit Brussel, als de provincie Fryslân wordt het de komende jaren belangrijker om de economische activiteiten van de landbouw te 
ontwikkelen in combinatie met natuur en milieu. Duurzaam ondernemen, produceren in balans met de draagkracht van de omgeving, het sluiten van 
mineralenkringlopen, klimaat neutraal boeren en verminderen van de uitstoot van ammoniak. Kortom: actief bijdragen aan een schone bodem, schoon water 
en schone lucht. Voorwaarde voor succes is wel dat de bovenstaande activiteiten economisch rendabel zijn of worden gemaakt.  
 
Door boeren te stimuleren om meer met het gezicht naar de samenleving te ondernemen vanuit bovenstaande kaders, kunnen landbouw, regionale duurzame 
productie en recreatieve mogelijkheden in de regio worden versterkt. Daarnaast is landbouw vaker (en vooral in Zuidwest Fryslân) mede verantwoordelijk voor 
het beheren van natuur(waarden) in het kader van het Nationaal Landschap. Dit besef draagt bij aan een groter draagvlak om gezamenlijk te werken aan 
behoud en versterking van de natuur en het milieu.  
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H. 6 Samen aan zet: projecten voor de korte termijn   
 
Op basis van de hoofdthema’s is na de regiobijeenkomsten een werkconferentie georganiseerd. Doel van de conferentie was om een verdiepingsslag te 
maken binnen de vier hoofdthema’s en te werken aan concrete, uitvoerbare projectvoorstellen. Voor deze werkconferentie is net als bij de regiobijeenkomsten 
breed uitgenodigd. Er waren deelnemers uit de regiobijeenkomsten aanwezig, maar ook nieuwe belangstellenden uit het onderwijs en de sector natuur & 
landschap. Er namen 45 mensen aan de actieve conferentie deel. De werkconferentie startte met een prikkelende aftrap per thema. Na deze introducties 
gingen de deelnemers per thema (in vier groepen) uiteen. Iedere deelnemer had vooraf de lijst gekregen met kansen en ideeën uit de regiobijeenkomsten om 
te gebruiken in het gesprek. Op basis van de verschillende thema’s is per groep bekeken of en hoe de kansen en ideeën verder uitgewerkt konden worden. 
Dit resulteerde aan het eind van de werkconferentie in de presentatie van zeven kansrijke projecten die op korte termijn tot uitwerking en uitvoering kunnen 
komen. De projecten zijn hieronder kort beschreven: 
 
1. Toekomst van de Boerenpleats 
De ‘Toekomst van de Boerenpleats’ richt zich op twee thema’s, te weten imago van de landbouw en kwaliteit en beleving van natuur en landschap. Doel van 
het project is om de erven van boeren netter te maken en met meer kwaliteit in te passen in het landschap. Veel kan hierin al worden veranderd door 
bijvoorbeeld te kiezen voor beplanting rond de grenzen van het erf. Dit project combineert met de ambities van de Nije Pleats. Groot verschil is echter wel dat 
het bij de Nije Pleats vooral gaat om boeren die kiezen voor schaalvergroting en die hun bedrijf dus gaan verbouwen (meer stallen, e.d.). Het projectidee voor 
Toekomst van de Boerenpleats richt zich niet op boerenerven die verbouwd worden, maar op bestaande bedrijven die een kwaliteitsimpuls aan de 
beeldkwaliteit geven. Het gaat er om dat boeren hun erf netjes houden en op die manier positief bijdragen aan het imago van de landbouw en de beleving en 
kwaliteit van natuur en landschap. 
 
 
2. Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 
De initiatiefnemers rond het ‘Weidevogelkerngebied Idzegea’ richten zich op de thema’s imago van de landbouw, de kwaliteit en beleving van natuur en 
landschap én landbouw, economie en milieu. In Idzegea wordt al een aantal jaren geëxperimenteerd met weidevogelbeheer. Doel van het beheer is om met 
boeren bij te dragen aan het behoud en de versterking van de weidevogel in Fryslân. Van oudsher is de weidevogel niet weg te denken uit het Friese 
Landschap. Echter door de steeds intensievere landbouw (vee jaar rond op stal en weilanden alleen nog in gebruik voor de productie van gras) loopt  
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de populatie weidevogels sterk achteruit. Na een onderzoek in de regio Idzegea blijkt nu dat het wel mogelijk is om de weidevogelpopulatie te laten stijgen. In 
dat kader is het projectidee ontstaan. Door nu te onderzoeken of het mogelijk is om een bepaald gebied in de regio aan te wijzen als specifiek 
weidevogelgebied, creëert dit nieuwe kansen voor de weidevogel in Fryslân. Het project speelt een rol in het beeldbepalende project Kening Fan de Greiden, 
dat onlangs werd geïnitieerd.  
 
3. Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân 
Het initiatief rondom dorpslandbouw is ontstaan uit actuele ontwikkelingen rondom de stadslandbouw. Het idee is dat ook in een plattelandsomgeving als 
Zuidwest Fryslân de binding tussen boeren en samenleving in belangrijke mate verloren is gegaan en hersteld moet worden. Dorpslandbouw maakt het 
mogelijk om de samenleving weer meer te betrekken bij de landbouw. Het draagt bij aan bewustwording over voedsel en hoe dit gemaakt wordt. Het project 
richt zich op de thema’s imago van de landbouw, de beleving en kwaliteit van natuur en landschap én landbouw, economie en milieu. Het idee voor 
dorpslandbouw komt ook voort uit de gedachte om dorpen leefbaar te houden en nieuwe economische en sociale impulsen te geven. Door de mensen uit het 
dorp actief te betrekken bij de landbouw krijgen ze een beter inzicht op de eigen omgeving en de boeren ‘buren’. Boer en dorpeling komen vaker met elkaar in 
contact en krijgen meer begrip voor elkaar.  
 
4. Wetter & Ko 
Het projectidee ‘Wetter & Ko’ komt voort uit de gedachte om burgers en toeristen meer inzicht te geven in hoe de landbouw en het waterbeheer bijdragen aan 
het landschap. Doel hiervan is om meer begrip en waardering voor de landbouw en het waterbeheer te creëren. In het projectidee wordt dit bereikt door de 
recreatie meer bij de landbouw en het waterbeheer te betrekken. Het project is gericht op de thema’s imago van de landbouw en de kwaliteit en beleving van 
natuur en landschap en bestaat uit verschillende (bestaande) fiets-, wandel- en vaarroutes. De recreant of bewoner uit het gebied kan een route kiezen en 
komt onderweg allerlei informatie tegen. Deze informatie wordt ontsloten met een smartphone of tablet. Door het scannen van een QR-code (een soort 
streepjescode voor smartphones en tablets) krijgt de recreant of bewoner informatie over een bepaalde boerderij of bijvoorbeeld een gemaal. Deze informatie 
wordt ondersteund met een filmpje. Op deze manier krijgt de recreant of bewoner een goed beeld van de omgeving en gaat deze als het ware ‘leven met 
bijzondere verhalen’. 
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5. Houd het hout voor behoud 
Het project ‘Houd het hout voor behoud’ ontstond in de groep deelnemers die zich actief betrokken voelt bij het thema duurzame energie. Het kernidee van dit 
initiatief is om een vergelijkbaar project in Zuidwest Fryslân op te zetten als in de Noordelijke Friese Wouden eerder van start ging. Hier wordt momenteel een 
project uitgevoerd waarbij het hout dat vrij komt bij landschapsonderhoud (het snoeien van houtwallen door boeren) wordt aangewend om houtpellets van te 
maken. Deze pellets worden verkocht en gebruikt in grote houtgestookte CV’s. Op deze manier is het mogelijk om de kosten voor landschapsbeheer te 
verlagen, aangezien er ook een opbrengst wordt gegenereerd. Het project richt zich naast het thema duurzame energie ook op het thema beleving en 
kwaliteit van natuur en landschap.  
 
6. Gebiedskringloop van mineralen 
Het projectidee ‘Gebiedskringloop van mineralen’ komt ook uit de koker van de deelnemers die zich groepeerden rond het thema duurzame energie. Doel van 
het project is vooral om de bodemvruchtbaarheid te verhogen, een beter en gezonder bodemleven te creëren, de belasting van het milieu op het gebied van 
nutriënten en broeikasgassen te verlagen en hogere gewasopbrengsten te genereren. Door het sluiten van de mineralenkringloop op het boerenbedrijf, wordt 
het mogelijk om bij te dragen aan een vermindering van het gebruik van bijvoorbeeld kunstmest. Ook wordt het fosfaatprobleem met dit projectidee 
aangepakt. Ander voordeel van het sluiten van de mineralenkringloop is dat er minder verkeer nodig is om bepaalde mineralen (zoals kunstmest) naar de 
boeren te brengen. Het project richt zich op het thema duurzame energie en op landbouw, economie en milieu. 
 
7. Zonnige kijk op asbest 
Tijdens de bijeenkomsten is de gedachte voor een omvangrijk project met zonnepanelen op boerenschuren en stallen ontstaan. Doel van het project is 
gebruik te maken van het aanzienlijke oppervlak aan boerendaken, om zo een groot deel van de gebruikte energie in de regio via lokale zonnepanelen op te 
wekken. Het project geeft veel zichtbaarheid aan de inzet op duurzaamheid in de regio. Om het project te versterken wordt het plaatsen van zonnepanelen 
gecombineerd met het saneren van asbest. Zo wordt dubbele winst geboekt. Veel van de stallen en schuren van boeren hebben nog een dak dat bestaat uit 
asbest. Asbest is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Door beide te combineren sla je twee vliegen in een klap. Het project richt zich op de thema’s 
duurzame energie en landbouw, economie en milieu. 
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H.6.1 Uitwerking met verschillende partijen 
Om de projecten zo concreet mogelijk uit te werken is aan de gespreksgroepen gevraagd om na te denken over een trekker voor de uitwerking van het 
projectidee en het verwerven van de mogelijke samenwerkingspartners. Op basis van deze informatie heeft de projectcoördinatie per project een 
startbijeenkomst met de aangewezen trekker(s) en samenwerkingspartners geïnitieerd. Dit heeft er aan bijgedragen dat vier van de zeven projectideeën zijn 
uitgewerkt tot inhoudelijk kant-en-klare projectvoorstellen met breed maatschappelijk draagvlak, waar nu nog de financiering bij moet worden gezocht. Het 
gaat om de projecten: Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea, Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân, Wetter & Ko en Gebiedskringloop van mineralen.  
De verdere uitwerkingen van de projectideeën ‘Toekomst van de Boerenpleats’, ‘Zonnige kijk op asbest’ en ‘Houd het hout voor behoud’ vinden plaats in het 
najaar 2012. Deze voorstellen zijn wel zo concreet mogelijk in de agenda opgenomen.  
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H.7 Projectontwikkeling  
 
H.7.1 Uitgewerkte projectvoorstellen 
Na de initiërende bijeenkomsten hebben een aantal projecttrekkers en samenwerkingspartners de (veelal vrijwillige) tijd gebruikt voor het verder uitwerken 
van de projectideeën tot complete inhoudelijk uitgewerkte projectvoorstellen. Tijdens het verder uitwerken van deze projectideeën zijn nieuwe 
samenwerkingsverbanden en lerende netwerken ontstaan. Ook is waar mogelijk aangesloten bij bestaande projecten en/of initiatieven. Het gaat om de 
volgende projecten: Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea, Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân, Wetter & Ko en Gebiedskringloop van mineralen.  
Voor de overige projectideeën geldt dat verdere concretisering in het najaar van 2012 plaats vindt. De inhoud van de kant-en-klaar uitgewerkte 
projectvoorstellen is hierna per project beknopt weergegeven.  
 

 
Korte projectomschrijving 
De Skriezekrite heeft de ambitie dat Idzegea een topgebied voor weidevogels in Fryslân wordt en blijft en ziet mogelijkheden om het weidevogelbeheer verder 
te verbeteren. Dat kost extra inspanning op verschillende terreinen, zoals medewerking van boeren, hoger waterpeil, herstel landschappelijke openheid, 
samenwerking, medewerking overheden. Die inspanning moet goed worden georganiseerd en door alle betrokken partijen worden ondersteund.  

Kerngegevens Project Naar een vitaal weidevogelland schap Idzegea  
 
Thema(’s): Imago van de landbouw  

Kwaliteit en beleving van natuur en landschap  
Landbouw, economie en milieu 

Uitvoerder: Skriezekrite Idzegea 
Partners: ANV Súdwesthoeke, Vogelwachten Gaastmeer, Heeg, WBE's, KNJV, BFVW, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, BoerenNatuur, Wetterskip 

Fryslân, gemeente Súdwest Fryslân, Marrekrite, Provincie Fryslân, RUG, Altenburg & Wymenga. 
Looptijd: 1 januari 2013- 13 december 2017 
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De RUG breidt haar onderzoek aan de gruttopopulatie in Zuidwest Fryslân uit naar het werkgebied van de Skriezekrite. Zo vindt er een grondige meting plaats 
van het effect van de maatregelen op de Grutto’s. Op die manier ontstaat duidelijkheid of het mozaïekbeheer op gebiedsschaal (reservaten en boerenland 
samen) voldoende effectief is voor een levensvatbare gruttopopulatie.  
Daarnaast hebben de gezamenlijke weidevogelorganisaties in juni 2011 een  verklaring opgesteld, waarin ze uitspreken te willen komen tot een verdergaande 
concentratie van middelen en inspanningen voor weidevogelbescherming. De huidige aanpak heeft te weinig opgeleverd en lijkt alleen kans van slagen te 
hebben wanneer mens en middelen meer geconcentreerd in een kleiner aantal, maar grotere aaneengesloten gebieden worden ingezet.  
 
Voor versterking van het project is aangesloten bij het project ‘Kening fan de Greide’. Dit project heeft ten doel om met een cultureel en educatief programma 
aandacht te vragen voor de weidevogels als icoon van het Friese landschap. En tegelijk een voorbeeldgebied met optimaal beheer voor weidevogels te 
creëren. 
 
Doel van het project 
Het uiteindelijk doel van het project is: 
Ontwikkelen van een vitaal weidevogellandschap in het gebied Idzegea. Een vitaal weidevogellandschap is een open en rustig graslandgebied:  

• met rijke weidevogelpopulaties, die voldoende of meer jongen groot brengen om zichzelf in stand te houden,  
• met agrarische bedrijven die een redelijk inkomen opleveren,  
• in een recreatief aantrekkelijk en karakteristiek Fries weidelandschap met veel bloemrijk hooiland. 
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Korte projectomschrijving 
Zuidwest Fryslân heeft een groot aantal kernen, waarvan de bewoners van oudsher heel betrokken zijn bij de eigen woonomgeving en zich (verenigd) 
inzetten om de leefbaarheid te vergroten. Hoewel veel van deze kernen een agrarische oorsprong hebben en de agrarische bedrijfstak er nog volop aanwezig 
is, is de landbouw steeds verder van de dorpsbewoners komen te staan. Dit heeft ertoe geleid dat mensen nauwelijks meer op de hoogte zijn van wat er zich 
binnen de landbouw afspeelt. Doordat minder mensen direct betrokken zijn bij de agrarische bedrijfsvoering wordt het landschap door veel minder mensen 
gebruikt en voelen mensen zich minder betrokken bij de omgeving en het buitenleven dat daar direct aan verbonden is. Daar komt bij dat mensen (vooral 
kinderen) vaak niet meer weten hoe het voedsel geproduceerd wordt. In dit project zijn een aantal kansrijke initiatieven gebundeld die allemaal als doel 
hebben om ‘landbouw en voedselproductie’ weer direct onderdeel uit te laten maken van het dagelijks leven. Deze initiatieven zijn in dit project samengevat 
onder de noemer ‘dorpslandbouw’. 
 

Kerngegevens Project Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân  
 
Thema(’s): Imago van de landbouw  

Kwaliteit en beleving van natuur en landschap  
Landbouw, economie en milieu 

Uitvoerder: Landschapsbeheer Friesland 
Partners:           Stichting Vendu Tivoli, GOED, Makkum Aantrekkelijk Duurzaam, Fries Advies 
Looptijd: oktober 2012 t/m maart 2014 
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Doel van het project 
Het doel van het project dorpslandbouw is het bevorderen van betrokkenheid van bewoners bij lokale voedselproductie. Naast het lokaal verbouwen van 
groenten en fruit en het ontwikkelen van meer streekproducten wordt er ook begrip gekweekt tussen boeren en burgers en tussen burgers onderling (sociale 
cohesie). Binnen project wordt in verschillende kernen gewerkt aan duurzaamheid op sociaal, economisch en milieu gebied: 

• een meer lokale voedselproductie (via bijvoorbeeld dorpstuinen, ‘eetbaar’ openbaar groen en streekproducten); 
• een beter begrip tussen boeren en bewoners, trots op de eigen agrarische dorpsomgeving; 
• versterking van de lokale agrarische economie (en daarmee belangrijke dragers van het landschap) door het afnemen van voedselproducten als 

vlees/kaas/groente/melk/eieren maar ook producten als energie/rondleidingen/workshops; 
• versterking van (de beleving van) het landschap in de dorpsomgeving. Denk aan hulp van bewoners en bezoekers bij het hooien, bij 

landschapsonderhoud, bij aanleg en beheer van landschapselementen of weidevogelbeheer. 
 
Voor een drietal pilotkernen (Heeg, Makkum en Sneek) wordt jaarplannen uitgevoerd, waardoor er een stevige impuls gegeven wordt aan deze projecten. Het 
organiseren van kennisuitwisseling tussen deze pilotprojecten en kennisoverdracht aan belangstellende dorpen resulteert erin dat inhoud wordt gegeven aan 
het begrip ‘dorpslandbouw’ en dat dorpslandbouw op de agenda komt te staan van meerdere dorpskernen in Zuidwest Fryslân. 
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Korte projectomschrijving 
Onbekend maakt onbemind. Het imago van de landbouw staat nog teveel in een negatief daglicht. Veelal is dit gebaseerd op negatieve berichtgeving in de 
media. Positieve verhalen over de individuele agrariër in de streek komen niet aan bod en blijven achter de voordeur.  
De regio en daarmee ook de landbouw tot leven brengen met (beeld)verhalen draagt bij aan het positieve verhaal. Mensen wandelen/fietsen door het 
landschap als toerist, vogelliefhebber, bewoner, scholier, student of ondernemer. Ze kennen het logo van het initiatief. Ze scannen de QR code, de route 
ontvouwt zich en de filmpjes met oude en nieuwe verhalen komen tot leven. 
 
Doel van het project 
Het imago verbeteren van boeren en het platteland in de meest brede zin van het woord, door op een aantrekkelijke hedendaagse wijze verhalen te vertellen 
op karakteristieke plekken in het landschap. Hierbij kan gedacht worden aan waterwerken, (boeren)bedrijven, natuurgebieden en specifieke 
(cultuur)historische plekken. Het landschap komt tot leven en verbetert het imago van de streek, van het boerenbedrijf, maar ook van bijvoorbeeld Wêtterskip 
Fryslân en andere betrokken bedrijven in de regio. Met het project worden tenminste 1 fietsroute, 1 vaarroute en 1 wandelroute gerealiseerd.  

Kerngegevens Project Wetter & Ko  
 
Thema(’s): Imago van de landbouw  

Kwaliteit en beleving van natuur en landschap  
Landbouw, economie en milieu 

Uitvoerder: U-Consultancy en Ynova Innovation Company 
Partners:           Wêtterskip Fryslân, AJF (Agrarische Jongeren Fryslân),LTO Noord, Tresoar, Gebiedsplatform ZWF, Snakeware, Noordwest 12 
Looptijd: Onbekend 
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Korte projectomschrijving 
De graslandproducties in Zuidwest Fryslân worden hoog gehouden door veelvuldig gebruik van (kunst)mest. (Kunst)mest mag echter steeds minder gebuikt 
worden, vanuit de overheid wordt de mestwetgeving verder aangescherpt. Hierdoor ligt verschraling van de bodem op de loer. Dit geldt voor de gehele 
zuidwesthoek en in sterke mate voor de arme zandgronden van Gaasterland. Ook is er sprake van een teruglopend bodemleven, mede door het gebruik van 
kunstmest. Een bodem die meer bodemleven bevat, kan met minder bemesting zorgen voor een goede gewasopbrengst. Aan de andere kant verdwijnen er 
mineralen uit het gebied, door afvoer van mest, snoeiafval, bermmaaisel en GFT-afval. Er is behoefte om in projectvorm te onderzoeken of hier een koppeling 
valt te maken, waarbij door een andere manier van bemesten, met minder gebruik van (kunst)mest en meer gebruik van mineralen uit andere bronnen, door 
een verbeterd bodemleven en bodemvruchtbaarheid, de graslandproductie op peil gehouden kan worden.  
 
Doel van het project 
Het project heeft als doelstelling om de bodemkwaliteit van agrarische gronden te verbeteren door het effectiever inzetten van mineralen uit de regio. Het 
gebruik van (kunst)mest kan beperkt worden wanneer de bodemvruchtbaarheid verbeterd door het toepassen van gecomposteerd bermmaaisel, snoeiafval, 
vaste mest en eventueel GFT dat hiervoor eerst op een duurzame manier verwerkt moet worden.  
 

Kerngegevens Project Gebiedskringloop van mineralen  
 
Thema(’s):  Duurzame energie 
   Imago van de landbouw 

Landbouw, economie en milieu 
Uitvoerder:  Projecten LTO-Noord  
Mogelijke partners:        KNN Advies, Ekwadraat Advies, BLGG, PPO/LBI, Wageningen UR Livestock Research, Van Hall Larenstein, Melkveeacademie, 

Lucas Westra 
Looptijd:  Najaar 2012- najaar 2014 
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H.7.2 Verder te ontwikkelen projectvoorstellen 
Niet alle projectideeën zijn uitgewerkt tot complete projectvoorstellen. Voor deze projecten is wel een eerste aanzet is gemaakt. In het najaar van 2012 
worden deze projecten verder uitgewerkt. Het gaat om de projecten Toekomst van de Boerenpleats en Zonnige kijk op asbest. Voor het projectidee Houd het 
hout voor behoud is nog geen uitwerking bijgevoegd. De uitwerking van dit projectidee vindt plaats na oplevering van de resultaten van een vergelijkbaar 
project in de Noordelijke Fries Wouden. Deze resultaten zijn een go-no-go moment voor een mogelijke uitwerking vanaf eind september 2012. 

 
Korte projectomschrijving 
Het project draagt bij aan het landschappelijk inpassen van de bestaande boerenerven in Zuidwest Fryslân. Het gaat erom de gebouwen en erven zo in te 
richten en op te knappen dat deze bijdragen aan de versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap. 
Het project heeft als eindresultaat dat de erven en gebouwen in Zuidwest Fryslân beter passen in het landschap. Er worden passende functies gezocht voor 
vrijkomende agrarische bebouwing. De gebouwen en erven zijn weer op orde en dragen bij aan het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Een van de 
manieren om dit te bereiken is door het geven van cursussen over het beheer en onderhoud van erven met bijvoorbeeld oog voor de manier van beplanting. 
Door een goede landschappelijke inrichting krijgen bovengenoemde locaties een waardevol en beeldbepalend karakter in het landschap van Zuidwest 
Fryslân. Een inrichting waarmee de relatie van de betreffende locatie met het omliggende landschap wordt versterkt. Daarnaast spelen de bewoners en 
gebruikers van het gebied een belangrijke rol. Betrokkenheid en bewustwording van de kwaliteiten van het gebied dragen bij aan goede ontwikkelingen in het 
landschap. 

Kerngegevens Project Toekomst van de Boerenpleats  
 
Thema(’s): Imago van de landbouw  

Beleving en kwaliteit van natuur en landschap  
Landbouw, economie en milieu 

Uitvoerder: Landschapsbeheer Friesland 
Partners: Nog onbekend 
Looptijd: 1 januari 2013- 31 december 2014 
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Doel van het project 
Hoofddoel is herstel en versterking van boerenerven in de breedste zin van het woord. Het gaat niet alleen om erven van agrariërs maar ook om de erven van 
boerencampings, paardenhouderijen en (monumentale) boerderijen die een functieverandering hebben gehad. De landschappelijke inpassing staat voorop 
zodat de streekeigenheid wordt bevorderd. Een tweede doelstelling is het creëren van bewustwording van de landschapskwaliteiten bij de bewoners, 
agrariërs en gebruikers (toeristen en recreanten) van het gebied. Deze doelstellingen moeten uiteindelijk leiden tot een imagoverbetering van de 
landbouwsector in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. 

 
Korte projectomschrijving 
In de agrarische sector in Zuidwest Fryslân is veel interesse voor het opwekken van zonnestroom op het eigen bedrijf. Tegelijkertijd groeit het besef dat 
binnen 10 jaar asbest houdend dakmateriaal verwijderd moet zijn van agrarische bedrijven.  
In dit project wordt waar mogelijk gekeken naar het combineren van asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen. Zo draagt de sector bij aan een beter 
milieu (asbestsanering) en een groter percentage duurzaam opgewekte energie (zonnestroom).  
Investeringen in het gebruik van duurzame energie hangen samen met de mogelijkheden voor energiebesparing. Rendabel investeren in asbestsanering en 
duurzaam energiegebruik is op een agrarisch bedrijf van vele factoren afhankelijk. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak, adequate en onafhankelijke 
informatievoorziening en maatwerk voor de boeren. Met het project wordt hierin voorzien. ‘Zonnige kijk op asbest’ draagt bij aan schonere en duurzamere 
landbouwbedrijven in de regio Zuidwest Fryslân. 
 

Kerngegevens Project Zonnige kijk op asbest   
 
Thema(’s): Duurzame energie 

Landbouw, economie en milieu 
Uitvoerder: Projecten LTO-Noord  
Partners:           ANV’s, Gemeenten in de regio Zuidwest Fryslân, Provincie Fryslân en regionale banken 
Looptijd: Najaar 2012-2016 
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Doel van het project 
Stimuleren van het saneren van asbesthoudend dakmateriaal op agrarische bedrijven in de regio Zuidwest Fryslân, gecombineerd met het verduurzamen van 
het energiegebruik. Door zonnestroom kunnen agrarische bedrijven voorzien in de eigen energiebehoefte. 
 
H.7.3 Kansrijke parels 
Zoals te lezen in hoofdstuk 5.1 zijn er tijdens de regiobijeenkomsten meerdere kansen en ideeën genoemd, die een bijdrage leveren aan een verdere 
versterking van de landbouw in de regio Zuidwest Fryslân. Een groot aantal van deze kansen en ideeën biedt aanknopingspunten voor het uitwerken van 
projecten die in de komende tien jaar kunnen worden uitgevoerd. Er zijn alleen nog geen initiatiefnemers om hiermee aan de slag te gaan. Of er zijn geen 
mogelijkheden om ze onder te brengen bij één van de andere projecten. De kansen en ideeën zijn geclusterd in vier thema’s en in de tijdbalk (blz. 22) van 
deze landbouwagenda opgenomen als kansrijke parels. De samenvoeging maakt de thema’s sterker, waardoor er wellicht meer partijen bereid zijn om deze 
parels uit te werken tot projecten die een substantiële bijdrage leveren aan de toekomst van de landbouw in Zuidwest Fryslân.  
Door de kansrijke parels op te nemen in de agenda wordt het belang van de onderwerpen onderstreept. De vier thema’s vragen daarbij nog om een 
inhoudelijke verdiepingsslag. Het is aan ondernemers en maatschappelijke partners uit de omgeving om de parels uit te werken tot volwaardige 
projectvoorstellen. Bureau Plattelânsprojekten Zuidwest kan hierin mogelijk ondersteunen. Door de juiste contacten in de regio en oog voor de verschillende 
netwerken weet Plattelânsprojekten Zuidwest goed wat er in de regio speelt en kan de juiste partijen met elkaar in contact brengen.  
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H.8 Projectplanning 
 
De landbouwagenda Zuidwest Fryslân loopt van 2012 tot en met 2022. Om de agenda overzichtelijk weer te geven is op de volgende pagina een tijdbalk 
opgenomen waar de projecten in zijn opgenomen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de landbouw in Zuidwest Fryslân. 
Ook de kansrijke parels uit de bijeenkomsten zijn in deze tijdbalk verwerkt. Let op! Voor de kansrijke parels is geen prioritering aangebracht. Het gaat er om 
dat deze kansrijke parels uitdagen om uitvoerbare projecten te ontwikkelen, die bijdragen aan de verdere invulling van de landbouwagenda Zuidwest Fryslân.
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Legenda: 
   

      = Beleving en kwaliteit van natuur en landschap 
             Kansrijke parels 
       = Duurzame Energie 
 
                   = Landbouw, economie en milieu 
 
                   = Imago van de landbouw 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 

Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea   
Toekomst van de Boerenpleats 

Gebiedskringloop van mineralen  
Zonnige kijk op asbest! 
 
  Houd het hout voor behoud 
 
Dorpslandbouw 

Wetter & Ko 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Landschapsonderhoud en aankleding door agrariërs 
De boer als waterbeheerder 

Boeren naar landschapstype 

Tegengaan van lichtvervuiling van ligboxstallen 
Behoud van een open landschap 

Kamperen bij de boer: back to basic met de gemakken van nu 
Introduceren van nieuwe gewassen/teelten  

Opzetten lokale energie coöperatie met participatie boeren en burgers 

Bedrijventerrein inrichten voor mestraffinage van boeren 

Natuurland creatief tot waarde brengen, bv met streekvlees 

Terug naar een kruidenrijkgrasland 
Ontwikkeling van een duurzaamheidsscan voor boerenbedrijven 

 Stimuleren van biologische landbouw 
Ontwikkeling van een lokale munt om eigen economie te stimuleren 
 Drijfmest gebruiken voor eendenkroos als veevoeder 

Verbeteren samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties 

De koe terug in de wei 
Schaalvergroting in combinatie met verbeteren dierenwelzijn 

 Versterking relatie stad en platteland 

Mediacentrum maken voor veehouders 

Training van boeren voor sociale media (twitterboer) 

Structurele open dagen bij boerenbedrijven voor basisonderwijs 
Nationaal Landschap opnemen in schoolprogramma voor voortgezet onderwijs 

Landbouwproces transparant maken voor burgers 
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H.9 Tot slot 
 
De eigenheid van het gebied en de status van Nationaal Landschap maken Zuidwest Fryslân tot een juweel van bijzondere waarde. De landbouw speelt hierin 
een belangrijke rol. Deze landbouwagenda onderkent dit en biedt een bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van het gebied passend bij de wensen van de 
streek, het beleid van de provincie, het Rijk en Brussel. De agenda is geen punt, maar een komma. Een goed verhaal met een open einde, waarin concrete 
projecten en kansrijke parels aanknopingspunten bieden voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Een gebied waar landbouw, cultuurhistorie, recreatie, 
economie en ecologie samen gaan en waar we ook de komende jaren ‘grutsk’ op kunnen zijn! 
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BIJLAGE I: Samenstelling klankbordgroep 



 

 

 
 
 
 

Samenstelling Klankbordgroep 
Naam Organisatie 
Mellius Kramer Agrarier 
Daan Borjeson Noordtij 
Jaap Jepma Noordtij 
Wim van Gorkum Bureau Plattelânsprojekten Zuidwest 
Geartsje Postma-Krikke Nationaal Landschap 
Jildou Oosterhof Gemeente Sûdwest Fryslân 
Truus Steenbruggen Provincie Fylsân 
Lucas Westra Agrariër 
Jan Galema LTO Noord 
Theunis Osinga Wetterskip 
Sjoertje de Visser TRO 

 



 

 

BIJLAGE II: Gespreksnotitie regiobijeenkomsten  



 

 

 

Opbrengsten bijeenkomsten Landbouwagenda ZW Fryslân  

 
 

 

 

  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland 

 
 

 
Eind januari, begin februari zijn er drie bijeenkomsten gehouden voor de landbouwagenda Zuidwest Fryslân. Op deze bijeenkomsten is met mensen uit 
verschillende hoeken van de samenleving (uit Zuidwest Fryslân) nagedacht over de toekomst van de landbouw en de kansen die dit meebrengt voor de 
regio. In totaal gaat het om 60 personen. Naast vertegenwoordigers uit de landbouw (circa 5 per bijeenkomst) is gediscussieerd met vertegenwoordigers 
van gemeenten, adviesbureaus, ondernemers, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties en verenigingen dorpsbelang. 
 
Van ideeën naar projecten 
Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende rijpe en groene ideeën benoemd en opgeschreven. Daarbij is telkens gevraagd om samen na te denken over 
mogelijke projecten op basis van deze ideeën. Dit heeft er aan bijgedragen dat er momenteel verschillende ideeën zijn uitgewerkt tot beginnende projecten, 
met daarin vast een richting om deze verder te concretiseren. 
 
In onderstaande notitie zijn eerst de ideeën van de verschillende bijeenkomsten per thema gerangschikt. Daarna zijn de projectideeën benoemd, die door 
de deelnemers als kansrijk zijn uitgewerkt.  
 
Doel van de notitie 
De groslijst en de projectideeën genoemd in deze notitie worden gebruikt om een werkbijeenkomst voor te bereiden met een brede vertegenwoordiging uit 
het gebied, waarin we de projecten verder concretiseren en proberen er een eigenaar en deelnemers aan te koppelen. Die bijeenkomst organiseren we met 
het totaal aantal deelnemers van de drie sessies, aangevuld met andere belangstellenden en belanghebbenden uit onderwijs, natuur & landschap en 
ondernemers. 
 



 

 

Ideeën 
Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende ideeën naar voren gekomen die bij kunnen dragen aan een versterking van de landbouw in Zuidwest Fryslân, in 
combinatie met het verlenen van maatschappelijke diensten en het versterken van draagvlak voor de boer. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 

- Verzorgde erven 
- Meer zonnepanelen, minder windmolens 
- Aanpakken lichtvervuiling van ligboxstallen 
- Asbest eraf, zonnepanelen erop 
- Streven naar grondgebonden bedrijven 
- Bebouwd oppervlak boerenbedrijven beperken 
- Gebruik de ideeën uit de Kansenkaart ZW Fryslân 
- Relatie versterken tussen stad en platteland 

 
Cultuurhistorie 

- Geen bollenteelt in Gaasterlân 
- Behoud van open grasland en terugdringen maïsareaal 
 

Dierenwelzijn 
- Koeien in de wei 
- Schaalvergroting en versterking dierenwelzijn 
 

Landschap & Natuur 
- Goede samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties. Denken in kansen 
- Natuurland creatief tot waarde brengen bv met streekvlees (denk aan het merk ‘greenfields’) 
- Landbouw = natuur 
- Waterberging door agrariërs. Natuurlijke weilandkanten bij sloten vergroten 
- Nieuw weidevogelbeheer: laat de agrarische sector het zelf doen. Instellen bonus/maluspot waarbij er eisen zijn gesteld aan het aantal weidevogels 

per hectare 
- Meer ‘kleur’ in het veld en beloningsstructuur voor het terugdringen van kunstmest en mestbelasting 
- Landschapsonderhoud en aankleding landschap door agrariërs 
- Landschapstype bepaalt hoe er geboerd wordt (functie volgt landschap) 
- Mensen deelgenoot maken van het landschap 

 
Productiewijze & Teelten 

- Drijfmest inklinken en eendenkroos op verbouwen en aanwenden als veevoeder (35% eiwitten) 
- Import van mineralen beperken 
- Kaders stellen voor ondernemen op het gebied van MVO/duurzaam etc. 
- Ontwikkeling van een bedrijfsscan om duurzaamheid per bedrijf te scoren en van daaruit ondernemer helpen om daaruit geld te verdienen met 



 

 

duurzaamheid 
- Ontwikkelen streekproducten met keurmerk 
- Mestbewerking/landbewerking verbeteren = bodemverbetering 
- Duurzaamheid stimuleren 
- Graan duurzaam verwerken 
- Gebruik duurzame materialen  
- Beperken maatregelen gemeenten/ openbaar bestuur moet in mogelijkheden denken 
- Reductie CO2 uitstoot 
- Stimuleren biologische landbouw 
- Nieuwe gewassen/teelten 

 
Neventakken 
1. Energie  

- Restwarmte (mestvergisters) gebruiken voor het verwarmen van omliggende faciliteiten 
- GFT van gemeenten vergisten 
- Tak/snoeihout versnipperen tbv energie (oogstbaar landschap) 
- Samenwerking tussen grote boeren tbv mestvergisting op een bedrijventerrein nabij dorp (aanwenden restwarmte voor verwarmen woningen) 

Project: Energie leveren aan Harich (boer-burger-energie). Cluster van boeren voor nodig (coöperatie vormen). Trekker: bv gemeente of provincie. 
- Mensen deelgenoot maken van duurzame energie (participaties)  
- Gezamenlijk zonnecollectoren inkopen 
- Meer mestvergisters plaatsen om 3500 huishoudens in de regio van energie te voorzien 
 

2. Recreatie 
- Oude paden, nieuwe wegen nieuw leven inblazen 
- Wandel/fietspaden langs de IJsselmeerkust 
- Let op de nieuwe generatie toerist: wat wil je hen bieden? 
- Combinatie landbouw en recreatie 
- Back to basic (kamperen in een tent maar wel met de gemakken van nu) 

 
Onderwijs & Imago 

- Betere uitstraling veehouderij 
- Mediacentrum veehouders 
- Betere PR voor de landbouw 
- Trainen van boeren in gebruik van sociale media (#twitterboer) 
- Actiever gebruik en inzetten van nieuwe media 
- Structurele open dagen op boerenbedrijven (ecologisch en gangbaar) voor basisonderwijs 
- Leskisten op basisscholen en aanwijzen van ambassadeurs in het gebied voor onderwijs 
- Nationaal Landschap opnemen in schoolprogramma bij het vak aardrijkskunde voor mavo/havo/vwo 
- Heemkunde als vak op school 



 

 

- Stadslandbouw: landbouw/veehouderij als leeromgeving 
- Door educatie de afstand tussen landbouw en samenleving verkleinen 
- Zichtbaarheid landbouw vergroten 
- Landbouwproces transparant maken voor burgers 
 

Lokale economie 
- Streekproducten lokaal aanbieden (regionale supermarkt) vergelijkbaar als de vismarkt bij Makkum, Workum en Stavoren 
- Ontwikkelen van een eigen munt om de regio te versterken 
- Vergoeding voor groen/blauwe diensten 
- Zelfvoorziening door streekproducten 

 

Kansrijke projecten 
Bovenstaande inventarisatie van ideeën per thema geeft aan dat vooral de onderwerpen: energie, imago en beleving en kwaliteit van natuur & landbouw als 
zeer belangrijk worden gezien. Ook in de uitwerking van de onderstaande projecten spelen deze onderwerpen een prominente rol. 
 
Voor de uitgewerkte projectideeën geldt verder dat het mogelijk is dat deze zich op meerdere onderwerpen richten. In de uitwerking is daarom ook gekozen 
om de projectideeën die elkaar overlappen en/of aanvullen c.q. versterken samen te voegen. In de uitwerking heeft dit er toe geleid dat er momenteel drie 
hoofdprojecten zijn gedefinieerd met daarbinnen verschillende deelprojecten. 
 
Project Duurzame energie  
Dit project bestaat uit twee deelprojecten die hieronder verder worden toegelicht. 
 
1. Gezamenlijk zonnecollectoren inkopen 
Dit projectidee komt voort uit de gedachte om gezamenlijk zonnecollectoren in te kopen om zo de kosten voor de aanschaf te reduceren. Ook het idee van 
mensen deelgenoot maken van duurzame energie speelt hierin een rol.  
Het project is voorgesteld in twee van de drie bijeenkomsten, waarbij het verschil hem zit in de samenstelling van de gezamenlijkheid. Zo werd in de ene 
bijeenkomst genoemd om bewoners uit het gebied de mogelijkheid te geven om te participeren in het project. Zij krijgen dus de kans om te participeren door 
aandelen te kopen voor zonnecollectoren die bij een boerenbedrijf worden geplaatst. Tijdens de andere bijeenkomst werd juist benadrukt om in een 
boerencollectief samen te werken. Het gezamenlijk inkopen van zonnecollectoren is dus een samenwerking enkel tussen verschillende boeren onderling. 
Een verdere uitwerking van het project is tijdens de bijeenkomsten niet aan de orde gekomen. 
 
2. Energie leveren met mest 
Het project is gericht op het oprichten van een coöperatie voor mestvergisting/mestraffinage. Ideeën die hierin een rol spelen zijn:  

- Restwarmte van mestvergisting gebruiken voor het verwarmen van de omgeving (bijvoorbeeld een binnenzwembad waardoor het direct bijdraagt 
aan een slechtweer voorziening voor recreatie) 

- Snoei- en GFT-afval van gemeenten gebruiken voor vergisting (energie uit landschap) 
- Samenwerking tussen grote boeren tbv mestvergisting op een bedrijventerrein (coöperatie) 
- Meer mestvergisters plaatsen om 3500 huishoudens in ZWF van energie te voorzien (mest als streekproduct) 



 

 

- Mensen deelgenoot maken van duurzame energie (instapmodel) 
- Verbeteren mest en bodemleven (natuur en landschap) 
- Digistaat als voeding voor planten (streekproduct van maken) 
- Import mineralen beperken door het creëren van gesloten kringloop, ondersteund met een tool om in kaart te brengen wat de mineralen op een 

boerenbedrijf doen en hoe dit te verbeteren.  
 
Om het project van de grond te krijgen wordt aan de volgende partijen gedacht: 

- Het van Hall Instituut, Wetsus, de Universiteit van Wageningen en de Dairy Campus voor de inbreng van kennis. 
- Gemeenten, provincie, het bedrijfsleven en de boer (groot, middel, biologisch) voor de subsidie en investering. 
- Provincie en gemeenten meedenkend wat betreft regelgeving. 

 
Het effect van het project is gericht op: 
1. Duurzaam denken verder verankeren in de bedrijfsvoering 
2. Het bewerkstelligen van een verbetering van het bodemleven 
3. Inkomensondersteuning 
 
Project Grutsk op it eigen gebied  
Dit project bestaat drie deelprojecten: 

1. Het opzetten van een coöperatie voor weidevogelbeheer. Hieruit moet een gebiedsfonds ontstaan om het beheer van weidevogels te kunnen 
financieren. 

2. Een imagocampagne ondersteund met een lespakket 
3. Streekproducten verkopen in de eigen regio 

 
Doel van het project is om Zuidwest Friesland beter op de kaart te krijgen. De initiatiefnemer van dit project zou het beste de overheid of LTO-noord kunnen 
zijn. Zij kunnen het project goed faciliteren. 
 
Om dit project van de grond te krijgen is het zaak verschillende partijen te vinden die in het project willen participeren. Het gaat om lokale boeren (te vinden 
via de dorpsvisies), bewoners en recreanten. 
Op deze manier ontstaat een project waarin rekening wordt gehouden met de maatschappij. 
Hieronder worden de verschillende onderdelen van het project toegelicht. 
 
1. Coöperatie voor weidevogelbeheer 
De coöperatie wordt opgezet om weidevogelbeheer te stimuleren. Dit onderdeel is dan ook goed te combineren met een projectidee over het verlagen van 
slootkanten tbv weidevogelbheer (Wetterjild foar fugels). Idee van dit project is om meer slootkanten van boeren te verlagen. Dit is goed voor de 
weidevogels en voor meer diversiteit in flora en fauna. Ook kan het bijdragen aan waterberging op het moment dat water hoger staat. In de uitwerking van 
dit idee worden de volgende partijen genoemd: Vogelwacht, boeren, ANV’s en Wetterskip.  
Voor de financiering wordt gebruik gemaakt van een bonus/malus regeling. Boeren worden verplicht een bepaald aantal weidevogels te hebben per 
hectare. Halen ze dit dan krijgen ze geld, halen ze dit niet dan moeten ze betalen.  
 



 

 

2. Imagocampagne 
Dit onderdeel van het project richt zich op recreanten en op scholieren. 
Wat betreft de recreanten is het idee om boeren meer gebruik te laten maken van sociale media. Projectideeën die hier goed bij passen zijn ‘Zichtbaar 
maken van het Landschap’ en ‘Sociale mediacursus voor boeren’.  
Het projectidee ‘ Zichtbaar maken van het Landschap’ is een platform met filmpjes van boeren in het gebied. De filmpjes zijn toegankelijk voor verschillende 
doelgroepen, waaronder recreanten. Recreanten kunnen door middel van het scannen van QR-codes in het landschap het bijbehorende filmpje vinden en 
bekijken. Daarnaast kunnen de filmpjes ook prima worden gebruikt als lesmateriaal voor scholieren. Een uitgebreidere uitwerking van dit projectidee wordt 
momenteel uitgewerkt en krijgen we nog toegemaild van Sjoertsje. 
 
Sociale media zijn haast niet meer weg te denken uit de samenleving. Ook boeren kunnen deze media gebruiken om aan hun imago te bouwen. Het 
projectidee van een cursus is daarom in het leven geroepen en kan de imagocampagne ondersteunen. De boeren krijgen een cursus in sociale media zodat 
ze deze effectief kunnen inzetten voor imagoverbetering.  
 
Ander projectidee is het idee van leskisten. Doel van dit projectidee is om kinderen bewust te laten worden van hun omgeving en de kenmerken van het 
Nationaal Landschap. Bovendien kan dit bijdragen aan imagoverbetering. De leskisten worden ingezet op school en worden aangeboden door het IVN. 
Trekkers in dit projectidee zijn IVN, gemeenten, onderwijs en landschapsbeheer. De uitvoering bestaat uit veldbezoeken met de vogelwacht en 
verschillende excursies langs agrarische bedrijven (gangbaar, biologisch en groot). 
 
3. Streekproducten verkopen in eigen regio 
Voor dit onderdeel van het project kan gedacht worden aan het projectidee ‘Haal en breng het bij de boer’. Het idee van dit project is om de relatie tussen 
landbouwer en bewoners/recreanten te versterken. Het ‘halen’ bestaat uit producten die je bij de boer kunt krijgen: energie/vlees/kaas/groente. Het 
‘brengen’ bestaat uit meehelpen op de boerderij of in het weidevogelbeheer. Maar ook het brengen van bijvoorbeeld groen afval voor de mestvergisting. 
Boeren worden op deze manier gestimuleerd om iets te produceren voor de regionale markt. Deze producten zouden ook op een centrale plaats in de regio 
kunnen worden aangeboden. Of er kan bijvoorbeeld een deal worden gemaakt met de lokale supermarkt. 
Trekker van het project kan LTO-Noord zijn. 
 
Project Hervorming Landbouw  
Vermaatschappelijking van het landbouwonderwijs. Momenteel is het landbouwonderwijs nog erg gericht op productie en nog niet zo zeer op de 
maatschappelijke vraag. Het idee is daarom om onderwijs en landbouw dichter bij elkaar te laten komen. Boeren moeten breder opgeleid worden om in te 
spelen op de nieuwste ontwikkelingen. Het gezamenlijk (boeren en onderwijs) ontwikkelen van lesmodules is hiervoor een geschikte manier. Praktijk wordt 
hierdoor goed in de lesmodule meegenomen. Het geld voor een dergelijk project moet komen uit de onderwijshoek. Trekker van het project zou LTO-noord 
kunnen zijn. 
 
 



 

 

BIJLAGE III: Deelnemerslijsten regiobijeenkomsten en w erkconferentie 



 

 

 
Deelnemers regiobijeenkomst 24 januari 

 1 Dhr.  M.  Raaphorst 
2 Dhr. J. Adema 
3 Dhr. S. Bokma 
4 Dhr. A. Bokma 
5 Dhr. J. Dijkstra 
6 Dhr. S. Gerritsma 
7 Dhr. D. Jaarsma 
8 Dhr. S. Jaarsma 
9 Dhr. T. Plattel 

10 Mevr. G. Postma 
11 Dhr. J. Tijsma 
12 Dhr. J. Hoekstra 
13 Dhr. L. Westra 
14 Dhr. G. Hylkema 
15 Dhr. D. Borjeson 
16 Dhr. J. Jepma 
17 Dhr. W. van Gorkum 

 
Deelnemers regiobijeenkomst 26 januari  

    Naam Organisatie 
1 Dhr. H. Brandsma Biologische melkveehouder 
2 Dhr. J. Benedictus Gemeente Skarsterlân 
3 Dhr. D. Borjeson Noordtij 
4 Dhr. J. Genee Vogelwacht Makkum 
5 Dhr. J. Gietema Fouragehandel 
6 Dhr. J. Jepma Noordtij 
7 Mvr. T. Pijnacker Gemeente SWF 
8 Dhr. A. van Dijk Ex-lid Ruilverkavelingscommissie 
9 Mvr. F. Carpentier Gemeente Skarsterlân 

10 Mvr. G. Postma Biologische melkveehouder 
 



 

 

Deelnemers regiobijeenkomst 6 februari 
1 Dhr. G. Beerda Recreatie 
2 Dhr. B Bonnema Geb.platform 
3 Mevr. A. Booij Netwerk Streekarchief Zuidwest Fryslân 
4 Dhr. D. Borjeson Noordtij 
5 Dhr. J. de Boer Natuurmonumenten 
6 Dhr. J.P. de Boer Landschapsbeheer Fryslân 
7 Mevr. T. de Boer   
8 Mevr. S. de Visser Geb.platform 
9 Mvr. L. Gelderblom GOED 

10 Mevr. J. Hofstede Ynova 
11 Dhr S. Hylkema LTO-Noord 
12 Dhr. J. Jepma Noordtij 
13 Dhr. S. Ketelaar   
14 Mevr. A. Koster Geb.platform 
15 Dhr. K. Oevering   
16 Mevr. J. Oosterhof Gemeente Sudwest Fryslân 
17 Dhr.  A. Osinga   
18 Dhr. T. Osinga Wetterskip Fryslân 
19 Dhr. D. Postma Staatsbosbeheer 
20 Dhr. R. Schaap LTO-Noord 
21 Mevr. T. van Abbema Geb.platform 
22 Dhr. W. van Berkum Ekomelkerij 
23 Mevr. M. van Engelen   
24 Dhr. W. van Gorkum Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân 
25 Dhr. G. Kerkstra Noordtij 
26 Mevr. C. Wolke Bureau Meesterschap Assen 

 
Deelnemers werkconferentie Landbouwagenda Zuidwest Friesland 

Nr. Organisatie Aanhef  Voorletter  Achternaam 
1 Van Hall Larenstein Dhr. H. Derksen 
2 Gemeente Sudwest Fryslân Mvr. A. van Scheltinga 
3   Dhr. K. Oevering 



 

 

4 Plattelânsprojekten Zuidwest Dhr. W. van Gorkum 
5 Wetterskip  Dhr. T. Osinga 
6 Noordpeil Mvr. E. van der Laan 
7 Gemeente Sudwest Fryslân Mvr. T. Pijnacker 
8 Landschapsbeheer Friesland Dhr. J.P. de Boer 
9 Altenburg en Wymenga Mvr. M. Brongers 

10   Dhr. S. Terpstra 
11   Mvr. G. Bierema 
12 Provincie Fryslân Dhr. M. Wesselius 
13 RUG Dhr. J. Hooijmeijer 
14 Ynova Innovation Company Mvr. J. Hofstede 
15 Betonpleats Dhr. L. Westra 
16 LTO-Noord Dhr. J. Galema 
17 Ekwadraat Dhr. G. Draaistra 
18 NFW Dhr. G. Benedictus 
19 Provincie Fryslân Dhr. S. van der Lubbe 
20 LTO Noord Dhr. R. Schaap 
21 Nordic Maïz Breeding Dhr. M. Raaphorst. 
22   Dhr. M. Kramer 
23 Provincie Fryslân Mvr. T. Steenbruggen 
24 Tjoender Mvr. S. de Visser 
25   Dhr. G. van Cranenburgh 
26 Van Hall Larenstein Dhr. H. Boekhoud 
27   Dhr. A. van Dijk 
28 LTO Noord Dhr. S. Hylkema 
29 AJF Mvr. M. Wieldraaier 
30   Dhr. J. Adema 
31 Gemeente Sudwest Fryslân Mvr. J. Oosterhof 
32   Dhr. J. de Vries 
33   Dhr. P. Posthuma de Boer 
34   Dhr. T. Hettinga 
35   Mvr. G. Postma-Krikke 
36 Landschapsbeheer Friesland Mvr. E. van Loon 
37 Ekopart Dhr. K. Water 



 

 

38   Dhr. G. Cotemans 
39   Mvr. E. Barbiers 
40 Wageningen UR Dhr. B. Spliethoff 
41 GOED Mvr. L. Gelderblom 
42 Noordtij Dhr. D. Borjeson 
43 Noordtij Dhr. J. Jepma 

 


