Beste eigenaar,
De Provincie Friesland heeft middelen beschikbaar gesteld aan de agrarische
collectieven om landschapselementen op te knappen of aan te leggen. U
heeft hierover contact gehad met George Meijners of een beheerregisseur.
Dit project is een samenwerking van vier agrarische collectieven en
Landschapsbeheer Friesland. Het heeft als doel het herstellen en het
versterken van het landschap in vier gebieden in Friesland. Dit zijn De
Noardlike Fryske Wâlden, Zuidoost Friesland, Terschelling en rondom Sint
Nicolaasga.

In Zuidoost Friesland betreft dit delen van de gemeenten: Ooststellingwerf,
Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen. Helaas kan niet iedereen
meedoen. De provincie heeft een detaillering aangebracht zodat alleen het
zogenaamde ‘leefgebied droge dooradering’ in aanmerking komt.
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Dit leefgebied is grofweg het deel van de provincie waar houtwallen en
singels voorkomen of- kwamen. Op de site http://arcg.is/XvOOW kunt u zien
of uw percelen aangemerkt zijn als leefgebied (de oranje arcering). Rechts
bovenaan op de pagina is een zoekfunctie beschikbaar zodat u op uw adres
kunt zoeken.
De volgende elementen komen in aanmerking voor herstel of nieuwe aanleg:
 Houtwal
 Elzensingel
 Houtsingel
 Hagen/heggen
 Bosjes kleiner dan 5 ha
 Dobben en drinkpoelen
 Lanen
 Solitaire bomen
Ook zijn er vanuit het project een drietal voorwaarden:


Het element/de elementen moet (en) op agrarische grond liggen of
daaraan grenzen;



Als er iets hersteld of aangelegd wordt tekent u als eigenaar voor een
instandhouding van 10 jaar;



Er is nog geen beheerovereenkomst afgesloten met een agrarisch
collectief voor dit specifieke element. Of er is wel een overeenkomst,
maar door de maatregel wordt de kwaliteit van het element meetbaar
hoger. Met andere woorden: het element voldoet dan aan de eisen van
een hoger pakket.

Omdat u benaderd bent is het bijna zeker dat aan deze voorwaarden wordt
voldaan of kan worden voldaan.
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Hoe werkt het project:


Het collectief ELAN en Landschapsbeheer Friesland werven in Zuidoost
Friesland deelnemers die voldoen aan de voorwaarden;



George Meijners of iemand anders van Landschapsbeheer neemt de
exacte maatregelen op die uitgevoerd worden, dit in overleg met u;



De gegevens worden verwerkt en in een contract naar u toegestuurd.
Hierin staat exact wat er uitgevoerd gaat worden, en is dit op kaart
aangegeven. Ook overige afspraken over bijvoorbeeld rastermateriaal en
vrijkomende grond bij slootschonen zijn hierin opgenomen;



Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door Landschapsbeheer
Friesland een kapmelding bij de gemeente en de provincie gedaan, met
het ondertekenen van het contract geeft u hier toestemming voor;



Voordat de aannemer begint, wordt er contact met u opgenomen zodat
u weet wanneer er gewerkt gaat worden;



Als u de overeenkomst tekent, worden de werkzaamheden in een
winterseizoen uitgevoerd door een aannemer. Dit is in de periode
november-april. Op dit moment is nog niet bekend wie de aannemer
wordt, dit moet nog aanbesteed worden;



Na afloop van de werkzaamheden komt er iemand van ELAN of
Landschapsbeheer Friesland bij u langs om te controleren of de
werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

U betaalt geen kosten voor deelname aan het project. Dit project is daarmee
een zogenaamde 100% subsidie. Er is dus ook geen eigen bijdrage
verschuldigd.
Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn:
 Doorplanten van

elementen;

 Afzetten van elementen;
 Herstellen van poelen en
pingoruïnes;

Herstellen van rasters;
Het aanplanten van
nieuwe elementen.
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Als u interesse heeft in deelname of verdere vragen, kunt u contact opnemen
met:
 George Meijners: g.meijners@landschapsbeheerfriesland.nl of
06-53158956
Als u vragen heeft over het project, kunt u bellen met ELAN of met
Landschapsbeheer Friesland, beide op telefoonnummer: 0512-383800.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn
platteland”. Dit project wordt gefinancierd door een 50% bijdrage vanuit het POP3
programma en een 50% bijdrage van de Provinsje Fryslân. De totale bijdrage is € 2,6
miljoen.
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