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inleiding
Natuur is onmisbaar voor mensen. It Fryske Gea wil in Fryslân de hoeder zijn van
de natuur. Zorg voor het landschap is hier onlosmakelijk aan verbonden. Samen zijn
natuur en landschap bepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving van de mensen
die er wonen, werken en ontspanning zoeken.
Natuur en landschap zijn belangrijk voor mensen,
planten en dieren. Ze vormen het bestaansrecht van
onze vereniging die in 1930 ontstond uit zorg over
het verdwijnen daarvan. Inmiddels beschermen
we ruim 20.000 hectare aan natuurterreinen door
aankoop en zorgvuldig beheer. Deze terreinen zijn
niet alleen belangrijk voor behoud van natuur,
landschap en biodiversiteit, maar ook vanwege de
vaak rijke cultuurhistorische- en belevingswaarde.
Daarmee vervult It Fryske Gea in de Friese
samenleving een maatschappelijk rol die verder
gaat dan natuurbescherming.
Om dezelfde reden werken we samen met andere
partijen die actief zijn op het snijvlak van natuur,
landschap, ecologie, milieu, waterhuishouding en
ruimtelijke ordening. Samen kunnen we er voor
zorgen dat de kwaliteit van zowel de Friese natuur,
het landschap als de leefomgeving minimaal
behouden blijft.

Met dit meerjarenbeleidsplan voor de periode
2018-2023 willen we daar ook een bijdrage aan
leveren. Het belang van een koers voor de langere
termijn is altijd groot, maar zeker nu het speelveld
volop in beweging is. We noemen de terugtredende
(rijks)overheid, de afnemende biodiversiteit en de
klimaatverandering. Ontwikkelingen waarmee we
direct en indirect te maken hebben en waarop we
ook de komende jaren adequaat willen anticiperen.
Een belangrijke opgave is het afronden van het
Friese deel van Natuur Netwerk Nederland.
Hiervoor geldt, net als voor onze andere beleidsvoornemens, dat het van groot belang is dat we niet
alleen potentiële partners erbij betrekken, maar
ook het draagvlak onder de Friese bevolking verder
vergroten. Daarvoor zullen we nog nadrukkelijker
naar buiten moeten treden en prominenter moeten
deelnemen aan het maatschappelijk debat.

Leeswijzer
Na een korte schets van wat It Fryske Gea is en waarvoor we staan, stellen we in dit meerjarenbeleidsplan
aan de hand van drie hoofdthema’s de opgaven voor de komende vijf jaar vast. De hoofdthema’s zijn afgeleid
van ontwikkelingen in ons werkveld: biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke betekenis van
natuur. In de laatste drie hoofdstukken leggen we een verband tussen de opgaven en de communicatie en
profilering van de organisatie, de medewerkers en de vrijwilligers en de financiën.
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De wereld verandert continu
en It Fryske Gea verandert mee,
ook de komende vijf jaar.
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1. Waar staan we voor?
It Fryske Gea is een vereniging, opgericht in 1930 vanuit de maatschappelijke behoefte kwetsbare natuur in
de provincie Fryslân te behouden. It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van
natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. Door de decennia heen
werden daartoe natuurterreinen aangekocht en veiliggesteld. Vandaag de dag beheert de vereniging meer
negenenzestig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van 20.600 hectare – verspreid
over de hele provincie Fryslân.
Zorg voor natuur en landschap staat bij It Fryske Gea voorop. Het verwerven, ontwikkelen en beheren van
natuurterreinen is de belangrijkste kernactiviteit. Daarbij gaat het om behoud en herstel van kenmerkende
natuur en biodiversiteit. In het verlengde hiervan zet It Fryske Gea zich ook in toenemende mate in voor het
behoud en herstel van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dit is in lijn met onze visie:

Missie
It Fryske Gea is dé natuurorganisatie
van Fryslân. Wij staan voor de kwaliteit
en aantrekkelijkheid van de natuur en
het cultuurlandschap in de provincie
door deze waar mogelijk te beschermen
en te versterken. Als vereniging zijn we
gefundeerd op draagvlak van de bevolking.
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Visie
It Fryske Gea werkt aan een optimale
kwaliteit van de leefomgeving van
mensen, dieren en planten in Fryslân.
Daartoe streven we naar zoveel
mogelijk natuurterrein in eigen beheer,
met een robuuste natuur met veel
samenhang en een hoge biodiversiteit.
Wij geven gestalte aan de bescherming
en ontwikkeling van landschap en
cultuurhistorische waarden.
Wij werken aan een hoge tevredenheid
en betrokkenheid bij onze leden,
publiek en professionele gebruikers
van onze terreinen en oefenen waar
nodig invloed uit op overheden en
overheidsbeleid.

Middelen en kernwaarden
De belangrijkste middelen om de doelen te realiseren zijn (1) verwerving van gronden en erfgoed in
eigendom, (2) beheer van natuurgebieden, (3) herstel en onderhoud van aanwezige cultuurhistorische
elementen, (4) kennisontwikkeling, samenwerking en financiële middelen, en (5) belangenbehartiging,
communicatie en ontwikkeling van draagvlak. Voor het realiseren van de doelen wordt gewerkt volgens een
aantal kernwaarden die zowel de medewerkers als de organisatie in zijn totaliteit karakteriseren:
•
•
•
•
•
•
•

Betrouwbaar: omdat de organisatie draagvlak nodig heeft en een stabiele samenwerkings-partner
moet zijn, waarop andere partijen kunnen bouwen;
Consistent: omdat duidelijk moet zijn waarvoor de vereniging staat (eenduidigheid in- en extern);
Resultaatgericht: omdat It Fryske Gea moreel en financieel op de resultaten wordt afgerekend;
Professioneel: omdat we het verschil willen maken (focus op kernactiviteit);
Flexibel: omdat de organisatie proactief moet kunnen inspelen op een veranderende omgeving;
Mensgericht: omdat medewerkers en vrijwilligers het moeten waarmaken en andere mensen bij de
natuur(bescherming) moeten kunnen betrekken;
Efficiënt: omdat tijd en middelen beperkt zijn.

Belangenbehartiging
It Fryske Gea is een actieve belangenbehartiger op de (provinciale) dossiers omgevingsvisie en natuurvisie, bekostiging van natuurbeleid, faunabeheer, veenweidevisie, Natura2000- beleid en -beheerplannen,
natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, vormgeving van het waddengebied en verzilting, delfstoffenwinning en inpassing van duurzame energie in het landschap. In dit kader maakt It Fryske Gea ook
deel uit van de Stichting Het Blauwe Hart die zich inzet voor verantwoord beheer en gebruik van het
IJsselmeergebied, en de Coalitie Wadden Natuurlijk, die een beter beheer van de Waddenzee nastreeft.
Om de belangen van natuur en landschap landelijk goed te kunnen behartigen, werkt It Fryske Gea binnen
het samenwerkingsverband LandschappenNL samen met collega’s in andere provincies. Hierin wordt ook
samengewerkt met Landschapsbeheer Nederland. Zo hoeft It Fryske Gea geen directe capaciteit vrij te
maken voor landelijke dossiers en kunnen we ons concentreren op de provinciale en regionale zaken.

Midden in de samenleving
It Fryske Gea is verankerd in de Friese samenleving en cultuur. Dat blijkt niet alleen uit het grote aantal
leden en vrijwilligers, maar ook uit haar vertegenwoordiging in tal van regionale en lokale overleg-,
werk- en projectgroepen. Tevens wordt It Fryske Gea gedragen door het Friese bedrijfsleven middels de
Stichting “Ynnatura, bedrijven voor It Fryske Gea” waar ruim veertig organisaties in participeren. It Fryske
Gea heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) en een CBF-keurmerk (keurmerk voor
fondsenwervende instellingen. Ook zijn we gecertificeerd beheerder.
It Fryske Gea is een particuliere organisatie die afhankelijk is van draagvlak in de samenleving. Ze onderhoudt daarom actief relaties met haar buren, waaronder omwonenden, particuliere grondeigenaren en
agrariërs. Ze beseft dat constructieve samenwerking met betrokkenen en belanghebbenden in de regio
leidt tot breed gedragen oplossingen en (meer) duurzame resultaten. It Fryske Gea werkt dan ook in veel
verbanden samen met onder meer provincie, gemeenten, gebiedscollectieven, de Friese Milieu Federatie
en andere in de provincie Fryslân actieve natuur- en milieuorganisaties.
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2. Een veranderende wereld
De wereld om ons heen verandert in snel tempo en de samenleving is continu in beweging: klimaatverandering, economische verschuivingen, demografische en ruimtelijke ontwikkelingen, technologische vooruitgang, etc. En ook het politieke speelveld is aan verandering onderhevig. Dat allemaal heeft invloed op
wat we doen en hoe we het doen. Het vergt doorlopend om alertheid, flexibiliteit en aanpassing.
It Fryske Gea staat midden in de Friese samenleving, volgt de ontwikkelingen nauwgezet en doet alles om
de belangen van natuur, landschap en cultureel erfgoed dat een relatie heeft met natuur en landschap te
dienen. Direct en indirect zijn dat ook de belangen van de inwoners en bezoekers van deze provincie. De
staat van de natuur, het landschap en de cultuur bepalen samen de kwaliteit van de leefomgeving.

It Fryske Gea beweegt zich in een
dynamisch speelveld, waarin we
tal van ontwikkelingen signaleren
die de komende jaren van invloed
zullen zijn op ons werkveld en
functioneren. Om hier tijdig en binnen
onze visie en kernwaarden, beleid op
te kunnen formuleren, beschrijven
we in dit meerjarenbeleidsplan de
belangrijkste opgaven voor It Fryske
Gea voor de komende vijf jaar.

2.1 Biodiversiteit
Het gaat in Fryslân slecht met de biodiversiteit. De wijze waarop we de landbouw beoefenen, maar
bijvoorbeeld ook de inrichting van de bebouwde omgeving speelt hierin een rol. In het najaar van 2017
kwamen onderzoekers van de Radboud Universiteit tot de conclusie dat driekwart van de insecten is
verdwenen uit de Duitse natuurgebieden. Zij vermoeden dat de situatie in Nederland niet anders is.
Ecosystemen zijn verstoord. De kwaliteit van bodem, water en lucht is niet op orde en dat heeft grote
invloed op de leefomgeving van mens en dier.

It Fryske Gea wil de biodiversiteit in Frysl‰n
behouden, herstellen en versterken.
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It Fryske Gea wil in Fryslân de hoeder zijn van de natuur en representatieve
soorten en habitats voor Fryslân. Daartoe verwerven, beheren en ontwikkelen wij
natuurterreinen om zo de soortenrijkdom in de provincie te kunnen behouden en
waar mogelijk te vergroten. Ook treden wij op als belangenbehartiger van natuur en
landschap en dragen we bij aan de kennis over natuurbeheer.

Kansen en bedreigingen
Belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit is de realisatie van robuuste natuurgebieden. Dit is ook
het natuurbeleid van de overheden. De realisatie hiervan is door vertraging in de aankoop en doorlevering
van natuurgronden echter al een aantal jaren tot stilstand gekomen. Daardoor loopt het verlies aan
biodiversiteit onnodig op. Daar komt bij dat het rijk het natuurbeleid zonder voldoende middelen heeft
overgedragen aan de provincies.
De provincie Fryslân heeft hierop besloten alleen de met het rijk aangegane verplichtingen voor de realisatie van Natura2000, de doelen van de Kaderrichtlijn Water en drie gebieden te prioriteren. De verwerving
van het grootste deel van Natuur Netwerk Nederland dreigt hierdoor een restpost te worden. Ook de financiële middelen voor afwaardering tot natuurgrond worden hier helaas niet ingezet. Het gevolg kan zijn dat
Fryslân talrijke verwervingskansen in het Natuur Netwerk Nederland misloopt.
Voor de bescherming van de biodiversiteit speelt ook Europa een grote rol. Een belangrijk deel van het
natuur- en milieubeleid wordt in Europa gemaakt. In dit verband is Natura2000 erg belangrijk. It Fryske
Gea heeft zeven gebieden met een Natura2000-status.
De Provincie Fryslân wil voorop lopen wat betreft natuurinclusieve landbouw. Dat biedt een kans voor
het vergroten van de biodiversiteit. It Fryske Gea heeft een aanzienlijk areaal waar natuurbescherming
gecombineerd wordt met een beperkte vorm van productie. De jarenlange ervaring die hiermee wordt
opgedaan, wordt ingezet om de discussie over natuurinclusieve landbouw te voeden. Ook bieden we op
beperkte schaal experimenteerruimte om voor de natuur positieve ontwikkelingen in de landbouw buiten
onze eigen terreinen te stimuleren.
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2.1.2 Strategie

Verwerven
Eigendom van de grond is de beste garantie voor het duurzaam beheer van natuurterreinen. Daarom heeft
It Fryske Gea ruim 20.000 hectare in bezit en blijft verwerving van nieuw areaal van groot belang. De nadruk
ligt daarbij op het creëren van robuuste gebieden.

In een groot aaneengesloten geheel krijgen bijzondere natuurwaarden de beste kans
zich ook in de toekomst te handhaven. Dit streven past in de visie van de rijksoverheid
die het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) in 2025
gerealiseerd wil zien.

Natuur Netwerk afronden
Omdat het vaak om enclaves gaat die inrichting of optimalisatie van de waterstand tegenhouden, is het
afmaken van het Natuur Netwerk een belangrijk speerpunt voor It Fryske Gea. Wij sporen de provincie
dan ook aan dit beleidsdoel vast te houden. Ondersteuning door de provincie blijft van groot belang. De
realisatie van het Natuur Netwerk in Fryslân gaat in totaal over ca. 2.100 ha. Om onze eigen ambities op het
gebied van grondverwerving te kunnen realiseren zal een bedrag van minstens ca. 12 miljoen euro nodig
zijn.
De grootste opgaven liggen bij de afronding van de grote natuurkernen van It Fryske Gea. Voor het verwerven van grond via doorlevering van door de provincie aangekochte gronden, moet It Fryske Gea tegenwoordig in openbare inschrijvingen concurreren met andere natuurbeheerders. It Fryske Gea wil daarom
meer grond zelf aankopen. Als particuliere organisatie willen wij middels bijdragen uit fondsen, giften,
schenkingen en nalatenschappen vermogen opbouwen om voor deze doelstelling aan te kunnen wenden.
Eigen grondaankoop betekent een actieve houding en het zelf nemen van initiatief, evenals het inzetten
van het eigen netwerk en investeren in goede relaties met grondeigenaren en rentmeesters. Daarbij kan
samenwerking met andere grond beherende partijen tot een efficiënte verwervingsstrategie leiden.
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Voor de aankoop van natuurterrein zijn de volgende prioriteiten gesteld:
•
•
•
•

gronden binnen het Natuur Netwerk die nog een functieverandering moeten ondergaan;
reeds ingerichte natuurgebieden ter afronding van eigen kerngebieden;
overige natuurgebieden binnen het Natuur Netwerk;
overige natuurgebieden buiten het Natuur Netwerk vanwege bijzondere waarde.

Ook kan It Fryske Gea in samenwerking met de provincie kavelruilen opzetten om gronden die buiten het
Natuur Netwerk zijn of worden gekocht te ruilen met gronden van andere eigenaren binnen het netwerk.
Een ecologische onderbouwing van de aankoopmogelijkheden is bepalend voor de verdere prioritering in
de verwerving.

Natuurontwikkeling
Door middel van natuurherstel- en ontwikkelingsprojecten vergroot It Fryske Gea de robuustheid van haar
natuurterreinen. Door projectmatig te werken, kunnen doelsubsidies worden ingezet, zoals Natura 2000/
PAS en LIFE. Waar mogelijk wordt natuurontwikkeling door It Fryske Gea gekoppeld aan een bredere maatschappelijke agenda, wat enerzijds de maatschappelijke betekenis van onze natuur versterkt en anderzijds
meer mogelijkheden en middelen kan opleveren voor natuurbescherming. De komende vijf jaar wordt zo
gewerkt aan:
•
•
•
•
•

Waddenzee, inclusief kustzone
IJsselmeer, inclusief Vismigratierivier
Friese boezem en behoud veenweidegebied
Lendevallei
Easterskar

Bij de natuurontwikkelingsprojecten worden de andere kerntaken van It Fryske Gea (educatie, recreatief
medegebruik, cultuurhistorie, etc.) zoveel mogelijk meegenomen.
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Beheer
It Fryske Gea had op eind 2017 in totaal 69 natuurgebieden in eigendom met een totale oppervlakte van
20.600 hectare. Het beheer hiervan is gericht op behoud van de kwaliteit en waar mogelijk het versterken
van de soortenrijkdom. Wij beschermen in onze terreinen een aantal representatieve soorten en habitats
voor Fryslân en soorten waarvoor wij een Europese verantwoordelijkheid hebben. Voor een aantal soorten
is dit belangrijk omdat een substantieel deel van de Nederlandse of Europese populatie in onze terreinen
voorkomt.
Zonder af te doen aan de baat die veel typen natuur hebben bij stabiliteit en het langjarig volhouden
van beheer, blijven we kijken of nieuwe kennis, resultaten van de monitoring of (externe) bedreigingen
aanleiding geven om het beheer aan te passen om dit nog verder te optimaliseren. Aan de basis hiervan ligt
een goede wisselwerking tussen de afdelingen beheer en natuurkwaliteit.

Beheercycli
It Fryske Gea heeft voor al haar natuurterreinen doelen geformuleerd wat betreft de biodiversiteit, in
afstemming met de provinciale natuurdoeltypen. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van
natuurlijke, landschapsvormende processen. Ook de cultuurhistorische en recreatieve aspecten worden
meegewogen. Elke zes jaar wordt het beheer van elk gebied geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Pachtbeleid
It Fryske Gea geeft gronden uit in pacht om particulieren (vaak boeren) natuurgericht beheer op onze
gronden uit te laten voeren. In het pachtbeleid wordt het te bereiken natuurdoel van de percelen bepaald.
Wij streven naar continuïteit in de samenwerking met landbouwers en werken bij voorkeur samen met
natuurinclusieve of biologische bedrijven omdat zij een positievere impact hebben op natuur, landschap en
milieu dan gangbare landbouwbedrijven. Ook wordt gedacht aan het helpen vermarkten van de producten
van boeren die het goed doen en aan het mogelijk maken van kennisuitwisseling tussen It Fryske Gea en
de pachters en tussen de pachters onderling. Bij nieuwe verpachtingen willen wij mee laten wegen of een
pachter inspanningen verricht op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Hierbij is het streven om te
komen tot structureel samenwerken met agrarische collectieven en agrarische natuurverenigingen.

Faunabeheer
It Fryske Gea heeft een faunabeheervisie voor haar eigen terreinen. Het provinciale faunabeleid en –
faunabeheerplan zijn daarbij van toepassing en wordt uitgevoerd door de Wild Beheer Eenheden. Voor de
eigen terreinen heeft It Fryske Gea een Faunabeleid. Dit wordt doorvertaald naar de uitvoering van het
faunabeheer door de WBE’s in onze terreinen.

Onderzoek en kennis
It Fryske Gea wil een bijdrage leveren aan het toepassen van nieuwe inzichten in het beheer. Wij zijn daarom ook gastheer voor onderzoekers en stimuleren actief het vertalen van nieuwe kennis naar praktische
beheerkeuzes. Speerpunten zijn: weidevogels, veenweide, IJsselmeerkust en kwelders.
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Belangenbehartiging
Wij willen ons de komende jaren (nog) meer profileren als belangenbehartiger voor natuur en landschap.
Het grote draagvlak dat wij als vereniging hebben, is hiervoor het fundament. Met belangenbehartiging
streven we onder meer naar:
•
•

een betere positie voor het natuurbeheer;
erkenning en financiering van de met natuurbescherming samenhangende producten, diensten
en activiteiten, zoals draagvlakvorming, educatie, beleidsadvisering, agrarisch en recreatief
medegebruik van natuurgebieden en de bijdrage aan waterbeheer.

Om de stem voor natuur en landschap krachtiger te maken, zoeken we actief samenwerking met
organisaties die ook opkomen voor natuur en biodiversiteit. Daarbij proberen we ook buiten de eigen
gebieden een rol te spelen in het behoud van natuurwaarden. Samen met andere eigenaren en gebruikers
treden we op als pleitbezorger voor goede kaders, bijvoorbeeld op het gebied van water, milieu en
financiën. Voorbeelden hiervan zijn de verantwoordelijkheid voor een goed beheer van de Waddenzee en
de weidevogelproblematiek. Ook blijven we ecologische verbindingen onder de aandacht brengen, met
concrete ontsnipperingsmaatregelen voor de otter en planvorming omtrent het eco-kwadrant van Alde
Feanen tot Súd Ie.

Opgaven:
• Uitbreiding bezit It Fryske Gea met gemiddeld 100 hectare per jaar in het
Nationaal Natuurnetwerk en enkele parels daarbuiten.
• Actieve rol in de verwerving van gronden.
• Meetbare vergroting biodiversiteit in de eigen gebieden.
• Stevige positie als belangenbehartiger van natuur en landschap bij provinciale
en lokale overheden.
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2.2 Ruimtelijke kwaliteit
Natuur, landschap en cultuurhistorie hebben veel raakvlakken. Om die reden, en omdat Fryslân een
grote variatie aan waardevolle landschappen en cultuurhistorische elementen telt, besteedt It Fryske
Gea zowel in beleid als in praktijk veel aandacht aan landschap en cultuurhistorie. Natuurgebieden en
cultuurhistorische elementen bepalen samen namelijk in hoge mate de beeldkwaliteit van de provincie.
In het provinciaal ruimtelijk beleid is ‘de kwaliteit van de ruimte’ als speerpunt aangemerkt. Wij
zetten ons in als partner en uitvoerder van dit ruimtelijk beleid. Wij hebben op provinciale schaal een
verantwoordelijkheid om kwetsbare waarden vanuit zowel natuur als cultuurhistorie te borgen en bij te
dragen aan de schoonheid en beleving van het Friese Landschap. Sinds een aantal jaar is dit ook in onze
statuten vastgelegd.
Vanuit onze achtergrond richten wij ons met name op het groene erfgoed binnen de cultuurhistorische
landschappen. Denk aan parkbossen, lanen, rabattenbossen of eendenkooien. Het bruine (archeologie) en
rode (gebouwen) erfgoed benaderen we vanuit de verbinding met het groene. Ons eigen verenigingskantoor, Huize Olterterp, onderdeel van het gelijknamige landgoed, is daarvan een mooi voorbeeld. Dat geldt
ook voor het poortgebouw van het stinzenpark Jongemastate in Raerd, de Slachtedyk en een oude akker
in de Ryptsjerksterpolder.

It Fryske Gea wil de
Friese cultuurlandschappen beschermen
Kansen en bedreigingen
Net als biodiversiteit staan ook de cultuurhistorische waarden van het landschap onder druk en worden
bedreigd. Nieuwe infrastructuur, schaalvergroting in de landbouw, maar ook duurzame energieoplossingen brengen veranderingen met zich mee en kunnen negatief van invloed zijn op natuur en landschap
wanneer ze niet goed zijn ingepast.
Gebiedsgericht werken en de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021, waarvoor ook provinciaal
een omgevingsvisie wordt opgesteld - bieden kansen om bij toekomstige ontwikkelingen de juiste keuzes
te maken voor het landschap. Dit vraagt van ons actieve sturing op het onderdeel natuur en landschap in
de omgevingsvisie.
Naast de provincie speelt ook het Rijk een rol in de nieuwe Omgevingswet. It Fryske Gea zal de landelijke
politiek in LandschappenNL-verband en samen met de provincies bewegen om goed beleid voor de natuursector te ontwikkelen.
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2.2.2 Strategie

Cultuurlandschap en Klimaat
Bij het werken aan landschap vormen klimaat en duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde. Deze
thema’s komen ook terug in de integrale gebiedsvisies. Wij zetten ons in voor een goede inpassing in het
landschap, waarbij wordt gelet op natuur, bewoners en landschappelijke kwaliteit. Dit doen we zo veel
mogelijk in coalities met andere partijen, zoals de Friese Milieufederatie. We willen meepraten bij de totstandkoming van gebiedsvisies, participeren in integrale gebiedsprocessen en beleidsmakers op dit gebied
pro-actief benaderen.

Leesbaarheid van het landschap
Het verhaal van de karakteristieke Friese landschappen staat centraal en willen we herkenbaar en beleefbaar houden. De ontwikkelingsgeschiedenis is de inspiratiebron voor het beschermen, behouden en verder
ontwikkelen van de landschappen. Daarbij past een integrale benadering van het landschap: we verbinden
de ‘levende landschappen’ met specifieke ecologische waarden (flora en fauna) en een sterke link naar het
historische gebruik en beheer (half natuurlijk beheer) om zo de verhalen van het brede palet aan Friese
landschappen te vertellen en door te geven aan volgende generaties.
Door de landschapsgeschiedenis beter te vertalen in onze beheerplannen, informatie te ontsluiten en
toegankelijk te maken voor anderen en recreatief medegebruik mogelijk te maken creeren we draagvlak
en wordt de geschiedenis zichtbaarder. Daarbij kijken we niet alleen naar de landschappen binnen onze
gebieden, maar ook naar de samenhang met het landschap in de omgeving. We werken aan behoud en
herstel van elementen, patronen of structuren die bepalend zijn voor de kenmerkende diversiteit van het
Friese cultuurlandschap.
Daarbij zoeken we de juiste balans tussen natuur- en cultuurhistorische waarden en de wensen en
behoeften van de mensen die er wonen, werken en recreëren. Zo zorgen we ervoor dat de landschappen
ook in de toekomst duurzaam houdbaar zijn. In eerste instantie kijken we naar onze eigen gebieden, maar
het doel is het totale palet aan landschappen binnen de provincie Fryslân. Voor het beheer zetten we een
vrijwilligerspool op, met kennis van onderhoud van erfgoed.
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Innovatie
Wij ontwikkelen een eigen visie - en uitvoeringsagenda - voor toekomstige ontwikkelingen in het
cultuurlandschap die ruimte laat voor innovatie. Zo werken we als gastheer voor het Terpencentrum
van de Rijksuniversiteit Groningen aan een aantal pilotprojecten voor zilte teelten in Noard-Fryslân
Bûtendyks, experimenteren we met de teelt van grote lisdodde en veenmos in het Bûtenfjild in het kader
van de veenweidevisie en doen we met Wageningen University & Research een onderzoek naar autochtoon
plantmateriaal voor de lanen in het Rysterbosk.

Verwerving cultuurhistorische monumenten
Bij de verwerving van nieuwe cultuurhistorische monumenten moet vooraf duidelijk zijn dat de vereniging
geen grote financiële risico’s loopt. Bij de aankoop van gebouwen moet de exploitatie rond zijn. We zoeken
samenwerking met organisaties die zich toeleggen op het behoud van cultuurhistorische monumenten,
zoals de stichting “Alde Fryske Tsjerken”, de stichting “Staten en Stinzen” en de stichting “De Fryske Mole”.

Kennis en kwaliteit
It Fryske Gea ontwikkelt zich de komende jaren tot professionele partner op het gebied van beschermen,
behouden en ontwikkelen van cultuurhistorische waarden binnen het groene en rode erfgoed in het
Friese cultuurlandschap. Voor het rode erfgoed wordt een meerjaren- onderhoudsprogramma opgezet.
Binnen de organisatie zullen wij kwaliteitskaders implementeren om onze werkwijze te borgen. Daarnaast
inventariseren we welke kennis we al hebben van de verhalen van het landschap en welke kennis we nog
moeten ontwikkelen. We leggen alle kennis vast en delen die met vrijwilligers, zodat zij de verhalen kunnen
delen met bezoekers aan onze gebieden.
Voor de lange termijn zien wij het perspectief van een Friese Trust voor het onderbrengen van al het
cultuurhistorisch groene en rode erfgoed voor ons.

Samenwerking en financiering
Voor het onderhouden en beschermen van het Friese cultureel erfgoed gaan we op zoek naar nieuwe vormen
van exploitatie. Hierbij denken we aan samenwerking met lokale partners, zoals dorpsgemeenschappen,
bedrijfsleven, horeca, kunst en cultuur.
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Opgaven ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorisch erfgoed:
• Behouden van een representatief deel van de Friese landschapstypen met
bijbehorende kenmerkende structuren, patronen, elementen en historische
ecologie voor toekomstige generaties.
• Alle erfgoed en cultuurhistorische aspecten verwerken in de beheervisies en
plannen.
• Op zoek naar nieuwe vormen van exploitatie in samenwerking met lokale
partners om het maatschappelijk belang te dienen; dorpsgemeenschappen,
bedrijfsleven, horeca, kunst, cultuur.
• Opzetten van een vrijwilligerspool voor onderhoud van het erfgoed.
• Kennis (verhalen) inventariseren, vastleggen en ontsluiten /delen.
• Opzetten en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsprogramma voor het rode
erfgoed.

2.3 Maatschappelijke betekenis van natuur
Het beheren van natuurgebieden is en blijft de kerntaak van It Fryske Gea. Daarnaast wordt echter meer
en meer de maatschappelijke betekenis van natuur duidelijk. De natuur beschermen is daarmee ook meer
dan de natuur beheren. Betrokkenheid en draagvlak winnen aan belang. En dat geldt ook voor het geven
van voorlichting en educatie, het verstrekken van informatie, mening- en visievorming, beleidsadvisering
en het bieden van mogelijkheden om van en in onze natuurgebieden te genieten van de schoonheid, de rust
en de mogelijkheden om te ontspannen.
Niet alleen ons takenpakket verbreedt. Ook het werkgebied is minder nauw omschreven dan voorheen.
Het accent ligt nog steeds op onze eigen terreinen, maar met de toevoeging van cultuurhistorie en het cultuurlandschap, kijken we ook steeds vaker over de grenzen. Een gevolg hiervan is dat ons werk ook steeds
vaker raakt aan het werk, de belangen, interesses en wensen van anderen. Omgevingscommunicatie wordt
daarmee steeds belangrijker. Ook de samenwerking met andere organisaties en met de inwoners van
Fryslân speelt een steeds grotere rol in ons werk. Als een moderne organisatie stimuleert de vereniging
de betrokkenheid van de mensen bij de zorg voor natuur en landschap, zowel lokaal als regionaal.

It Fryske Gea maakt zich sterk
voor een herwaardering van natuur als maatschappelijk fundament
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Kansen en bedreigingen
De provincie Fryslân is al decennialang onze belangrijkste partner. Zij legt nadruk op de samenhang tussen
natuur en (recreatieve) gebruiksmogelijkheden en landbouwkundig medegebruik. Vanuit het perspectief
van plattelandseconomie is deze samenhang belangrijk, maar wij constateren een groeiende spanning
tussen het behoud van biodiversiteit en economische ontwikkeling.
Er is in de samenleving een groeiende behoefte aan recreatie en ontspanning, ook in de natuurgebieden.
Daardoor komen er ook meer recreanten naar de natuurterreinen, terwijl de omvang van die gebieden niet
toeneemt.
Er zijn steeds minder boeren die op traditionele manier werken en geschikt materieel hebben voor het
beheer van de natuurterreinen. Ook neemt de kloof tussen de geschiktheid als leefgebied voor organismen
tussen natuurgebied en landbouwgebied steeds meer toe. Enerzijds zien we dat terug in afnemende
biodiversiteit in landbouwgebied, anderzijds in een toenemende perceptie van natuur en natuurlijke
processen als schadelijk voor de landbouw. Te denken valt aan natte percelen in de winter of juist een droge
periode, vraat door ganzen, het optreden van plaagsoorten en invasieve soorten.
De vermaatschappelijking van natuur voedt de behoefte aan expertise op het gebied van natuur- en
landschapsbeheer en biedt mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen voor de verschillende betrokken
partijen. Hierdoor ontstaan kansen die we de komende vijf jaar willen benutten.

2.3.2 Strategie

Herwaardering van natuur
We zien hoe essentieel het Friese landschap is voor de bevolking om zich thuis te voelen en een deel van
hun identiteit aan te ontlenen. Niet voor niets werd hier het begrip landschapspijn geïntroduceerd. Maar
ook voor de landbouw zijn natuur en biodiversiteit uiteindelijk onmisbaar. Ze zijn de basis van een duurzaam
productieve landbouw, het voorkomen van plagen en het in stand houden van belangrijke processen zoals
waterretentie, bestuiving en klimaatbuffering.
Wij vinden het tijd voor een herwaardering van natuur als maatschappelijk onmisbaar fundament. Daarbij
horen ook voldoende middelen voor een robuust netwerk van natuurgebieden, waarmee wij in alle maatschappelijke behoeften kunnen voorzien. Daarvoor willen wij ons de komende vijf jaar op alle fronten sterk
maken.
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Gebiedsgericht werken
Wij zullen ons werk in toenemende mate moeten relateren aan andere belangen. Voor een aantal clusters
van terreinen ontwikkelen we hiervoor een gebiedsvisie, waarin we het perspectief voor het betreffende
terrein schetsen in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom het terrein. Deze visies
moeten concrete aanknopingspunten bieden om samenwerkingen aan te gaan of input bieden voor overheidsbeleid.
De gebiedsvisies moeten onder meer leiden tot één nieuw integraal project per jaar, waarin natuurbelang
wordt gekoppeld aan een ander maatschappelijk belang. Voorbeelden van vergelijkbare projecten die nu al
lopen zijn Zilte Zone, IJsselmeerkust, Groene Loper en de Vismigratierivier. Hierbij wordt zo veel mogelijk
in coalities met andere maatschappelijke partijen gewerkt. Ook wordt bij gebiedsontwikkelingsprojecten
aandacht besteed aan de economisch toegevoegde waarde en een terugverdienmodel voor It Fryske Gea.
Dit soort projecten draagt eraan bij dat bewuster wordt omgegaan met de economische waarde van natuur
en landschap.

Regionale samenwerking
Lokale en regionale samenwerking worden steeds belangrijker in ons werk. Enerzijds doordat de samenleving vraagt om participatie, anderzijds omdat wij kansen zien in samenwerkingen op het gebied van beheer
en exploitatie. Van groot belang voor een succesvolle samenwerking is een goede communicatie met de
omgeving. Daarin blijven we investeren, ook omdat regionale werk- en overleggroepen en gebiedspecifieke
bijeenkomsten duidelijk vruchten afwerpen.
Verder is er een goed begin gemaakt met het participeren in en samenwerken met ander Friese instellingen op het gebied van natuurbescherming, milieubescherming, landschap, (weide)vogelbescherming,
cultuurhistorie en Fries erfgoed. Dit is ook de lijn tav particulier en agrarische natuurbeheer. Dat hier
behoefte naar is, merken wij onder meer aan de toegenomen vraag van (aankomende) particuliere beheerders naar overleg, informatie, kennis en samenwerking.
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Lokale ondernemers
It Fryske Gea wil middels lokale en regionale samenwerking het maatschappelijk en regionaal belang dienen.
Daartoe blijven we de mogelijkheden voor samenwerking met overheden, belangenverenigingen en lokale
betrokken partijen verkennen. We zien ook kansen om samen te werken met lokale ondernemers om elkaars
doelen te versterken. Daarbij willen wij onze expertise op het gebied van natuur- en landschapsbeheer
gaan inzetten als verdienmodel. Daarnaast willen we met lokale ondernemers samenwerken om ervoor
te zorgen dat we bezoekers die in onze gebieden recreëren voldoende voorzieningen (bijvoorbeeld door
bezoekerscentra) kunnen bieden.

Bevolking en vrijwilligerswerk
Voor inwoners van de provincie die natuur en landschap willen beschermen, wil It Fryske Gea het instrument
zijn waarmee zij invulling geven aan die wens. Een belangrijk instrument daarin vormt het aanbieden van
vrijwilligerswerk. Eind 2017 waren zo meer dan 350 mensen actief bij de vereniging betrokken.
Ook willen we meer ruimte nemen om te reageren en aan te haken op burgerinitiatieven en anderszins
meer ruimte bieden om betrokken te worden bij ons werk. De afstand tussen It Fryske Gea en de bevolking
moet daarom zo klein mogelijk zijn. Wij willen benaderbaar zijn voor iedereen. Openheid over alles wat we
doen, helpt hierbij en komt bovendien het beeld van een betrouwbare organisatie ten goede.

Ruimte voor recreatie
In een dichtbevolkt land als Nederland is natuur een schaars goed waarop we zuinig moeten zijn. Welzijn
en een goede leefomgeving voor de mens worden echter steeds belangrijker. Het is dan ook van belang
dat mensen de natuur kunnen beleven en er van kunnen genieten. In onze communicatie stimuleren we
daarom zowel het recreatief gebruik, als het zorgvuldig omgaan met de natuur. Dit doen we onder meer
middels publieksactiviteiten en programma’s voor scholen. Daarnaast geven we informatie in het veld, via
ons ledenmagazine en via onze digitale nieuwsbrief en de (social) media.
In het recreatief medegebruik zoeken we naar een goede balans tussen natuur in het dagelijks leven van
de bevolking en voldoende rust in de natuur. Daarom is het grootste deel (meer dan 90%) van onze natuurgebieden vrij toegankelijk. Dit blijft wel maatwerk vragen bij de inrichting van robuuste natuurgebieden
waarbij gedacht kan worden aan het toepassen van zonering. Om die reden onderzoeken we bijvoorbeeld
wat de motieven en interesses zijn van bezoekers, zodat we hierop kunnen aansluiten op een manier die
rekening houdt met de beheerdoelstelling en andere doelstellingen van It Fryske Gea.
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Draagvlak
It Fryske Gea stimuleert recreatief medegebruik ook omdat het bijdraagt aan het draagvlak voor natuurbescherming. We benutten de kennis en het enthousiasme van onze medewerkers, vrijwilligers, pachters,
leden en bezoekers om het verhaal van het landschap te vertellen. Direct, maar ook via moderne middelen
als website, social media, apps, etc. Het draagvlak dat hierdoor op korte termijn tot stand komt, draagt op
de lange termijn bij aan waardering en verbondenheid met het landschap.
Het aantrekken van meer jeugd is een belangrijk speerpunt in ons bezoekersbeleid. Wij willen jongeren
laten kennismaken met de waarde van natuur. Zij zijn immers het draagvlak voor de toekomst. Naast
educatieprogramma’s organiseren we hiervoor ook speciale buitenactiviteiten, zoals rugzakroutes,
jeugdkampen en themamiddagen.

Aantrekkelijke gebieden
Stimulering van recreatief medegebruik stelt bepaalde eisen aan een natuurgebied: paden, routemarkeringen,
bebording en zitbankjes en (digitale) informatievoorziening moeten daarom voldoende aanwezig en goed
onderhouden zijn. Dit geldt ook voor andere voorzieningen, zoals observatiepunten, vogelkijkhutten,
mindervalideroutes en informatiepanelen. Bij de (her)inrichting van natuurgebieden verdient dit speciale
aandacht.

Opgaven maatschappelijke betekenis
van natuur:
• Herwaarderen van natuur als
maatschappelijk en economisch
onmisbaar fundament.
• Vermaatschappelijken van natuur
en integratie met andere doelen.
• Ontwikkelen gebiedsvisies
en integrale gebiedsgerichte
projecten.
• Verdere lokale en regionale
samenwerking met andere
organisaties, ondernemers en
bewoners.
• Bezittingen en expertise op gebied
van natuur- en landschapsbeheer
inzetten als verdienmodel.
• Stimuleren van recreatief
medegebruik.
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3. Profilering en positionering
Voor It Fryske Gea is communicatie over haar activiteiten en het werken aan de beeldvorming over het
werkveld van de vereniging van groot belang. Het gaat daarbij om naamsbekendheid, zichtbaarheid,
betrokkenheid, draagvlak, imago en natuurbeleving.
It Fryske Gea telde eind 2017 in totaal 35.800 leden. Bijna één op de 6 gezinnen in Fryslân is lid van de
vereniging! Daarnaast telt de vereniging meer dan 350 vrijwilligers. De betrokkenheid van en het draagvlak
onder de bevolking is groot. Ook kent It Fryske Ge een grote bekendheid (geholpen naamsbekendheid van
90% en spontane naamsbekendheid van meer dan 40%). De komende vijf jaar willen we de bekendheid
met en betrokkenheid bij onze vereniging nog meer vergroten. Openstelling van natuurgebieden en de
mogelijkheid bieden om van de natuur te kunnen genieten, is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Dat
geldt ook voor het betrekken van leden bij ons dagelijks werk. Het verenigingsmagazine, de digitale
nieuwsbrief en de inzet van social media spelen hierin een belangrijke rol.
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Maatschappelijk debat
Als belangenbehartiger van natuur en landschap levert It Fryske Gea een bijdrage aan het maatschappelijke debat. Het is van belang om te bepalen welke rol we daarin willen innemen. De mate van beïnvloeding van onze vereniging is voor het grote publiek vaak onzichtbaar. Een activistische houding past niet
bij onze organisatie en we hoeven niet vooraan te lopen in het debat, maar we mogen wel meer zichtbaar
zijn als organisatie en waar we voor staan. Hiervoor zien we twee verbeterrichtingen. We kunnen andere
organisaties meer openlijk steunen en faciliteren en we moeten meer vanuit onze eigen kracht redeneren.
Belangrijk is dat we laten zien dat we denken als natuurorganisatie, vanuit de eigen terreinen, de directe
omgeving van deze terreinen en Fryslân breed.
We kiezen hiervoor een strategie waarmee we resultaat behalen door een wenkend perspectief te bieden
en niet door ons af te zetten tegen anderen. De inmenging in het debat en het naar buiten brengen van
een brede visie gaan niet ten koste van de eigen terreinen en de omgeving daarvan, waarvoor we altijd in
gesprek moeten kunnen blijven met andere gebiedspartners.

Opgaven:
•
•
•
•
•

Draagvlak in de samenleving behouden en waar mogelijk vergroten.
Stimuleren van de betrokkenheid van de bevolking bij natuur en leefomgeving.
Optimale communicatie met de leden, het publiek en maatschappelijke partijen.
Een actievere en meer zichtbare rol in het maatschappelijk debat.
It Fryske Gea nog nadrukkelijker manifesteren als belangenbehartiger van
natuur, landschap en cultuurhistorie in Fryslân.
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4. Organisatie
It Fryske Gea is een vereniging met 35.800 leden (eind 2017). De Algemene Ledenvergadering is het
hoogste beslisorgaan. In 2016 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden die – zonder dat het de
verenigingsstructuur aantast – ruimte biedt voor modern en transparant bestuur en toezicht.
Zo kent de vereniging nu een Raad van Toezicht die toeziet op voorgenomen en uitgevoerd bestuursbeleid.
Het Bestuur van de vereniging stuurt de werkorganisatie op hoofdlijnen aan en de directeur heeft de dagelijkse leiding van de ruim zestig medewerkers tellende werkorganisatie. De werkorganisatie is ingedeeld in
vier afdelingen: beheer, natuurkwaliteit, verenigingszaken en communicatie en financiën en administratie.
Daarnaast kent de organisatie een aantal stafmedewerkers die rechtstreeks aan de directie zijn gekoppeld.
Bij de organisatie en uitvoering van haar activiteiten wordt It Fryske Gea gesteund door ruim 350 vrijwilligers. Vrijwilligers zijn actief als bestuurslid, commissielid dan wel actief in het veld, bij het leiden van
excursies en het geven van voorlichting en educatie.
Good governance vormt het uitgangspunt voor het bestuur van de vereniging. De Code Goed Bestuur past
bij onze kernwaarden en uitgangspunt voor de – inrichting van – de organisatie.
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Strategische personeelsplanning
It Fryske Gea is een mensgerichte werkgever en vraagt van haar medewerkers ook een mensgerichte
houding. Zij moeten zich net als de organisatie goed kunnen bewegen in een gevarieerde samenleving.
Daarnaast moet de omgang met tijd en middelen gericht zijn op de duurzaamheid van de organisatie, zodat
zij ook in de toekomst aan haar doelstellingen kan blijven werken.
De komende periode zal de vergrijzing van het werknemersbestand leiden tot een behoorlijke uitstroom.
Dit zal leiden tot een versnelde verjonging van het personeelsbestand. Dit biedt kansen om qua kennis
en vaardigheden up to date te blijven, maar het vraagt tevens een goede begeleiding bij de instroom.
De overdracht van de opgebouwde kennis zal extra aandacht vragen. Ook zal naar verwachting de
komende jaren het takenpakket en de hoeveelheid werk toenemen. Dit alles vraagt om een strategische
personeelsplanning.
It Fryske Gea biedt momenteel binnen haar diverse afdelingen stages aan, zodat jonge mensen zich kunnen
voorbereiden op een carrière in ons werkveld. Het streven is dit op minimaal hetzelfde niveau te houden.
Het zwaartepunt ligt daarbij op MBO- en HBO-niveau. Voorheen lag de focus hierbij vooral op beheer,
nu meer op nieuwe aandachtsgebieden als bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw, cultuurhistorie,
(moderne) communicatie en recreatie/recreatief medegebruik.

Vrijwilligers
It Fryske Gea wordt in haar activiteiten gesteund door ruim 350 vrijwilligers. Hier zijn we trots en zuinig op.
Vrijwilligers worden bij ons beschouwd als onbezoldigde medewerkers en daarmee hebben zij rechten en
plichten. Vrijwilligers werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst en zijn ingedeeld naar de activiteit waarbij ze actief zijn: beheer, onderhoud, voorlichting, educatie, promotie, inventarisatie en bestuur. De
komende jaren willen we ook een vrijwilligerspool opzetten tbv onderhoud van het rode erfgoed.

Opgaven:
• Waarborging van behoud van kennis.
• Scholingsplan maken gericht op een veranderende wereld.
• Strategisch personeelsplan maken gericht op toekomstige ontwikkelingen en
een veranderend takenpakket.
• Opzetten vrijwilligerspool rood erfgoed.
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5. Financi‘n
It Fryske Gea is al jaren een financieel gezonde organisatie. Het overheidsbeleid geeft de laatste jaren
echter wel reden tot zorg. Het rijk heeft de verantwoordelijkheid voor natuur overgedragen naar de
provincies, met minder financiële middelen. Een goede relatie met het provinciebestuur van Fryslân is dan
ook belangrijk.
Tegelijk maken dit soort ontwikkelingen duidelijk dat wij voor het continueren van het beheer van onze
terreinen en het werken aan onze doelstellingen, minder afhankelijk moeten zijn van de overheid. Dit
vraagt om een sterke eigen positie. Daarnaast blijven we zoeken naar alternatieve geldbronnen, zoals
bedrijfssponsoring en het goed faciliteren van mensen die ons schenkingen willen doen of ons willen
opnemen in hun testament.
Enkele voorbeelden hiervan is de samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar in het Groen&Fitcollectief, wat de laatste jaren zorgt voor een forse toename van het ledenbestand, met de daarbij horende
extra inkomsten. Ook zijn er mensen met hart voor de natuur die It Fryske Gea schenkingen doen of
opnemen in hun testament.
Het Rijk verstrekt sinds het jaar 2000 een subsidie voor Natuurbeheer (SNL) op basis van genormeerde
kosten per hectare, waarbij er verschillende vergoedingen zijn voor bereikte of te bereiken natuurdoeltypen.
Deze regeling, die wordt uitgevoerd door de provincie Fryslân, is met ingang van 1 januari 2011 aangepast
voor wat de normkosten betreft.
Om de ambities wat betreft grondverwerving en projecten te realiseren moet een financieringsplan worden
opgesteld waarin opgenomen de mogelijkheden voor nieuwe geldbronnen, (vermogens)fondsen, een
grondfonds en alternatieve verdienmodellen.

Opgaven financiën:
• Veiligstellen inkomsten uit SNL-regeling en provinciale subsidie voor
toekomstige periodes.
• Consolideren dan wel vergroten van bijdragen: fondsen, bedrijfssponsoren en
ontvangsten uit nalatenschappen en schenkingen.
• Verhogen inkomsten uit eigen bedrijfsvoering.
• Verkennen van nieuwe verdienmodellen.
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Samenvatting speerpunten 2018-2023
•
•
•
•
•

Uitbreiding bezit It Fryske Gea met gemiddeld 100 hectare per jaar in het Nationaal Natuurnetwerk en
enkele parels daarbuiten.
Actieve rol in de verwerving van gronden.
Meetbare vergroting biodiversiteit in de eigen gebieden.
Stevige positie als belangenbehartiger van natuur en landschap bij provinciale en lokale overheden.

•
•
•
•

Behouden van een representatief deel van de Friese landschapstypen met bijbehorende kenmerkende
structuren, patronen, elementen en historische ecologie voor toekomstige generaties.
Op zoek naar nieuwe vormen van exploitatie in samenwerking met lokale partners om het
maatschappelijk
belang te dienen; dorpsgemeenschappen, bedrijfsleven, horeca, kunst, cultuur.
Opzetten van een vrijwilligerspool voor onderhoud van het erfgoed.
Kennis (verhalen) inventariseren, vastleggen en ontsluiten /delen.
Opzetten en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsprogramma voor het rode erfgoed.

•
•
•
•
•
•

Herwaarderen van natuur als maatschappelijk en economisch onmisbaar fundament.
Vermaatschappelijken van natuur en integratie met andere doelen.
Ontwikkelen gebiedsvisies en integrale gebiedsgerichte projecten.
Verdere lokale en regionale samenwerking met andere organisaties, ondernemers en bewoners.
Bezittingen en expertise op gebied van natuur- en landschapsbeheer inzetten als verdienmodel.
Stimuleren van recreatief medegebruik, rekening houdend met andere doelstellingen van It Fryske Gea.

•
•
•
•
•

Draagvlak in de samenleving behouden en waar mogelijk vergroten.
Stimuleren van de betrokkenheid van de bevolking bij natuur en leefomgeving.
Optimale communicatie met de leden, het publiek en maatschappelijke partijen.
Een actievere en meer zichtbare rol in het maatschappelijk debat.
It Fryske Gea nog nadrukkelijker manifesteren als belangenbehartiger van natuur, landschap en
cultuurhistorie in Fryslân.

•
•
•
•

Waarborging van behoud van kennis.
Scholingsplan maken gericht op een veranderende wereld.
Strategisch personeelsplan maken gericht op toekomstige ontwikkelingen en een veranderend
takenpakket.
Opzetten vrijwilligerspool rood erfgoed.

•
•
•
•
•

Veiligstellen inkomsten uit SNL-regeling en provinciale subsidie voor toekomstige periode
Consolideren dan wel vergroten van bijdragen: fondsen, bedrijfssponsoren en ontvangsten uit
Nalatenschappen en schenkingen.
Verhogen inkomsten uit eigen bedrijfsvoering.
Verkennen van nieuwe verdienmodellen.

•
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