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In de nota Ruimte (VROM et al., 2006) heeft het Rijk twin-
tig landschappen aangewezen als nationaal Landschap. 
Dit zijn gebieden met internationaal zeldzame/unieke 
en nationaal kenmerkende eigenschappen die daarom 
in nationaal en in Europees verband van speciale waarde 
zijn. De kernkwaliteiten zullen versterkt moeten worden 
en er mag geen verrommeling optreden. Fondsen voor 
inrichting en beheer van het landelijk gebied zullen voor 
een groot deel geconcentreerd worden in deze gebieden 
(VROM, 2001). 
De kernkwaliteiten van de nationale Landschappen moe-
ten nog door de provincies en gemeenten nader uitge-
werkt worden (Farjon, 2005). Die uitwerking zal plaats 
vinden in discussies met maatschappelijke actoren en op 
basis van (perceptie)onderzoeken. De maatschappelijke 
actoren, waaronder natuurorganisaties en agrarische 
natuurverenigingen, zullen ook in de uitvoering een be-
langrijke rol krijgen. Maar hoe zit het met de bewoners 
en bezoekers van deze gebieden? Zij leven en recreëren 
in deze gebieden en daarom doet hun mening er ook toe. 
Om dit te onderzoeken hebben wij in één van de twintig 
nationale Landschappen – de noordelijke Friese Wou-
den –  een perceptieonderzoek gedaan onder bewoners 
en bezoekers. De vragen zijn zo gesteld dat de antwoor-
den bij kunnen dragen aan het actieperspectief van de 
streekcoöperatie noordelijke Friese Wouden en andere 
actoren in het gebied. 
In dit artikel staan twee vragen centraal: 
1. Wat vinden bewoners en bezoekers van het huidige 
landschap van de noordelijke Friese Wouden en hoe moet 
het er volgens hen uit gaan zien? 
2. hoe kunnen de verschillende actoren in het gebied re-

kening houden met de wensen van bewoners en bezoe-
kers? 

noordelijke friese Wouden
De noordelijke Friese Wouden (nFW) zijn onder te ver-
delen in houtwallengebieden, elzensingelgebieden, 
mieden en een merengebied (figuur 1). De twee houtwal-
lengebieden zijn de best bewaarde van noordwest Europa 
(Dijkstra et al., 2003). De houtwallen bevinden zich op de 
hogere delen (boven nap), terwijl de elzensingels voor-
namelijk op de overgangen naar de lage miedengebieden 
voorkomen (rond nap). In alle delen van de noordelijke 
Friese Wouden domineert het grasland, alleen rondom de 
meren komt ook veel rietland voor. 
het houtwallengebied in de nFW (figuur 2) kenmerkt 
zich door een sterke opstrekkende verkaveling met een 
lengte/breedte verhouding van 3:1 – 5:1, een grote mate 
van kleinschaligheid en reliëf in de vorm van pingoruïnes 
en dijkwallen (VROM et al., 2006). 
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De Noordelijke Friese Wouden zijn aangewezen als Nationaal Landschap. Inrichting hiervan zal plaats vinden in 
een proces met belanghebbenden, onder wie bewoners en bezoekers. Hoe zou volgens hen het landschap eruit 
moeten zien en hoe kunnen de lokale actoren rekening houden met hun wensen? 

figuur 1 De ligging van de 
Noordelijke Friese Wouden 

figure 1 Location of the 
research area Northern 
Friesian Woodlands
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de streekcoöperatie 
De streekcoöperatie noordelijke Friese Wouden is de over-
koepelende organisatie van zes milieucoöperaties (het 
Friese equivalent van agrarische natuurverenigingen) in het 
oostelijk deel van Friesland. het is een belangrijke speler op 
het gebied van landschapsbeheer. al lange tijd werken zij en 
haar voorlopers in nauwe samenwerking met Landschaps-
beheer Friesland aan herstel van de landschapsstructuur en 
aan beter beheer (nFW, 2005). Voor het herstellen van de 
structuur zijn nieuwe houtwallen en elzensingels geplant 
en gaten in de bestaande wallen gedicht. Dichtgeslibde pin-
go’s en dobben zijn weer uitgegraven. De aangesloten boe-
ren volgen cursussen onderhoud van landschapselementen 
en Landschapsbeheer Friesland heeft een handboek Land-
schapsbeheer geschreven (De Boer, 2004). De streekcoöpe-
ratie doet voor de boeren een collectieve aanvraag voor pro-
gramma Beheer (agrarisch natuurbeheer) en sinds enige 
tijd is ze ook betrokken bij de experimenten mozaïekbeheer 
voor weidevogels (Melman, 2006; Oosterveld et al., 2006). 
Een van de grootste verdiensten van de milieucoöperaties 
is het terugdringen van de bemesting bij gelijkblijvend pro-
ductieniveau (Reijs et al., 2004; Groot et al., 2006). Deze om-
slag is een voorwaarde voor minder eentonig grasland. 

De streekcoöperatie is door al deze activiteiten en door 
het vertrouwen dat ze onder de boeren geniet, een belang-
rijke gesprekspartner voor overheden (Wiskerke et al., 
2006). 

ruimte voor ontwikkeling 
Uitgangspunt in de nota Ruimte is dat behoud van het 
landschap belangrijk is, maar dat er ook ruimte moet blij-
ven voor bedrijvigheid en landbouw (VROM et al., 2006). 
In dit verband is voor de nWF boeren de toegankelijkheid 
van hun land van belang. Om efficiënter te kunnen wer-
ken zou het voor boeren gunstig zijn om rijdoorgangen te 
creëren in de beschermde houtwallen of om percelen te 
vergroten door houtwallen in zijn geheel te rooien. hoe 
om te gaan met dit soort ingrepen, staat beschreven in de 
bestemmingsplannen van de betreffende gemeenten. het 
beleid ten aanzien van het maken van rijdoorgangen is in 
alle gemeentes in de noordelijke Friese Wouden ongeveer 
hetzelfde (mondelinge mededeling Jaap Dijkstra, LTO-
noord). In de praktijk betekent dit dat er rijdoorgangen 
mogen worden gemaakt met een zodanige breedte dat 
twee landbouwvoertuigen elkaar kunnen passeren. Om 
de zichtlijnen niet te lang te maken worden deze door-
gangen niet in elkaar’s verlengde, maar verspringend 
geplaatst (Gemeente Tytsjerksteradiel, 2006). het beleid 
voor perceelsvergrotingen verschilt echter per gemeente. 
De ene gemeente hanteert een oppervlakte van 3,5 hec-
tare als ideaal, de andere 5 hectare; de ene vraagt een 
maatverhouding van 1:2, de andere 1:3 of 1:4. Er gelden 
nu aan de ene kant van de weg soms andere regels dan 
aan de andere. het doel van de streekcoöperatie nFW en 
LTO-noord is om hier eenheid in te krijgen. 
Een andere onduidelijkheid betreft de compensatie. De 
Boswet schrijft voor dat verwijderde bomen gecompenseerd 
moeten worden. Meestal wordt dat gedaan door gaten in 
andere houtwallen of elzensingels op te vullen. nu zijn er 
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figuur 2 De karakteris-
tieke strokenverkaveling 
van de Noordelijke Friese 
Wouden

figure 2 The landscape 
pattern characteristic 
of the Northern Friesian 
Woodlands



echter boeren die alle gaten al opgevuld hebben en zich af-
vragen of en hoe ze nog verder moeten compenseren.

probleem- en vraagstelling
In de Friese Wouden zien we enerzijds de tendens om de 
milieudruk te verminderen, waardoor graslanden min-
der eentonig groen kunnen worden en anderzijds een 
tendens tot perceelsvergroting en het maken van rijdoor-
gangen door houtwallen. Gegeven deze problematiek en 
vragen is het voor de streekcoöperatie van belang om te 
weten wat bewoners en bezoekers hiervan vinden. Er is in 
de enquête daarom expliciet gevraagd naar hun wensen 
wat betreft kleur en structuur van graslanden, in hoeverre 
gaten in de vorm van rijdoorgangen als storend worden 
ervaren, hoe bewoners en bezoekers staan tegenover het 
rooien van houtwallen om percelen te vergroten en hoe de 
houtwallenstructuur zoals die nu is wordt gewaardeerd. 
Daarnaast is ook naar hun mening gevraagd over storen-
de en niet passende landschapselementen en bebouwing 
(verrommeling). 

onderzoeksmethode
De methode bestaat uit drie stappen. allereerst worden er 
hypothesen geformuleerd over de wensen van mensen ten 
aanzien van landschap. Deze hypothesen zijn vervolgens 
uitgangspunt voor het uitwerken van de vragenlijst die 
gebruikt is in stap twee, de enquête. Vervolgens worden 
in stap drie de resultaten van de enquête bediscussieerd 
en in het kader geplaatst van andere perceptieonderzoe-
ken die de laatste tijd in nationale Landschappen hebben 
plaats gevonden. 

Hypothesen
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen oppervlak-
kige en meer diepgaande vormen van landschapspercep-
tie (hendriks & stobbelaar, 2003; stobbelaar & hendriks, 

2006). Oppervlakkige perceptie verwijst naar de waarne-
ming van de fysieke kenmerken van het landschap als zo-
danig. Diepgaandere vormen van perceptie (geografische 
en existentiële) nemen ook de associaties, herinneringen, 
symbolische interpretaties en geografische samenhang 
van het landschap in beschouwing. In dit onderzoek zijn 
we uitgegaan van de oppervlakkige perceptie omdat we 
allereerst iets over de beleving van het landschapsbeeld 
als zodanig wilden weten. Uit de streekbeschrijving hier-
boven komen in dat verband drie belangrijke punten naar 
voren: de visuele kwaliteit van grasland (kleuren), de 
structuur van houtwallen (doorgangen creëren, perceels-
vergroting), en visueel storende elementen. 
Er is relatief veel onderzoek dat melding maakt van het 
belang dat mensen hechten aan de zichtbaarheid van de 
seizoenen (coeterier, 2000; stobbelaar et al., 2004; stob-
belaar & hendriks, 2007) en als onderdeel daarvan op de 
aanwezigheid van kleuren in het landschap (arriaza et al., 
2004; clay & Daniel, 2004; hands & Brown, 2002; schüp-
bach et al., 2004). Dit wijst erop dat kleurrijke graslanden 
hoger gewaardeerd zullen worden dan altijd groene gras-
landen. 
samenhang of eenheid is een ander aspect van landschap-
pen dat hoog gewaardeerd wordt (Kaplan & Kaplan, 1989; 
coeterier, 1996; hendriks & stobbelaar, 2003). In deze 
zienswijze moeten elementen in het landschap bijdragen 
aan die eenheid. Een duidelijk patroon van houtwallen 
en elzensingels zou dan hoog gewaardeerd worden en 
als consequentie daarvan doorbraken en perceelsvergro-
ting niet. coeterier (1996) stelt tevens dat van het aantal 
elementen dat bijdraagt aan de waargenomen eenheid 
van het landschap, de zogenaamde satisfiers, niet snel te 
veel aanwezig is, terwijl een kleine hoeveelheid elemen-
ten dat niet bijdraagt aan de waargenomen eenheid, de 
dissatisfiers, heel gemakkelijk de landschapskwaliteit kan 
verminderen. Dit punt sluit naadloos aan op de discussie 
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die er nu plaats vindt over de verrommeling van neder-
land (zie bijvoorbeeld Farjon, 2005; Boersma & Kuiper, 
2006). ‘Gebiedsvreemde’ elementen, waaronder agrari-
sche nieuwbouw, zullen dus waarschijnlijk niet gewaar-
deerd worden. 

Enquête
Om de vragenlijst eenduidig te kunnen houden hebben 
we het onderzoek alleen uitgevoerd onder de bewoners 
van het houtwallengebied binnen de Friese Wouden en 
onder mogelijke bezoekers daarvan. Bewoners van de 
singel- of miedengebieden zijn dus buiten beschouwing 
gelaten. als representanten voor de bezoekers zijn men-
sen uit Drachten ondervraagd. Dit is de dichtstbijzijnde 
grote plaatst. 
Onder ruim 500 adressen, waarvan de helft in het gebied 
tussen Twijzel en Buitenpost en de helft in Drachten, is 
een telefonische enquête afgenomen. De belangrijkste 
aandachtspunten waren:
•  de waardering van de bewoners van het landschap 

waarin zij wonen; 
•  de waardering voor de manier waarop het landschap 

zich ontwikkelt; 
•  de waardering voor de rol die boeren, georganiseerd in 

een agrarische natuurvereniging, spelen bij het behoud 
en beheer van het landschap en 

•  bewonerswensen ten aanzien van specifieke land-
schapselementen zoals de houtwallenstructuur en de 
diversiteit van het grasland.

We wilden hiermee de hypothesen testen en zicht krijgen 

op de wensen van mensen wat betreft de ontwikkelingen 
in het nationale Landschap.

Vergelijking perceptieonderzoeken
Er zijn de laatste tijd veel perceptieonderzoeken uitge-
voerd om uitspraken te kunnen doen over het draagvlak 
onder de bewoners voor nationale Landschappen. Wij 
hebben de uitkomsten van ons onderzoek vergeleken met 
een aantal van deze recente perceptieonderzoeken (Be-
rends et al., 2005a; 2005b; Goossen & De Boer, 2006; LnV 
consumentenplatform, 2006), om op die manier meer 
gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de wensen 
van mensen wat betreft de ontwikkelingen in nationale 
Landschappen en iets te kunnen zeggen over de plaats 
van de nFW tussen de andere nationale Landschappen. 

resultaten
De respons op de enquête was 45% (tabel 1). De antwoor-
den zijn opvallend homogeen, met weinig significante of 
opvallende verschillen tussen bewoners van Drachten (D) 
en de Wouden (W), tussen mannen en vrouwen, tussen 
opleidingsniveaus of leeftijdscategorieën. Daarbij moet 
aangetekend worden dat de gemiddelde leeftijd met 53 
jaar erg hoog ligt. Veel respondenten wonen al lange tijd 
in het gebied. Meer dan 55% van de mensen uit de Wou-
den woont er al hun hele leven, en vrijwel iedereen woont 
er langer dan tien jaar. Er mag daarom verondersteld wor-
den dat mensen weten waarover ze praten en dat er een 
zekere binding met het gebied bestaat. 

Aantrekkelijkheid gebied
Uit het onderzoek blijkt dat mensen uit de noordelijke 
Friese Wouden hun landschap zeer waarderen. het ge-
bied wordt in vergelijking met andere delen van Friesland 
als “zeer aantrekkelijk” beoordeeld. 
Een aantrekkelijk landschap blijkt een belangrijke factor 
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tabel 1 Respons telefoni-
sche enquête
table 1 Response enquiry 
by phone

resultaat van de laatste belpoging Wouden drachten totaal
 n n n % 
Telefoon beantwoord   359 70,1
Respons 115 115 230 45,1 
Non-respons  60 69 129 25,4
Telefoon niet beantwoord   148 29,2



te zijn in het woonplezier dat mensen ondervinden. Wan-
neer gekozen kan worden uit vier opties die bijdragen aan 
het woonplezier (werk, sociaal netwerk, een aantrekkelijk 
landschap, de aanwezigheid van voorzieningen) wordt 
door ruim 61% van de respondenten, zowel in Drachten 
als in de Wouden, de aantrekkelijkheid van het land-
schap als belangrijkste of op één na belangrijkste factor 
genoemd. 
Er is gevraagd naar de mening over de ontwikkeling van 
het gebied gedurende de afgelopen tien jaar. Bewoners 
van de Wouden blijken positiever over de ontwikkeling 
van de Friese Wouden dan inwoners van Drachten: 36% 
vindt dat het landschap beter is geworden, terwijl 41% 
neutraal is. In Drachten vindt slechts 17% dat het land-
schap verbeterd is, tegen 56% neutraal. 

Typerende elementen
Er is voor een aantal landschapskenmerken gevraagd in 
hoeverre (zeer, enigszins, minder) ze typerend worden ge-
vonden voor het landschap van de Friese Wouden. Vooral 
houtwallen en de pingo’s worden als zeer kenmerkend 
voor het gebied ervaren, boerenerven, sloten, bosjes en 
grasland ook, maar in mindere mate. Bouwland wordt ech-
ter als niet-kenmerkend beschouwd. Er is gevraagd (open 
vraag) naar elementen in het landschap die als storend of 
niet-passend worden ervaren, de dissatisfiers. Windmolens, 
elektriciteitsmasten, zendmasten en industrieterreinen 
worden het meest genoemd. nieuwbouw op de verkeerde 
locatie of in een niet-passende stijl wordt door veel mensen 
ook niet gewaardeerd. agrarische gebouwen als moderne 
ligboxenstallen of mestsilo’s worden nauwelijks storend 
gevonden (beide worden slechts eenmaal genoemd). 

Rol van boeren
De rol van boeren in het beheer en behoud van het land-
schap wordt overwegend als positief en voldoende erva-

ren. De stelling “Boeren leveren een positieve bijdrage 
aan het beheer van het landschap” scoort gemiddeld tus-
sen “geheel mee eens” en “gedeeltelijk mee eens”. Ten 
opzichte van de stelling “Boeren zouden meer moeten 
bijdragen aan het beheer van het landschap” staat men 
gemiddeld neutraal. Er wordt benadrukt dat de noorde-
lijke Friese Wouden een boerenlandschap is en dat het 
daarom belangrijk is om de boeren die er nog zijn niet 
te ontmoedigen. hoewel de belangstelling voor het land-
schap en de rol van boeren daarin duidelijk aanwezig 
is, zijn weinig mensen bekend met de streekcoöperatie 
noordelijke Friese Wouden of de deelnemende milieuco-
operaties (35%). 

Houtwallen
Door 68% van de respondenten wordt de huidige hout-
wallenstructuur, dat wil zeggen de manier waarop het 
landschap door houtwallen is opgedeeld, goed gevonden. 
De rest vindt de structuur te rommelig, met teveel gaten. 
Vrijwel niemand vindt de houtwallen te strak aaneenge-
sloten. Voor het onderhoud geldt hetzelfde: 60% vindt 
dat de houtwallen goed worden onderhouden, dus niet 
te weinig of te veel. Veel mensen blijken echter niet op 
de hoogte te zijn van de manier waarop houtwallen on-
derhouden moeten worden, namelijk volgens een twin-
tigjarige cyclus. De situatie wordt daarom soms verkeerd 
ingeschat: “Er wordt te lang gewacht, en dan ineens te 
rigoureus ingegrepen”.
Omdat de nFW in de eerste plaats als ‘boerenlandschap’ 
wordt gezien vinden de meeste respondenten, ondanks 
hun hoge waardering van houtwallen, dat deze af en toe 
doorbroken mogen worden om rijdoorgangen te creëren 
ten behoeve van de boeren. Op een schaal van 1 tot 5 (ge-
heel eens – geheel oneens) ligt de gemiddelde score 1,8 
tussen geheel en gedeeltelijk mee eens. Over het rooien 
van hele houtwallen om kavels te vergroten zijn mensen 
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negatiever. hier ligt het gemiddelde op 3,5 tussen neu-
traal en gedeeltelijk mee oneens. 

Grasland
Met betrekking tot het grasland konden mensen kiezen 
uit vier opties die verschillen wat betreft samenstelling 
(divers en kleurig of groen) en daarbij behorende ge-
voelswaarden. het gras wordt door 50% gewaardeerd als 
“goed onderhouden, zonder onkruid”, terwijl de andere 
opties ongeveer gelijk scoren. hieruit blijkt dat er niet veel 
variatie wordt gezien in de vorm van bloemen en kruiden, 
maar dat dit niet negatief wordt beoordeeld.

Extra gelden
Ten slotte is de mensen gevraagd waar ze extra budget aan 
zouden willen besteden als dat in het kader van de aanwij-
zing als nationaal Landschap beschikbaar zou komen. De 
voorgelegde opties waren: meer informatievoorzieningen, 
zoals informatieborden of een bezoekerscentrum, grotere 
toegankelijkheid door meer fiets- en wandelpaden, goede 

inpassing van agrarische bebouwing door streekeigen erf-
beplanting en stalbouw, herstel van landschapselementen 
en meer subsidie voor boeren om de natuur te verbeteren. 
het herstel van landschapselementen wordt zeer belang-
rijk gevonden (78% in de Wouden, 71% in Drachten), ge-
volgd door verbetering van de toegankelijkheid (70% in de 
Wouden, 63% in Drachten) en meer subsidie voor boeren 
voor het verhogen van de natuurwaarde van hun bedrijf 
(56% in de Wouden, 71% in Drachten). 

discussie
Hypothesen
het veronderstelde belang van samenhang in het land-
schap, wordt door ons onderzoek bevestigd. Wat betreft 
de consequenties past een nuancering. het doorbreken 
van houtwallen stuit op weinig weerstand. De bewoners 
en bezoekers van de nFW hechten grote waarde aan be-
houd van de houtwallen, maar daarbij moet de boeren wel 
de mogelijkheid gegeven worden te blijven boeren. Dit 
kan gezien worden als een vorm van ‘behoud door ont-
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wikkeling’ zoals beschreven in de nota Belvedere (OcW 
et al., 1999).
het belang van kleurrijke graslanden wordt niet onder-
schreven. De meeste mensen vinden het grasland in de 
nFW goed onderhouden, zonder veel onkruid. Dit komt 
niet overeen met de theorie over landschapspreferenties 
(bijvoorbeeld coeterier, 1996), noch met de uitkomsten 
uit Berends et al. (2005b). na de sterke reductie van mest-
giften van de afgelopen jaren (Reijs et al., 2004), voldoet 
het grasland blijkbaar aan de standaard van de meeste 
respondenten in het gebied. Bovendien vinden de meeste 
bewoners – zoals eerder opgemerkt – het waarschijnlijk 
belangrijker dat boeren blijven boeren dan dat er meer 
kleuren in de wei komen. Men kan denken dat meer kleur 
de efficiënte bedrijfsvoering verstoort.
Wat betreft storende elementen is opvallend, dat vooral 
niet-boerenelementen worden genoemd, zoals hoog-
spanningsmasten en zendmasten. Ook bij de besteding 
van extra gelden heeft de inpassing van bedrijfsgebou-
wen geen prioriteit. het zou kunnen zijn dat agrarische 
nieuwbouw in het houtwallenlandschap niet zo dominant 
aanwezig, goed is ingepast of als noodzakelijk ervaren 
wordt.

Enquête
Uitgangspunt in dit onderzoek was dat we de oppervlak-
kige waardering – de aantrekkelijkheid – van het land-
schap wilden meten. We hebben daarom niet gevraagd 
naar associaties, herinneringen en andere zaken die te 
maken hebben met de binding aan het landschap. De 
vraag is echter of binding toch niet doorklinkt in de ant-
woorden. 
Binding en beleving beïnvloeden elkaar. Bewoners van 
uiterwaarden waarderen ‘hun’ gebied na ingrepen in het 
kader van natuurontwikkeling lager dan daarvoor (Buijs 
et al., 2004; Buijs & Van der Molen, 2004). Blijkbaar is de 

binding van bewoners met het gebied afgenomen. het 
landschap dat een kapstok was voor hun herinneringen is 
deels verdwenen, wat invloed heeft op hun waardering. 
als binding de beleving beïnvloedt, is het maar de vraag of 
een telefonische enquête geschikt is om de oppervlakkige 
waardering van het landschap te meten. Eerdere beelden 
en ervaringen worden immers niet uitgesloten. Wat is 
bijvoorbeeld het referentiebeeld van de respondenten bij 
de vraag naar de kleur van graslanden? Uit onze enquête 
wordt dat niet duidelijk. Gebruik van beeldmateriaal zou 
deze onduidelijkheid hebben kunnen wegnemen. 

Vergelijking perceptieonderzoeken
Tachtig procent van de respondenten vindt het landschap 
van de noordelijke Friese Wouden aantrekkelijk (Goos-
sen & De Boer, 2006), en geeft het een 8,4 als rapport-
cijfer (Berends et al., 2005a; 2005b). Uit ons onderzoek 
blijkt bovendien dat de bewoners in grote lijnen achter 
de kernkwaliteiten van de nFW staan, zoals omschreven 
in de nota Ruimte. Vooral de houtwallen en de pingo’s 
en dobben worden zeer gewaardeerd. afgaande op deze 
onderzoeken lijkt het nationaal Landschap nFW goed 
gekozen.
Over het toegenomen aantal woningen, bedrijven en stal-
len in de nFW zijn mensen over het algemeen negatief tot 
neutraal (Goossen & De Boer, 2006). In ons onderzoek 
worden voornamelijk niet-boerenelementen genoemd als 
dissatisfiers. Wel in overeenstemming met onze uitkomsten 
is dat mensen neutraal tot positief zijn over het beheer van 
het landschap. Overwegend positief zijn de respondenten 
over veranderingen op het gebied van de hoeveelheid bos 
en natuur en het aantal fiets- en wandelpaden (Goossen 
& De Boer, 2006). 
De rol van boeren voor het behoud van het landschap 
wordt in alle nationale landschappen belangrijk geacht 
(Goossen & De Boer, 2006). In de nFW is die mening nog 
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sterker vertegenwoordigd. Uit het onderzoek van LnV 
consumentenplatform (2006) blijkt dat koeien in de wei 
zeer bepalend zijn voor de waardering van het landschap 
en dat de afname daarvan wordt betreurd. Met de stelling 
dat landschapsbeheer voor de boeren financieel aantrek-
kelijker gemaakt moet worden is 80% van de responden-
ten in de nFW het in meer of mindere mate eens (Goossen 
& De Boer, 2006). Op de stelling: het belang van natuur, 
landschap en cultuurhistorie moet groter  zijn dan dat van 
landbouw antwoorden mensen in de nFW: “enigszins 
mee oneens” of “neutraal”. De landelijke uitkomst neigt 
naar neutraal. Ook hieruit blijkt de opvatting dat de boeren 
in de nFW wat meer concessies gedaan mag worden ter 
wille van een ‘levend landschap’.

aanbevelingen
Ten minste drie partijen kunnen zich aangesproken voe-
len door de resultaten van dit onderzoek, namelijk de 
streekcoöperatie nFW, de gemeenten in het gebied en de 
provincies. 
De provincies doen er goed aan bewoners te betrekken 
bij het ontwikkelen van nationale Landschappen. hun 

wensen, bijvoorbeeld in de nFW wat betreft het toestaan 
van doorgangen in houtwallen, zijn immers niet altijd te 
voorspellen. Een enquête is een goede start van een in-
teractief proces, omdat ze de thema’s waarover discussie 
kan ontstaan identificeert. Daarnaast ondersteunen de 
resultaten van het onderzoek de keuze van de kernkwa-
liteiten van de nFW en het zoeken van een streekeigen 
invulling daarvan.
De gemeenten in de noordelijke Friese Wouden zullen de 
resultaten goed kunnen gebruiken bij hun beleidsafstem-
ming wat betreft perceelsvergroting en het maken van 
doorgangen. Mogelijke richtlijnen voor het maken van 
doorgangen zijn gegeven in het kader. Vervolgonderzoek 
is nodig om te bepalen of rijdoorgangen als storend of 
te breed worden ervaren als ze volgens deze richtlijnen 
worden gemaakt. Wanneer gemeenten indachtig de be-
wonerswensen rijdoorgangen toestaan maar perceelsver-
groting niet, zullen ze andere manieren moeten vinden 
om boeren te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Dat-
zelfde geldt ook voor de streekcoöperatie nFW. 
De rol van boeren in de nFW wordt van groot belang ge-
acht, maar hun organisatie (de streekcoöperatie nFW) 
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criteria voor het maken van doorgangen

•  Doorgangen mogen niet in ecologisch waardevolle houtwallen gemaakt worden.
•  Doorgangen mogen niet in houtwallen gemaakt worden die voor het ecologische netwerk van groot belang zijn.
•  Doorgangen mogen niet in houtwallen gemaakt worden die voor de visuele structuur van het landschap van groot be-

lang zijn. Bijvoorbeeld nooit twee doorgangen in dwarswallen in elkaars verlengde, want daardoor zou de beslotenheid 
verdwijnen. 

•  Doorgangen worden niet gemaakt in houtwallen die op de grens van verschillende eigendommen liggen. 
•  Het aantal doorgangen per bedrijf moet zo beperkt mogelijk blijven.
•  Doorgangen moeten een logistieke logica hebben (rondrijden). 
•  Doorgangen worden gecompenseerd met x maal het aantal meters dat verwijderd wordt. De compensatie vindt plaats 

daar waar zij de grootste bijdragen levert aan het ecologische netwerk en de visuele structuur van het landschap. Dat 
kan eventueel ook op een ander bedrijf zijn.



en de activiteiten die zij ontplooit zijn onder bewoners 
en bezoekers onbekend. het zou goed zijn wanneer de 
streekcoöperatie meer van zich zou laten horen en bewo-
ners actief betrekt bij haar activiteiten. het draagvlak voor 
het werk van de streekcoöperatie, dat er in potentie volop 
is, kan daarmee groter worden. Wanneer de streekcoöpe-
ratie nFW bekender wordt, geeft dat bewoners ook een 
duidelijker aanspreekpunt. 

conclusies
De bewoners van de noordelijke Friese Wouden hech-
ten waarde aan het behoud van een levend, door boeren 
onderhouden landschap, waarin veranderingen mogen 

plaats vinden zolang deze de identiteit van het gebied niet 
aantasten. De bewoners willen doorgangen in houtwallen 
mogelijk maken voor een efficiënte bedrijfsvoering. het 
weghalen van houtwallen wordt niet geaccepteerd omdat 
dit de identiteit van het gebied schaadt. Omdat mensen in 
de nFW naast landschappelijke kwaliteit ook  aan efficiënt  
boeren hechten staan zij een scheidingsgedachte op be-
drijfsniveau voor (swagemakers & Wiskerke, 2006). hier-
bij bieden de randen van de percelen en de randen van het 
bedrijf ruimte voor natuur. nieuwe investeringen moeten 
plaats vinden in landschaps- en natuurbehoud en in ver-
groting van de toegankelijkheid van het gebied voor fietsers 
en wandelaars.
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