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1. Organisatie
1.1
Bestuur
Er zijn in 2019 geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur
van de Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik (verder de SLOK of de stichting) bestaat uit:






Greet Ruitenberg
Hans Tiessen
Henk Hidding
Gerard Tamminga
Evert Koelma

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)
(algemeen lid)
(algemeen lid)

In 2019 heeft het bestuur, samen met de begeleidingsgroep, 4 keer vergaderd.
1.2

Begeleidingsgroep

Ook in 2019 werd het bestuur van de stichting ondersteund door de ambtelijke
begeleidingsgroep.
Vanwege pensionering zijn Teun Appelman namens de gemeente en Lambertus de Jong
namens de provincie teruggetreden uit de begeleidingsgroep.
Namens de gemeente is Hanneke Huisman, regisseur groen bij de gemeente, toegetreden
tot de begeleidingsgroep. Vanaf september volgt zij de vergaderingen van de stichting.
Namens de provincie is Maaike Andela, adviseur landschap bij de provincie, toegetreden tot
de begeleidingsgroep. Vanaf mei volgt zij de vergaderingen van de stichting.
De begeleidingsgroep blijft het bestuur van SLOK ondersteunen en adviseren.
De begeleidingsgroep bestaat hiermee uit de volgende personen:




1.3

Maaike Andela, namens de provincie Fryslân
Hanneke Huisman, namens de gemeente Heerenveen
Foppe van der Meer, namens Landschapsbeheer Friesland

Uitvoeringsorganisatie

Auke Koehoorn heeft eind 2018 aangegeven dat hij de werkzaamheden als
gebiedsmakelaar niet langer kan combineren met zijn andere werk. Met ingang van 2019
heeft hij zijn werkzaamheden neergelegd.
De Stichting Landschapsbeheer Friesland heeft gezorgd voor ondersteuning bij het
uitvoeren van contracten en het begeleiden van de schouwcommissie. Landschapsbeheer
Friesland heeft in de tweede helft van het jaar, in de persoon van Gerrit Tuinstra, de
gebiedscoördinator vervangen voor het oppakken van de meest noodzakelijke taken.
Daarnaast is de financiële en administratieve administratie voor het fonds verzorgd.
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1.4

De schouwcommissie

In 2019 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de commissie.
De schouwcommissie, bestaande uit de heren Foppe Hemminga, Henk Dommerholt, en
Geert Lantinga heeft op 18 en 19 juli bij zes contractanten de vijftien te beheren elementen
gecontroleerd.
De resultaten zijn nogal uiteenlopend en variëren van prima tot slecht
en van wel, deels tot helemaal niets uitgevoerd. De commissie adviseert waar wallen worden
afgezet het vervolgbeheer nauwgezet uit te voeren, vanwege het risico van massale
ontwikkeling van vogelkers.
De schouwcommissie constateert dat damhert en soms ook het ree veel schade doen aan
jonge aanplant en hergroei na het afzetten van wallen. Daarnaast wordt ons in overweging
gegeven niet voor één beheersvorm te kiezen. In bepaalde situaties zouden eiken op wallen
in bosranden de kans moeten krijgen uit te groeien tot hoge bomen.
Betere begeleiding van de contractanten moet zorg dragen voor een betere uitvoering van
het beheer. Verder wordt er speciaal
aandacht gevraagd voor de plaatsing van afrasteringen.
Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan voorlopig LBF de rol van gebiedsmakelaar te laten
invullen.

1.5

Ontwikkelingen

Het in september gepubliceerde beleid van de provincie inzake het voorkomen van grote
aantallen damherten in de provincie en vooral ook in ons gebied wordt met instemming
ontvangen. Helaas zal daadwerkelijk beheer van de populatie nog geruime tijd op zich laten
wachten. Ondertussen neemt het aantal dieren duidelijk merkbaar toe.
De afwezigheid van een goede gebiedsmakelaar wordt steeds meer gevoeld, mede door de
adviezen van de schouwcommissie. Er zijn met verschillende personen gesprekken gevoerd,
maar dit mocht niet leiden tot de aanstelling van een geschikte persoon. Hierdoor is een
achterstand ontstaan in uit te voeren werkzaamheden. De oplossing die in het najaar is
gekozen is het aanstellen van Gerrit Tuinstra van LBF als tijdelijk gebiedsmakelaar voor het
vernieuwen van contracten die in 2019 aflopen en het bezoeken van contractanten die in de
eerste maanden van 2020 werkzaamheden moeten uitvoeren, want de begeleiding van
werkzaamheden schiet tekort, zo is twee jaar op rij door de schouwcommissie
geconstateerd. Daarnaast kunnen tijdens deze bezoeken mogelijk nieuwe elementen onder
contract worden gebracht.
In 2019 is de mogelijkheid geschapen de onder beheer zijnde elementen via een GISsysteem te benaderen. Nieuwe informatie over onder beheer zijnde elementen of eventueel
gewenste elementen kunnen al in het veld worden ingevoerd. Ook het bestuur kan zich
hierdoor direct op de hoogte stellen van informatie per landschapselement.
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1.6

Financiën

Het financiële verslag van 2019 is als bijlage bij dit jaarverslag aanwezig. De volgende zaken
kunnen uit dit verslag worden afgeleid:
1.
In 2019 is aan vergoedingen aan de contractanten € 16.138 uitgekeerd.
Dit bedrag heeft ook betrekking op in voorgaande jaren door hen verrichte
werkzaamheden.
2.

Het negatieve exploitatieresultaat in 2019 bedroeg € 16.994. Dit bedrag is
aan het eigen vermogen onttrokken. Het eigen vermogen per 31 december
bedroeg € 1.495.187.

3.

Door de toename van de schulden van € 4.438, nam het totale vermogen af
met € 12.556 (= € 4.438 - € 16.994) tot € 1.520.186.

4.

De tegoeden bij de bank zijn in 2019 met € 12.556 gedaald tot € 1.519.425.

2. Werving en stand van zaken contracten
Vanaf 2018 zijn door het langdurig afwezig zijn van een gebiedsmakelaar geen nieuwe
contracten afgesloten. Eigenaren van landschapselementen kunnen op dit moment hun
elementen bij SLOK onder contract brengen of gebruik maken van de regeling Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb), bij het agrarisch collectief ELAN. Deze regeling,
die loopt van 2016 tot en met 2021, biedt alleen beheercontracten aan. Binnen een project
van meerdere agrarische collectieven (waaronder ELAN) en Landschapsbeheer Friesland, in
het zogenoemde leefgebied ‘Droge Dooradering’, zijn – onder bepaalde voorwaarden – ook
mogelijkheden voor de aanleg en het herstel van landschapselementen. Werkzaamheden
binnen dit project worden gefinancierd vanuit het project (zonder eigen bijdrage) en worden
uitgevoerd door een aannemer. De ANLb beheercontracten vragen ook geen eigen bijdrage
van de contractant. Deze zijn hierdoor interessant voor eigenaren/beheerders van
landschapslementen.
Onderstaand een overzicht van de bij SLOK onder beheer zijnde elementen. Door het
vertrek van een contractant uit het gebied is het aantal elementen onder beheer gekrompen.

Dobbe (stuks)
Solitaire boom A,B,C (stuks)
Elzensingel (m)
Houtsingel en houtwal (m)
Hakhoutbosje A en B (m2)
Kamer (stuks)
Laanboomrij (m)
Raster (m)

doelstelling
14
22
6.727
19.092
52.250
9
4.249
8.286

2018
10
24
4.204
11.982
42.430
1
0
5.050

2019
10
23
4.204
10.164
41.053
1
0
3.863
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3. Communicatie en PR
PR
Algemeen
Het streven van SLOK is om de omwonenden in het werkgebied zo veel mogelijk te
informeren over het functioneren van SLOK. De website heeft een aanpassing ondergaan
en er is opnieuw contact opgenomen met de redacties van de verschillende dorpskranten.
Dit heeft geleid tot een artikel in De Brêge, het krantje van Mildam en in het Bontebokkertje,
op de facebook pagina van het Skoatter Doarpsnijs en links op de websites van Katlijk en
Mildam.
Nieuwsbrief
In september is een nieuwsbrief verschenen. Deze is verstuurd aan de contractanten, de
verenigingen voor plaatselijk belang en de redacties van de dorpskranten van Bontebok, De
Knipe, Katlijk, Mildam, Oranjewoud en Oudeschoot.
Vrijwilligers
In Mildam is een groepje vrijwilligers actief geworden dat in enkele elementen (op
bescheiden schaal) aan bestrijding van Amerikaanse vogelkers doet. Hiervoor werd eigen
gereedschap gebruikt en gereedschap te leen gekregen van Landschapsbeheer Friesland.
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