
“Biodivers cultuurlandschap Ooststellingwerf is een 
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het verster-
ken van de biodiversiteit in de breedste zin van het 
woord. Omdat een agrarisch cultuurlandschap hand-
in-hand gaat met een economisch rendabel bedrijf 
proberen wij natuur en landbouw geïntegreerd op te 
pakken. Daarvoor is een drietal elementen belangrijk: 
streekeigen landschap, gezonde bodem en een bo-
ven- en ondergrondse soortenrijkdom. Samen met de 
boeren proberen wij als organisatie zoveel mogelijk 
activiteiten te initiëren. Inmiddels zijn ook natuurorga-
nisaties als Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en 
It Fryske Gea aangehaakt. Met financiële steun van 
het Mienskipsfonds willen we via natuurboerencur-
sussen kennis over biodiversiteit vergroten. Kennis 
is nodig voor het goed kunnen toepassen van het 
geleerde. Doe de goede dingen op de goede plek, 
zodat wij als boeren er in de bedrijfsvoering geen last 
van, maar juist baat bij hebben. 

Het heeft ertoe geleid dat boeren, imkers en jagers 
nu samenwerken door wekelijks een x-aantal stroken 
land in te zaaien met akkerbloemenmengsel. Ook de 
gemeente doet met inzaaien van de bermen mee, 
zodat een aansluitend netwerk ontstaat van kruiden 
en bloemen. Het is mooi en doordat het zichtbaar 
is, worden mensen enthousiast. Met grasland met 
kruiden is voor de koeien niks mis en de bijen varen 
er wel bij. Incidenteel stonden bij boeren wel bijen-
kasten, maar nu er een samenwerking is, versterken 
ze elkaar. Boeren hebben de grond en de imkers 
de bijen. Wij hebben ook een strook akkerbloemen 
en bijenkasten bij de boerderij en onze dertigjarige 

kersenboom is sindsdien nog nooit zo rijk geweest 
aan bloesem. 

Samen met de gemeente en andere partijen die in 
het buitengebied actief zijn, wordt gewerkt aan een 
Gebiedcoöperatie in oprichting. Deze coöperatie is 
bedoeld om te zien hoe we de discussie op gang 
kunnen brengen voor het inhoud en vorm geven aan 
het bestemmingsplan buitengebied. En wel zodanig 
dat niet iedereen alleen met zijn eigen belang bezig 
is, maar dat er ook andere belangen zijn en daar 
gezamenlijk op aansturen. Via de Groene Grond 
Coöperatie proberen we vrijkomende boerenbedrijven 
opnieuw te verkavelen met de omliggende boeren. 
Een grotere huiskavel geeft dan de mogelijkheid om 
maatschappelijke doelen voor natuur, water en recre-
atie in te passen.  

Een veerkrachtig landschap is gebaat bij 
biodiversiteit, bij een gevarieerd landschap met 
kansen voor mens en dier en toekomstbestendige 
landbouw. Voor het vergroten van de biodiversiteit 
en een veerkrachtig landschap is samenwerking 
tussen verschillende organisaties van groot 
belang. In de gemeente Ooststellingwerf wordt 
daaraan met een aantal prachtige initiatieven volop 
gewerkt. Een van de mensen die zich hier sterk 
voor maakt is Tjerk Hof uit Oldeberkoop, boer met 
een brede maatschappelijke interesse. Hij is onder 
meer annex met een drietal projecten en licht de 
achtergrond graag toe. 

Veerkrachtig landschap


