
De Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is 
het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden 
pingo’s. Het gebied heeft unieke �ora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, 
dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

Het cultuurlandschap is mede door de landbouw ontstaan. 
Generaties lang gaan de boeren in Noordoost Fryslân 
respectvol om met de natuur en voelen ze zich betrokken 
bij het landschap, waardoor de schaalvergroting er amper 
vat op heeft gekregen. Dit eeuwenoude coulisselandschap 
is daarom uniek in heel Europa.

Landbouw en natuur zijn hier onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ruim duizend toegewijde boeren en 
particulieren onderhouden het landschap door aan 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer te doen.  
Zij zijn aangesloten bij de agrarische natuurvereniging 
Noardlike Fryske Wâlden (NFW). 
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De NFW leden onderhouden het coulisselandschap
“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien 
om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen 
eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. 
Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en 
planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en 
leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs 
perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, 
voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. 
Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.” 



KRINGLOOP-
BOEREN
Een groot deel van de leden van de 
NFW staat bekend als zogenaamde 
kringloopboeren. Zij voeren de 
melkkoeien eiwitarm en structuur-
rijk gras en maken minder gebruik 
van krachtvoer en kunstmest. Door 
deze maatregelen is de uitstoot van 
schadelijke sto�en uit de mest lager 
en wordt deze e�ciënter door de 
grond opgenomen. 

info@noardlikefryskewalden.nl
www.noardlikefryskewâlden.nl

Facebook: verenigingNFW
Twitter: @verenigingNFW

(0511) 745 200

Werkgebied NFW 
Onderhoud houtwallen

Onderhoud elzensingels 
Onderhoud pingo’s en dobben 

Weidevogelbeheer 
Ganzenfoerageergebied 

Waterkwaliteitbeheer

> 60.000 ha
104 ha
977 km
235 stuks
2.700 ha
1.600 ha
74 ha
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