
De Friese 
ZonneWIJzer
Wijst u de weg bij zonne-energie op land



Begrippen 
Mitigerende maatregelen: 
preventieve, beperkende en/of aanvullende maatregelen om 
onvoorziene negatieve gevolgen te voorkomen of te compenseren.

Natuur-inclusief ontwerp:
een ontwerp voor een zonnepark maken, waarin natuurwaarden 
worden versterkt en/of het landschap wordt hersteld.

Regionale Energie Strategieën: 
de uitwerking van het nationale Klimaatakkoord in 30 regio’s. Friesland 
is een regio. Een Participatiecoalitie, een samenwerkingsverband van 
HIER Opgewekt, de NMFs, Energie Samen, LSA Bewoners, Buurkracht 
en de Energieloketten, ondersteunen de participatie van bewoners in 
dit proces. 

Zonnepark: 
een veld met zonnepanelen of –collectoren.

Friese zonneparkprojecten
Hulpmiddel lokale overheid
Benchmark beschikbare bedrijfsdaken voor zonne-energie in Nederlandse 
gemeenten. https://benchmarkzon.overmorgen.nl/

Voorbeelden van zonneparkprojecten in Fryslân
De Stroomtuin. Een gezamenlijke zonneweide, Energiecoöperatie IJlst
www.stroomtuin.nl

Zonnepark Garyp, Enerzjy Koöperaasje Garyp
https://aardgasvrijgaryp.nl/zonnepark/
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Inleiding
Wij, de FMF, verwelkomen een energieneutraal Fryslân. Wij zijn blij met de transitie naar duurzame 
energie, want dat is goed voor het klimaat én goed voor Friesland. 

Stichting Friese Milieu Federatie (FMF) is een koepelorganisatie van natuur en-milieuorganisaties 
die opkomt voor de belangen van natuur en milieu in Fryslân. De FMF behartigt al ruim 45 jaar in 
een voortdurend veranderende de omgeving de belangen van de natuur en het cultuurlandschap. 
Ze is een aanjager van de transitie naar een duurzame samenleving.

Daarom is de FMF ook actief betrokken bij het ontwikkelen van zonne-energie initiatieven. In deze 
brochure verwoorden we onze visie op het ontwikkelen van zonneparken in Friesland. Wij reiken 
8 principes aan voor een zorgvuldige inpassing van zonneparken in het landschap. Het gaat ons 
om een duurzame aanpak van zon op land door gemeenten en ontwikkelaars boven korte termijn 
beleid.

De Provincie Fryslân wil in 2050 totaal onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De ontwikkeling 
van duurzame energiebronnen richt zich vooral op zonne-energie, omdat de provincie er vanuit 
gaat dat er voldoende windenergie is gerealiseerd/gepland. Het is belangrijk je te realiseren dat 
we veel energie verbruiken en dus veel energie zullen opwekken. Bij de FMF gaan opwekken en 
besparen hand in hand. Energiebesparing blijft een belangrijke duurzaamheidsdoelstelling.

De omvang van ons energieverbruik maakt dat we niet alleen met zonnepanelen op daken toe 
kunnen. Alternatieven zijn dan bijvoorbeeld zonnepanelen op industrieterreinen, geluidsschermen 
langs snelwegen, verweesde gronden of in onbruik geraakte landbouwgronden. Wij vinden 
het belangrijk dat het Friese cultuurlandschap en de natuur worden beschermd en dat de 
mienskip mede profiteert van de ontwikkeling van zon op land. Wij zien zon op land als een kans 
natuurwaarden te versterken en te investeren in duurzaam landschapsherstel. Dat noemen wij 
“natuur-inclusief ontwerpen”.

De transitie naar duurzame energie is een ingrijpend proces, dat onze leefomgeving zichtbaar 
zal veranderen. En daarbij moet zorgvuldig met bewoners, natuur en cultuurlandschap worden 
omgegaan. We voelen ons gesteund door het Plan Bureau voor de Leefomgeving dat ook pleit 
voor zorg voor het landschap bij ruimtelijke ordening1. 

Samen met de branche voor zonne-energie en andere natuur- en milieuorganisaties heeft de FMF 
een landelijke Gedragscode Zon op Land ontwikkeld, die op 13 november 2019 is ondertekend. 
In de Friese ZonneWIJzer hebben we deze gedragscode vertaald naar de situatie in Friesland. Het 
gaat om energie op land met respect voor het Friese landschap, de flora en fauna en de mienskip.

De ZonneWIJzer Fryslân staat voor:
Zon =    positief energiegebruik door duurzame zonne-energieopwekking. 
Wij =    samen ontwikkelen we zonne-energie met tenminste 50% lokaal    
   eigenaarschap.
Wijzer =   zonnepanelen worden met wijsheid en inzicht ingepast, inclusief beheer en  
   monitor.  
ZonneWIJzer =  geeft richting aan het toepassen van zonnepanelen in landelijke gebied.

De 5 uitgangspunten van de ZonneWIJzer zijn:
1. Eerst zon op daken en objecten in de gebouwde omgeving en parallel beperkt op land.
2. Bij een zonnepark verbetert de leefomgeving van mens, plant en dier.
3. Een zonnepark is tenminste voor 50% lokaal eigendom.
4. Participatie van belanghebbenden en omwonenden bij het ontwikkelen van een zonnepark.
5. De ZonneWIJzer als instrument bij de uitvoering van de Friese Regionale Energie Strategie.

1 PBL (2019), Zorg voor landschap. Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid, Den Haag: PBL.

De FMF en zon op land
De FMF volgt de ontwikkeling van zonne-energie nauwlettend. Wij snappen dat grootschalige 
opwekking van duurzame energie onontkoombaar is willen we de Nederlandse klimaatdoelen 
halen. Het gaat dan zowel om zonnepanelen op daken als op land. Verder voorziet de FMF een 
ingrijpende verandering van natuur en landschap als gevolg van de energietransitie.

Wij streven daarom naar een zorgvuldige en toekomstbestendige aanpak van zonne-energie, met 
bijzondere aandacht voor zon op land vanwege de impact op natuur en landschap. Het gaat hier 
om keuzes voor de lange termijn in de wetenschap dat de ontwikkeling van zonne-energie op 
land ook tijdelijk zal zijn in het licht van de snel voortschrijdende technologische ontwikkelingen. 

Het is belangrijk om te starten bij de energiebehoefte en wenselijke inpassing van zonnepanelen 
op land. Daarmee voorkom je korte termijn handelen op basis van nu beschikbare grond en 
mogelijke aansluiting op het elektriciteitsnet. In een aanpak voor zonne-energie op land is het dus 
essentieel om goed te anticiperen op voortschrijdend inzicht en de mogelijke impact van zonne-
energie op het Friese cultuurlandschap. 

Bij zon op land hanteren wij 8 principes.

1. Het Friese landschap staat centraal bij de ontwikkeling van een zonnepark.
2. Het zonnepark wordt zorgvuldig geïntegreerd in het landschap.
3. Een zonnepark is multifunctioneel, wekt niet slechts energie op en draagt bij aan 

biodiversiteitsherstel.
4. Omwonenden, de grondeigenaar en belanghebbenden participeren in de ontwikkeling.
5. Een zonnepark is tenminste voor 50% lokaal eigendom.
6. Een ontwikkelaar is een maatschappelijk verantwoord ondernemer, die technologische 

innovaties benut bij de realisatie van een zonnepark.
7. Nieuwe zonneparken hebben een tijdelijk karakter en worden zero waste ontwikkeld.
8. Elk zonnepark wordt beheerd op basis van een monitor voor biodiversiteit.

De Friese Milieu Federatie pleit voor het inzetten van de ZonneWIJzer principes bij de 
ontwikkeling van zonneparken in Fryslân. De FMF vindt het een prioriteit om het Friese 
cultuurlandschap en de natuur te beschermen en te ontwikkelen en te garanderen dat de 
mienskip mede profiteert van de ontwikkeling van zon op land.

mienskip

54



De Friese ZonneWIJzer
De aanpak voor zon op land in Fryslân
Het toepassen van zonne-energie in landelijk gebied vergt maatwerk en daarom komt de FMF 
met een Friese aanpak met 8 principes. Ons geliefde Friese cultuurlandschap vraagt om een 
zorgvuldige aanpak. Wij laten de ontwikkeling van zonneparken niet over aan grote veelal 
buitenlandse ontwikkelaars die lukraak landbouwgronden opkopen. In Friesland ontwikkelen we 
zonneparken – hoe cliché het ook mag klinken – mei de mienskip. 

1. LANDSCHAP CENTRAAL
De mienskip is de reden waarom de FMF het landschap, onze leefomgeving 
centraal stelt bij de duurzame energietransitie. Wij willen nog tot in lengte 
van dagen kunnen wonen en werken in een mooi Fries landschap. Geen 
landschapspijn, maar een hersteld landschap met een hernieuwde biodiversiteit 
en veerkrachtige flora en fauna. Een fijne plek voor onze nationale vogel de 
grutto. 

5 landschapstypen:
We willen voorkomen dat het landschap wordt verpest. Niet alle landschapstypen in Fryslân zijn 
geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Bij voorkeur komen zonneparken in halfopen en 
besloten landschappen en vermijden we het open weidevogellandschap.

1. De Waddenzee: kwelders, zee en eilanden (Noord, Noordwest Friesland) 
In de Waddenzee zijn zonnepanelen onwenselijk. Kleinschalige inpassing op de 
Waddeneilanden is bespreekbaar mits het een meerwaarde heeft voor natuur en landschap.

2. Het open kleilandschap: weilanden, akkers en terpen (Noordwest/Noordoost Friesland) 
We vinden de grootschalige toepassing van zonnepanelen in open gebied onwenselijk en 
geen optie in weidevogelgebieden. Kleinschalige, zorgvuldig in het landschap opgenomen 
zonneweiden zijn slechts mogelijk in gebieden met weinig natuurwaarden en van lage 
landbouwkwaliteit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Het veenweide- en merenlandschap (Lage Midden) 
In de veenweiden is beperkte toepassing van kleinschalige zonneparken mogelijk onder strikte 
voorwaarden. Hier draagt zonne-energie bij aan het behoud van het veen door vernatting van 
het gebied en wordt de biodiversiteit niet aangetast. Wij kiezen voor gronden met een lage 
landbouwproductiviteit.

4. De kleinschalige zandlandschappen: coulisse-, beken- en gradiëntlandschap (Noordelijke 
en Zuidelijke Wouden, Gaasterland) 
We kiezen voor kleinschalige toepassing van zonnepanelen in het coulisselandschap onder 
strikte voorwaarden.

5. Het IJsselmeer: zoetwater meer en kustgebieden (West- en Zuidwest Friesland) 
We willen zeer terughoudend omgaan met eilanden van drijvende zonnepanelen. In 
Nederland is nog weinig bekend over de ecologische effecten van zonnepanelen op water. 
En de werkelijkheid is vaak complexer dan modellen. De FMF vindt dat eerst meer gedegen 
onderzoek nodig is2. Ook willen we geen zonnepanelen langs de IJsselmeerkust vanwege 
kwetsbare natuurwaarden.

2. INTEGRATIE IN HET LANDSCHAP
We willen voorkomen, dat zonneparken door hun omvang en vormgeving 
een stoorzender worden in de beleving van het landschap. Ook de negatieve 
impact van dit soort ‘industriële zonneparken’ op de bodemkwaliteit en natuur 
willen we vermijden. Het is belangrijk om zorgvuldig naar het type landschap 
te kijken en de lokale woon-werk omgeving. We willen met de mienskip een 
zonnepark ontwerpen, waarbij een win-win ontstaat voor de ontwikkelaar en 
de lokale omgeving. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Energietuinen 

van de natuuur en milieufederaties, waarbij een multifunctioneel zonnepark wordt ontwikkeld met 
een zogenaamde ecologische plus, zoals in Assen3.  

3. MULTIFUNCTIONEEL
Het integreren van een zonnepark in landelijk gebied met de intentie bij te 
dragen aan de lokale leefomgeving leidt per definitie tot een zonnepark, dat 
niet slechts energie opwekt. In het ontwerp staan de omgevingsbelangen 
genoemd. Een zonnepark heeft verschillende functies, zoals investeren in 
de lokale economie en leefbaarheid, recreatie en biodiversiteitsherstel. We 
streven naar een meerwaarde voor de natuur door zonneparken op basis van 
een zogenaamd ‘natuur-inclusief ontwerp’ te ontwikkelen.

We vragen overheden om in wet- en regelgeving te anticiperen op gecombineerd landgebruik. 
Denk bij een ontwerp van een zonnepark aan: 
1. de intensiteit van de plaatsing van zonnepanelen in relatie tot bodemkwaliteit en 

waterhuishouding.
2. de opstelling van de zonnepanelen: de hoek, hoogte, beweegbaarheid en transparantie van 

zonnepanelen bij het opstellen.  
3. recreatief of agrarisch grondgebruik: begrazen of bebouwen.
4. het profijt voor de directe omgeving. 

2   Zie ook: www.natuurmonumenten.nl/standpunten/drijvende-zonnepanelen
3   Zie: www.natuurenmilieufedraties.nl/project/energietuinen
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4. MEI DE MIENSKIP
De grondeigenaar, belanghebbenden en omwonenden participeren in 
het proces van ontwikkeling en realisatie van een zonnepark. Denk aan 
afspraken over het ontwerp van het energieproject, over de ruimtelijke 
inpassing, mogelijke financiële participatie en opbrengsten voor de lokale 
omgeving. De initiatiefnemer van een zonnepark kan bij het vormgeven van 
een participatieproces gebruik maken van de Participatiewaaier. Opties voor 

projectparticipatie bij zon- en windprojecten op land (november 2019). Het is goed dat lokale 
overheden hier ook op toezien in het kader van de Omgevingswet. In de Omgevingsregeling is 
een aanvraagvereiste participatie opgenomen: de initiatiefnemer moet aangeven of en zo ja hoe 
hij aan participatie heeft gedaan.

5. 50% LOKAAL EIGENDOM
De FMF wil dat een zonnepark bijdraagt aan verbetering van de lokale 
omgeving. De FMF gaat uit van minstens 50% lokaal eigendom bij de 
ontwikkeling van een zonnepark. In het Klimaatakkoord is deze ambitie 
afgesproken voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie. De 
Rijksoverheid wil hiermee draagvlak voor de energietransitie creëren. Hierbij 
hoort een transparant proces tussen gelijkwaardige samenwerkingspartners. 
Met de ambitie van tenminste 50% lokaal eigendom streven wij naar 

financiële participatie in de vorm van investeringen en ondernemerschap van omwonenden en 
belanghebbenden. Het gaat om collectief eigendom in de vorm van een coöperatie of vereniging. 
Opbrengsten worden geïnvesteerd in de lokale economie, projecten voor de mienskip, herstel van 
biodiversiteit of van landschap. Eigenaarschap betekent verantwoordelijkheid voor gezamenlijke 
afspraken over beheer en monitoring, die bijdragen aan een vitale biodiversiteit. FMF wil graag 
meedenken hoe participatie kan worden vormgegeven.

6. INNOVEER
Wij roepen initiatiefnemers op technologische innovaties toe te passen bij 
de ontwikkeling van hun zonnepark. Overweeg de meest geavanceerde 
zonnepanelen qua rendement, lichtdoorlatendheid en wendbaarheid. Bespaar 
niet op kwaliteit wanneer het gaat om onze toekomstige leefomgeving. 
We willen niet voor een dubbeltje op de eerste rang. Volg voortdurend 
de technologische ontwikkelingen in de toepassingen van zonne-energie. 
Neem kennis van de laatste inzichten over plaatsing van zonnepanelen 

ten gunste van bodem-, water- en omgevingskwaliteit en bekijk aansprekende (inter)nationale 
voorbeelden. In de ZonneWIJzer. Gelderse Gebiedsgids voor zonnevelden vind je voorbeelden, 
zoals het combineren van zonnepanelen en landbouw in Duitsland (zie foto Fraunhofer ISE), of 
het combineren met waterberging in Groenlo en draaiende zonnepanelen op basis van de ‘solar-
tracking’-technologie. 

7. TIJDELIJKHEID & ZERO WASTE 
Technologische revoluties in de geschiedenis, zoals de Industriële Revolutie 
en de Internet Revolutie leren ons dat de duurzame energietransitie een 
tijdelijk karakter zal hebben. We zien mogelijkheden in gebieden waar 
bedrijventerreinen en woonwijken zijn gepland om vooruitlopend op de 
definitieve plannen tijdelijk zonnepanelen te plaatsen. Tijdelijkheid is een 
belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van zonneparken in landelijk 
gebied. We zijn voor het opruimen van zonneparken zonder afval in het 

landschap achter te laten. Dit schept de mogelijkheid het oorspronkelijk grondgebruik, zoals 
landbouw of recreatie te hervatten. De huidige levensduur van zonnepanelen is ca. 25 jaar. 

De FMF hanteert als uitgangspunt een opruimplicht. Deze plicht kan opgenomen worden in de 
vergunningverlening door lokale overheden of privaatrechtelijk worden afgesproken (via verhuur 
en pacht). Bijvoorbeeld in de vorm van een verplichte reservering, die jaarlijks wordt ingelegd. 
Zo wordt het opruimen geborgd bij een mogelijke wisseling van eigenaar. Ook hoort bij een 
zonnepark een rapportageverplichting over de impact op de omgeving op basis van een monitor. 
Zonneparkontwikkelaars die de Gedragscode Zon op Land onderschrijven worden gehouden aan 
naleving door branchevereniging Holland Solar. 

8. MONITOR BIODIVERSITEIT
Een zonnepark heeft impact op het landschap. Hoe groot deze impact is 
valt vooraf lastig in te schatten. Zon op land is nog volop in ontwikkeling 
en de kennis van de effecten is beperkt. Met het oog op het beheer van 
het landschap is het cruciaal om de effecten van een zonnepark te meten. 
Bij het ontwerp van zonneparken streven we naar een meerwaarde voor de 
lokale omgeving, voor mens, natuur én klimaat. Denk aan een toename of 
stabilisering van de biodiversiteit in een gebied.

De FMF wil voor elk zonnepark een biodiversiteitsmonitor met onderliggend meetprogramma, 
dat publiek toegankelijk is. Wij willen dat alle monitorgegevens van zonneparken in Fryslân 
beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek door kennisinstellingen. Het beheer van een 
zonnepark wordt voortdurend afgestemd op de monitorresultaten. Initiatiefnemers creëren 
de mogelijkheid om extra preventieve, beperkende of aanvullende maatregelen te nemen bij 
ongewenste negatieve effecten voor de omgeving, zogenaamde mitigerende maatregelen. 

De FMF zet zich in voor het centraal verzamelen van monitorgegevens over de impact 
van zonneparken op de omgeving in Fryslân. De monitorgegevens over biodiversiteit die 
op deze manier beschikbaar komen, kunnen ook gebruikt worden voor het Provinciale 
Uitvoeringsprogramma Biodiversiteitsherstel.

© Fraunhofer ISE

ZonneWIJzer
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Samenvatting de Friese 
ZonneWIJzer 
De Friese ZonneWIJzer is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen op het gebied van 
zonne-energie in landelijk gebied. Het is een vertaling van de landelijke Gedragscode Zon op 
Land (november 2019) naar de Friese situatie. Bij het opstellen van de Friese ZonneWIJzer hebben 
we ons als Friese Milieu Federatie laten leiden door onze prioriteit om het Friese cultuurlandschap 
en de natuur te beschermen en te garanderen dat de mienskip mede profiteert van de 
ontwikkeling van zon op land.

Wij gebruiken de ZonneWIJzer bij gesprekken met ontwikkelaars en gemeenten en zetten 
de goede voorbeelden in de spotlights. We gebruiken bij de ontwikkeling en realisatie van 
zonneparken de volgende 8 principes.

1. Het Friese landschap staat centraal bij de ontwikkeling van een zonnepark.
2. Het zonnepark wordt zorgvuldig geïntegreerd in het landschap.
3. Een zonnepark is multifunctioneel en wekt niet slechts energie op.
4. Omwonenden, de grondeigenaar en belanghebbenden participeren in de ontwikkeling.
5. Een zonnepark is tenminste voor 50% lokaal eigendom.
6. Een ontwikkelaar is een maatschappelijk verantwoord ondernemer, die technologische 

innovaties benut bij de realisatie van een zonnepark.
7. Nieuwe zonneparken hebben een tijdelijk karakter en worden zero waste ontwikkeld.
8. Elk zonnepark wordt beheerd op basis van een monitor voor biodiversiteit.

Bronnen
1. Holland Solar, Gedragscode Zon op Land. Code voor de fysieke en procesmatige wijze 

van ontwikkeling, inpassing, vormgeving en beheer van zon op land projecten, Den Haag 
(13 november 2019). Ondertekenaars: Holland Solar, Natuur- en Milieufederaties, Energie 
Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, NLVOW, 
Vogelbescherming Nederland.

2. Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (red.), Participatiewaaier. Opties voor 
projectparticipatie bij zon- en windprojecten op land (november 2019) Document bij het 
Klimaatakkoord.

3. NMFs, De constructieve zonneladder. In vijf stappen naar lokaal beleid voor een goed 
inpassing van zonne-energie (december 2018).

4. NMFs en Energie Samen, Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners. Hoe 
organiseer je als lokale overheid een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom? (juni 
2019).

5. NMFs en Natuur & Milieu, Checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken (maart 
2018). Document bij de Green Deal ‘Participatie bij Duurzame Energieprojecten’ (22 maart 
2018).

6. Manifest Zonneparken Noord-Nederland. 7 vuistregels voor overheden en ontwikkelaars (19 
oktober 2018). Initiatiefnemers: EnergieVanOns, NMF Drenthe, NMF Groningen, FMF, De 
Groninger Energiekoepel, Ús Koöperaasje en De Drentse Koepel Energie Initiatieven.

7. Planbureau voor de Leefomgeving (2019), Zorg voor landschap. Naar een landschapsinclusief 
omgevingsbeleid, Den Haag: PBL.

8. Vuurde, Maarten van e.a. (KuiperCompagnons), Jolanda de Jong e.a. (Urban Synergy), 
Lenneke Slooff (ECN-TNO) en Sjoerd Sibbing (Provincie Gelderland), ZonneWIJzer. Gelderse 
Gebiedsgids voor zonnevelden (augustus 2019). Document bij Gelders Energieakkoord, 
opdrachtgever: Provincie Gelderland.
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Onderneem duurzaam!

Onze ambassadeurs

Gebruik de Friese ZonneWIJzer voor de ontwikkeling van jouw 
zonnepark! Sluit je aan bij de Friese ondernemers die de Gedragscode 
Zon op Land al volgen als lid van de branchevereniging van de 
Nederlandse zonne-energiesector, Holland Solar.

Bouwe de Boer
Energiecommissaris Fryslân
Projectleider Freonen van 

Fossylfrij Fryslân

“Ik zie de opkomst en groei 
van energiecoöperaties 

in Friese dorpen als 
belangrijke katalysator van de 
energietransitie. De mienskip 

is de dragende kracht van 
de energietransitie. Het is de 
beweging van onderop die 
nodig is om uiterlijk in 2050 

een Fossylfrij Fryslân te 
realiseren.”

Albert van der Ploeg
Voorzitter Vereniging 

Agrarisch Natuurbeheer
Noardlike Fryske Wâlden

“Een boer kan naast 
voedselproducent ook energie-

producent worden, door 
naast eerst de daken van 

zonnepanelen te voorzien, ook 
een strook zonnepanelen in 
zijn bouwplan op te nemen. 

Multifunctionele zonneparken 
zijn de toekomst voor het 

platteland en op de korte termijn 
een potentieel verdienmodel 
voor het veenweidegebied.”

Hans van der Werf
Directeur 

Friese Milieu Federatie

“Maak bewuste keuzes in welk 
type landschap je zonnepanelen 
wilt plaatsen. Ontzie prachtige 

natuurgebieden als de 
Waddenzee, het IJsselmeer en 
buitendijkse kweldergebieden. 
En streef bij de aanleg van een 
zonnepark in landelijk gebied 
naar biodiversiteitsherstel.”

Friese Milieu Federatie
058-76007600, info@fmf.frl, www.fmf.frl


