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Samen zorgen voor een mooi landschap met daarin gezonde agrarische bedrijven in 
Zuidoost Fryslân. Dat is het doel van ELAN, het samenwerkingsverband van alle agra-
rische natuurverenigingen in het gebied dat in juni is opgericht. En het eerste grote 
project dat ze opgestart hebben is het ontwikkelen van een gebiedsvisie. 
 
Elke gemeente in Zuidoost Fryslân kent een agrarische natuurvereniging, sommigen meer-
dere. Agrariërs zorgen daarmee collectief voor het onderhoud van bijvoorbeeld bermen en 
houtwallen of werken samen aan het weidevogelbeheer. Voor de geleverde diensten ont-
vangen de boeren een vergoeding. Deze komt van een subsidie die vaak wordt verstrekt via 
een gemeente of de provincie Fryslân.  
 
Gebiedsvisie 
In juni hebben de verenigingen samen een nieuwe overkoepelende vereniging opgericht 
onder de naam ELAN. Het doel van deze samenwerking is het versterken van de relatie tus-
sen de agrarische bedrijven en het gebied waarin ze wonen en werken. Door bijvoorbeeld 
samen te werken aan het onderhouden van het landschap en de natuur, het beschermen 
van diersoorten als ganzen of weidevogels, maar ook werken aan een schoner milieu door 
het opwekken van duurzame energie. Het eerste project van ELAN is het ontwikkelen van 
een gebiedsvisie. Om dit te kunnen doen, hebben ze subsidie ontvangen van de provincie 
Fryslân, met hulp van Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân.  
 
De opdracht voor het maken van de visie is gegund aan bureau Eelerwoude uit Oosterwolde. 
In december leveren zij een uitgebreid rapport. Tot die tijd wordt er een enquête gehouden 
onder alle grondeigenaren in het gebied die meer dan vijf hectare bezitten, plus de boeren 
met een intensieve veehouderij. Naast de enquête worden er ook workshops georganiseerd 
waarvoor alle agrariërs worden uitgenodigd. 
Doel van de enquête en workshops is er achter te komen welke ideeën er leven in de regio 
op het gebied van onderhoud, beheer en verbetering van de leefomgeving. Wie kan wat be-
tekenen en waar moet zorg voor zijn? De uitkomsten hiervan worden samengevoegd in een 
gebiedsvisie. Eelerwoude presenteert deze in december. 
 
Agrarische natuurverenigingen 
Met de komst van ELAN verdwijnen de agrarische natuurverenigingen niet. De verenigingen 
zijn erg belangrijk voor hun eigen gemeente. Elke gemeente heeft andere unieke mogelijk-
heden voor de agrariërs om iets te betekenen voor hun omgeving. Zo kent het westen van 
Weststellingwerf meer open weidevogelgebied dan het beboste Ooststellingwerf waar meer 
landschapsonderhoud nodig is. In het bestuur van ELAN zitten van elke vereniging twee af-
gevaardigden. Die koppellen het nieuws terug aan de leden van de vereniging. En net zo 
belangrijk, die brengen de sterke punten in van de aparte agrarische verenigingen.  
 



Enkele verenigingen kennen naast de agrarische- ook sympathiserende burgerleden. De 
agrarische leden doen vaak mee vanwege het collectieve belang. Om een vergoeding te 
krijgen voor hun diensten moeten ze namelijk lid zijn van een vereniging. Dat betekent niet 
dat ze het met minder enthousiasme doen. Een voorbeeld van een goede samenwerking is 
het ecologische bermbeheer in Weststellingwerf. Met elkaar hebben de agrariërs ervoor ge-
zorgd dat de rijkdom aan soorten planten meer is geworden in de bermen; zeldzame plantjes 
zijn weer teruggekomen. Daarnaast is er minder onkruid en zijn de bermen harder, wat min-
der onderhoud vergt. De vereniging is trots op wat ze bereikt heeft en hoopt in de toekomst, 
zowel apart als samen met de andere partijen in het gebied, nog veel meer te bereiken. 
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Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf: gemeente Weststellingwerf 
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De Alde Delte: gemeente Opsterland 
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