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ELAN 
 
Algemeen: 
Sinds het (collectieve) beheer van weidevogels en landschap via ELAN loopt zijn de taken van onze 
vereniging aardig ingekrompen. Voor meer informatie en mogelijkheden voor beheer in de Droge 
Dooradering (boswallen), Natte Dooradering (slootrandenbeheer) of Open Grasland (weidevogels) 
verwijzen wij u naar de website: www.elan-zofriesland.nl.  
 

Weidevogels 
 
Algemeen: 
VANLW ondersteunt het weidevogelbeheer door het beschikbaar stellen van een waterpomp en het 
opstellen van het jaarlijkse evaluatierapport. Dit laatste is mede belangrijk omdat de gegevens nodig 
zijn als er kansen komen voor mogelijke uitbreidingen van het beheergebied.  
Ook organiseren we jaarlijks het besturenoverleg met de gebiedspartijen: Vogelwachten, WBE’s en 
SBB om elkaar op de hoogte te houden, ideeën uit te wisselen, elkaar te ondersteunen, etc.. 
 

Plaatsen wildcamera’s: 
In het weidevogelbeheergebied De Ontginning zijn camera’s geplaatst om zicht te krijgen op de 
predatie. De beelden van de camera’s worden uitgelezen door de Vogelwacht van Wolvega. Die 
beelden hebben ertoe geleid dat we in 2020 mee mogen doen aan de pilot steenmarters waarbij deze 
met vangkooien actief beheerd mogen worden. 
 

Ganzen 
 
Algemeen: 
Het beheer van ganzen is gebaseerd op provinciaal beleid. Via het Collectief Ganzenbeheer Fryslân  
zijn alle 7 collectieven vertegenwoordigd richting de Provincie.  
Regelmatig worden nieuwsbrieven over zaken rondom het Friese ganzenbeleid, opgesteld door 
Faunabeheereenheid Friesland en de Provincie, doorgestuurd naar de leden. 
 

Bermen 
 
Uitbreiding: 
In 2019 is het ecologische bermbeheer uitgebreid met één deelnemer aan de Boelstraweg in 
Nijelamer en drie deelnemers aan de Ruskemadenweg en Slingerweg in Ter Idzard. In totaal beheren 
we nu 34 ha. berm en 72 km sloot ecologisch voor onze gemeente. 
 

Composteren slootgoed: 
We zijn gestart met het op een andere manier afvoeren van het slootgoed. Moest in 2018 al het 
slootgoed worden afgevoerd onder de regelgeving van Afval, nu mag slootgoed binnen 5 km van 
plaats van herkomst verwerkt worden. Alle bermleden zijn benaderd met de vraag of men slootgoed 
wou ontvangen (evt. ook van een ander), of men het eigen slootgoed wou ontvangen op de rand van 
het perceel of dat men niets wou ontvangen. De gedachte hierachter is het sluiten van kringlopen: dat 
wat groeit in het gebied willen we ook weer, als compost / bodem verbetermiddel, gebruiken in het 
gebied. 
 
 
 

http://www.elan-zofriesland.nl/


Trage reacties: 
Er zijn 7 bijeenkomsten georganiseerd waarbij de opkomst in sommige gebieden helaas zeer laag 
was. Daardoor heeft de vereniging enorm veel extra uren moeten stoppen in het persoonlijk bezoeken 
van de deelnemers. Maar het is gelukt en er zijn kaarten gemaakt waarop alle wensen samen 
gebracht zijn tot een werkbaar geheel. In de jaarvergadering van 2020 zal de werkwijze worden 
geëvalueerd. 
 

Zonnebloemranden om de maïspercelen: 
Dit jaar hebben we al onze leden en LTO leden in de gelegenheid gesteld om gratis zonnebloemzaad 
te ontvangen om daarmee een rand langs de maïspercelen in te zaaien. Het resultaat was 82 
kilometer zonnebloemenrand. De actie kreeg enorm veel positieve reacties en is voor herhaling 
vatbaar. 
 

De Groote Veenpolder 
 
Algemeen: 
Het project ‘Onderhoud hoofdwatergangen en bermbeheer’ is verlengd en wordt ongewijzigd 
voortgezet. De coördinatie hiervan ligt bij Nico van der Weerd.  
Hij is tevens de afgevaardigde namens VANLW in de klankbordgroep Veenweidevisie. 
 

PR 
 
1 juni Pieter Stuyvesantkuiertocht: 
Tijdens de Pieter Stuyvesant kuiertocht hebben we langs de route grote posters over de 
werkzaamheden van het landschapsbeheer geplaatst. Het zijn de eerste posters die we samen met 
ELAN hebben gemaakt waarbij wij als vereniging onze frames ter beschikking stellen. 
 

3 juli Fietsvierdaagse: 
We waren present bij de familie De Vent in Blesdijke waar dit jaar de open dag werd georganiseerd. 
Het is altijd opvallend hoeveel waardering men tijdens dergelijke open dagen uitspreekt voor het werk 
van de boeren in het algemeen en voor het agrarisch natuurbeheer in het bijzonder.  
 

21 september Lindefestival: 
Ook heeft VANLW zich weer gepresenteerd op het Lindefestival. Het onderwerp van de prijsvraag was 
dit jaar het zonnebloemproject. We ontvingen alleen maar positieve reacties!  
 

Bestuur 
 
Algemeen: 
In 2018 zijn 5 bestuursvergaderingen gehouden. Ook de Algemene Bestuursvergadering en de 
Algemene Ledenvergadering van ELAN werden bezocht. 
Daarnaast hebben leden van het bestuur deelgenomen aan verschillende overleggen met ELAN, de 
gemeente Weststellingwerf, watergebiedsplannen in de Westhoek en Oldelamer / Oldetrijne en 
bijeenkomsten over de veenweidevisie, jaarvergaderingen van Vogelwachten Wolvega en 
Oldeholtpade en de Weidevogelkennisdag te Joure bezocht. Daarnaast is het jaarlijkse overleg 
georganiseerd met de vogelwachten, Wild Beheer Eenheden en Staatsbosbeheer.  
 

23 juli Werkbezoek Agrarische Natuur Drenthe: 
Het bestuur is op werkbezoek geweest bij Agrarische Natuur Drenthe, waarvan onze voormalige 
coördinator van ELAN; René Vree Egbers nu directeur is. Het onderwerp waar we ons de komende 
tijd op gaan richten is het vergroten van de biodiversiteit, met name in de bermen.  
 

Bestuursleden gezocht: 
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden is niet actief opgepakt maar staat wel nog steeds op de 
agenda. 
 


