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Geachte lezer,
Voor u ligt de Nieuwsbrief van ELAN, de samenwerkende agrarische natuurverenigingen in
Zuidoost Friesland. We hopen dat u hem met interesse en plezier zult lezen. Heeft u vragen dan
kunt u altijd contact opnemen met de bestuursleden van ELAN. Hun namen en telefoonnummers
vind u onderaan de brief. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.elan-zofriesland.nl.

De gebiedsvisie.
Op 14 februari jl. hebben wij velen van u in Ter Idzard mogen ontmoeten op een druk bezochte
bijeenkomst waarin de gebiedsvisie van ELAN werd aangeboden aan de heer Hans Konst,
gedeputeerde van Fryslân.
De belangrijkste conclusie van het rapport is:
Het aanbod van de boeren, zoals in dit rapport beschreven, is
helder en ruim. Het is nu zaak dat de andere partijen hun
vragen en ambities snel helder krijgen. Wanneer deze partijen
hun wensen bij elkaar leggen kan de dienstverlening efficiënt
worden ingezet en is financiering vaak makkelijker te vinden.
Op dit moment bestaat er een relatief grote bereidwilligheid
onder de boeren om met dienstverlening aan de slag te gaan.
Wanneer de daadwerkelijke invulling van de diensten te lang op
zich laat wachten, is de kans groot dat de bereidheid afneemt en het (grotendeels al bestaande)
wantrouwen toeneemt. ELAN wil de kar wel trekken. Dit is echter een omvangrijke klus en het mag
duidelijk zijn dat ELAN dit niet alleen maar op vrijwillige basis en zonder professionele
ondersteuning kan doen.
De gebiedsvisie kunt u nalezen op onze website: www.elan-zofriesland.nl.
In de schuur van de familie Nijenhuis te Ter Idzard was het koud maar de boodschap van de heer
Konst maakte ons warm4.

De toezegging.
We mogen rekenen op € 50.000,- voor het aantrekken van professionele ondersteuning mits we
hetzelfde bedrag erbij leggen. Dan kan er ook Leadergeld bijgevoegd worden en komen we op
€ 150.000,-. Voor dat bedrag
kunnen we iemand, voor een
periode van drie jaar, in dienst
nemen. Iemand die ons kan
ondersteunen bij het opzetten
van de projecten die in de
visie zijn genoemd. Bureau
Plattelânsprojecten
heeft
toegezegd
het
feitelijke
dienstverband op zich te willen
nemen zodat wij geen kosten
voor de personeelsadministratie hoeven te maken.
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Het andere goede nieuws was dat de Provincie iemand in dienst gaat nemen die speciaal belast
wordt met het thema duurzame energie. Een onderwerp dat in de enquête die ELAN onder alle
agrariërs heeft gehouden hoog scoorde.

Gezocht: € 50.000,De vereniging is nu naarstig op zoek naar de benodigde 50.000 euro. Alle suggesties zijn welkom.

Bestuurswijziging.
Voor het tot stand brengen van de samenwerking en het opstellen van de gebiedsvisie is heel
bewust altijd gewerkt met een grote groep mensen. De betrokkenheid van de leden is immers de
basis voor een goede samenwerking.
Nu we in de uitvoeringsfase zijn gekomen is gekozen voor een kleiner bestuur dat slagvaardiger
kan werken. Uit elke gemeente komt een afgevaardigde. De namen vindt u onderaan de
Nieuwsbrief. De onderliggende verenigingen blijven het algemeen bestuur met de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheden.

Projecten.
Netwerk Duurzaam Bodembeheer.
Eerst het teleurstellende bericht: de subsidieaanvraag van het Nutriënten Management Instituut
voor het opzetten van een (praktijk) netwerk ‘Duurzaam Bodembeheer’ is afgewezen. Er wordt
gezocht naar mogelijkheden om deze groep, die inmiddels al drie succesvolle bijeenkomsten heeft
gehouden, voort te kunnen zetten. In juni (waarschijnlijk 22 juni ’s avonds) wordt het resultaat
hiervan, aan de deelnemers gepresenteerd.
Meer informatie vindt u op onze website www.elan-zofriesland.nl.
Project Erven in het Friese landschap.
Een bestaand project dat wij graag bij u onder de aandacht willen brengen. Met het project Erven
in het Friese landschap biedt Landschapsbeheer Friesland grondeigenaren de mogelijkheid om
hun erfbeplanting op te knappen. Grote stallen, de kuil- en mestopslag worden door de aanplant
van streekeigen beplantingen landschappelijk ingepast.
Landschapsbeheer Friesland biedt ondersteuning in planvorming en uitvoering. De kosten worden
voor 50% gesubsidieerd.
Er is slechts plaats voor nog enkele aanmeldingen. Reageer dus snel.
Aanmelden kan bij de secretaris van ELAN: Berend Bos, tel.: 0513-529312 of via onze website
www.elan-zofriesland.nl.
Project Erf in het Groen in Zuidoost Friesland.
ELAN is inmiddels in samenwerking met het Steunpunt Landschap Zuidoost Fryslân gestart met
het opzetten van nieuw project Erf in het Groen in Zuidoost Friesland. De bedoeling is dat dit
project zich specifiek richt op agrarische erven binnen het werkgebied van ELAN. Het gaat dan om
herstel, nieuwe aanleg en beheer en onderhoud van beplantingen op erven in agrarische bedrijf.
De projectaanvraag loopt nog. Zodra het project wordt goedgekeurd krijgt u hierover bericht.
Netwerk Stalsystemen van de toekomst.
Dit netwerk is opgezet door Foarút Buorkje. Het richt zich op agrarische ondernemers die aan de
slag willen met de toekomst van hun bedrijf en daarbij kijken naar de omgeving en de
samenleving.
De netwerken bestaan uit groepen van 8-12 melkveehouders die zes keer bij elkaar komen.
In dit netwerk gaat het over de keuzes die u maakt bij het bouwen van een stal. Na de eerste
bijeenkomst worden in de volgende vier bijeenkomsten de keuzes verder uitgediept. Hieruit volgen
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per bijeenkomst (nieuwe) randvoorwaarden of wensen die vertaald worden in een Programma van
Eisen. Dit is waar het stalconcept aan moet voldoen. Tot en met de vijfde bijeenkomst mag/moet
nog een deel ‘idealistisch’ zijn. In zesde bijeenkomst worden integrale keuzes gemaakt voor het
totaalplan en wordt het plan gepresenteerd.
Meer informatie over de opzet van het programma en de kosten vindt u op onze website
Aanmelden kan bij de secretaris van ELAN: Berend Bos, tel.: 0513-529312 of via onze website
www.elan-zofriesland.nl.
Netwerk Bedrijfssystemen van de toekomst.
Dit netwerk is qua opzet gelijk aan het vorige project alleen richt men zich in deze groepen op het
bedrijfssysteem. Kijk voor meer informatie op onze website www.elan-zofriesland.nl. Aanmelden
kan ook op dezelfde manier. Vermeld wel duidelijk om welk netwerk het gaat.
Project Duurzaam Dorp.
Stichting Doarpswurk is gestart met een aanpak: Netwerk Duurzame Dorpen. Zij ondersteunen
werkgroepen op dorpsniveau die zich inzetten rondom het thema duurzaamheid in brede zin.
ELAN heeft met een van de initiatiefnemers gesproken en aangegeven dat we graag mee willen
werken aan de realisatie van duurzame energie in een combinatie van agrariër en dorp waarbij de
inwoners van het dorp investeren in en gebruik maken van de energie die een naastliggend
agrarisch bedrijf produceert. Iedereen die serieus geïnteresseerd is, wiens bedrijf dichtbij een dorp
staat en die mogelijkheden ziet voor energieproductie kan zich melden bij de secretaris van ELAN:
Berend Bos, tel.: 0513-529312 of reageren via onze website www.elan-zofriesland.nl.
Mocht u nog een ander idee hebben waarmee u samen met uw dorpsbewoners invulling kunt
geven aan het thema duurzaamheid dan horen wij dat ook graag van u.
Energiebesparing.
Het bestuur heeft een aanvraag ingediend voor een project energiebesparing o.l.v. Rob Jacobs.
De bedoeling is om groepen te vormen, waaronder iemand die op zijn bedrijf een energiescan wil
laten uitvoeren. Deze scan wordt samen met gegevens van de andere deelnemers besproken
waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. Zodra de financiering voor dit project rond is melden
wij dit en sturen wij u de uitgebreide informatie met daarin o.a. het programma toe. En natuurlijk
komt alle informatie dan ook op onze website te staan.
Mestraffinage.
In Weststellingwerf wordt momenteel gewerkt aan een project mestraffinage. Zodra hierover meer
bekend wordt hoort u dat van ons.

Nogmaals dank aan onze sponsors van het eerste uur.
Wij danken de CCLB (inmiddels Niscoo geheten), de Rabobank Heerenveen Gorredijk, Rabobank
Drachten en Burgum-de Lauwers, Rabobank de Stellingwerven en Plattelânsprojecten Zuid Oost
Fryslân, voor hun bijdrage die het mogelijk maakte om de gebiedsvisie op te stellen.
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