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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. 
 

  Enquête. 
 
In de vorige Nieuwsbrief vertelden we u over de enquête die gehouden ging worden onder alle agrariërs in 
Zuidoost Friesland en die als belangrijke input zou dienen voor de Gebiedsvisie die ELAN gaat schrijven.  
Inmiddels zijn de resultaten binnen en als bestuur zijn we zeer tevreden; niet alleen de deelname was boven 
verwachting (64%) maar ook de kwaliteit van de inbreng op de open vragen was goed.  
Veel agrariërs (59,5%) spraken hun zorgen uit over het mogelijk verdwijnen dan wel verminderen van de 
bedrijfstoeslagen. Ook voorziet men veel problemen bij het invoeren van een nieuwe manier van financieren 
waarbij het verlenen van diensten wordt vergoed, variërend van te lage vergoedingen tot te veel 
bureaucratie. Hier werd de ‘onbetrouwbare overheid’ opvallend vaak genoemd. De hekel die men heeft aan 
papierwerk kwam ook tot uiting bij de vraag wie initiatieven moet ontplooien om te komen tot contracten voor 
diensten. Van de respondenten laat 69,8 % dit papierwerk graag aan de vereniging over. 
Op de vragen over het al dan niet mee willen werken aan bepaalde diensten scoorde recreatie het laagst 
met 33,8%, toch nog altijd eenderde van de deelnemers. Alle andere voorbeelden van diensten die werden 
genoemd scoorden hoger en dat geeft dus aan dat de bereidheid om te werken aan en in het landschap 
groot is. Maar werkelijk opvallend was de score voor energiebesparende maatregelen, 92,1% wil hier graag 
mee aan de slag. Ook de andere vragen over duurzaamheid sprongen er echt met kop en schouders boven 
uit. De conclusie is duidelijk: agrariërs in Zuidoost Friesland willen graag duurzaam werken! 
 

  Workshops. 
 
Tijdens vijf bijeenkomsten hebben de leden van de verenigingen en de begeleidingsgroep van ELAN de 
thema’s die in de enquête als meest kansrijk naar voren kwamen besproken: 

• behoud en onderhoud van landschapselementen;  

• energie besparen op het erf;  

• weide- en akkervogelbeheer en particulier natuurbeheer;  

• peilgestuurd waterbeheer;  

• mestraffinage voor een betere benutting en energie;  

• gezamenlijk grondgebruik in combinatie met duurzaamheid, natuurbeheer en recreatie; 

• werken in een natuurlijke kringloop. 
In totaal hebben ruim 130 mensen één van de vijf avonden bezocht. Samen hebben zij de bouwstenen 
aangeleverd voor onderdelen van de Gebiedsvisie en de eerste projecten die ELAN wil uitvoeren. 
 

  De Gebiedsvisie. 
 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het schrijven van de Gebiedsvisie. In deze visie wordt kort 
beschreven tegen welke problemen de agrarische sector in Zuidoost Friesland aan loopt en wordt als 
mogelijke oplossing expliciet ingezoomd op het invullen van maatschappelijke diensten.  
Het belangrijkst daarbij zijn de (rand)voorwaarden die de agrariërs in de enquête en workshops hebben 
genoemd om hier aan deel te nemen. Er worden heel veel concrete diensten genoemd die de sector graag 
wil aanbieden.  
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Ook is duidelijk dat het heel belangrijk is om altijd te zorgen voor een goede afstemming in het gebied: 
partijen en organisaties moeten van elkaar weten wat men wil, kan en doet. Hierdoor kan veel efficiënter en 
effectiever gewerkt worden. 
 

  Samen aan het (praktijknet)werk. 
 
ELAN is, naast het werken aan de Gebiedsvisie, ook gestart met het opzetten van concrete projecten. Zo is 
onder leiding van Marjolein Hanegraaf van het Nederlands Meststoffen Instituut een eerste, druk bezochte, 
voorlichtingsavond georganiseerd in Nijeholtpade over duurzaam bodembeheer. In januari volgt nog een 
tweede avond en daarna wordt besloten of men overgaat tot het opzetten van een praktijknetwerk. Ook een 
eerste avond over energiebesparing is bijna rond.  
 

  Met dank aan onze sponsors. 
 
Omdat de Provincie Fryslân niet alle kosten voor het (laten) schrijven van de Gebiedsvisie vergoedt zijn wij 
naarstig op zoek gegaan naar sponsoren. Organisaties die, net als wij, het belang van een duurzame 
agrarische sector inzien. Een sector die wil werken áán en ín het prachtige landschap van Zuidoost 
Friesland, waar iedereen met plezier samen wil wonen, werken en recreëren.  

Wij danken de CCLB, de Rabobank Heerenveen Gorredijk, Rabobank Drachten en Burgum-de Lauwers, 

Rabobank de Stellingwerven en Plattelânsprojecten Zuid Oost Fryslân, voor hun bijdrage.  

 

  Tot slot wensen wij u allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Het bestuur van ELAN. 
 
Voorzitter:      Sippe Bron, Munnekeburen.   T 0561 481547 
Secretaris:      Tjerk Hof, Oldeberkoop.   T 0516 451538 
Penningmeester:     Rinus van der Zijl, Nijeholtpade. T 0561 689321 
Bestuursleden vanuit de agrarische natuurverenigingen: 
De Alde Delte:     Frans Postma en Jan van de Lageweg, 
Grien Brongergea:    Auke Koehoorn en Evert Koelma, 
Gagelvenne:     Tjerk Hof en Klaske Veenhouwer,  
De Tjongervallei:    Rinus van der Zijl en Jelle Jongsma,  
Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf:  Henk Roeles en Afke Kester, 
En ons aspirant lid de Tjalleberter Krite:  Berend Bos en Foppe Hemminga. 


