
www.elan-zofriesland.nl 

 
 

Juni 2013 
 
 

www.elan-zofriesland.nl 
ELAN, de samenwerkende agrarische natuurverenigingen in Zuidoost Friesland. 

 

Van de voorzitter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de steunpuntcoördinator 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Van het bestuur 
 
De afgelopen periode zijn er weer heel veel (kennismakings-) bezoeken en overleggen bezocht. Het is 
belangrijk om te weten wat er speelt in ons gebied, wat andere organisaties bezig houdt en welk beleid 
overheden gaan ontwikkelen. Het is zeker zo belangrijk dat men ELAN weet te vinden en dat men niet alleen 
óver ons praat maar mét ons praat. Zo komt er naast nieuw Gemeenschappelijke Landbouw Beleid uit 
Brussel, in Friesland ook een nieuwe werkvorm voor de bekende Plattelânsprojecten. Aangezien wij 
onderdak hebben gevonden in het bureau van Plattelânsprojecten Zuidoost Friesland is dit voor ons een 
belangrijke discussie. We volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet.  
Elke eerste vrijdag van de maand vergadert het bestuur in Beetsterzwaag. Als u van te voren even belt dan 
bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom. 

Nieuwsbrief  

 
Resultaat 
 
Er is de laatste tijd genoeg te doen over het agrarisch natuurbeheer. het 
nieuwe GLB met daarbij de “collectieven en de gebiedsofferte”  en de 
nimmer aflatende kritiek op de zin of onzin van natuurbeheer op 
boerenland.  
Ik probeer dan toch altijd te zoeken naar een weg of manier hoe we 
bepaalde feiten en soms gevoelens in kunnen zetten om samen verder 
te komen.  
Daarbij is er behoefte aan goede voorbeelden die laten zien dat er veel 
inspanningen worden geleverd maar dat resultaten nu eenmaal zeer  
wisselend kunnen zijn.  Zowel bij het weidevogelbeheer als bij het 
landschapbeheer blijkt in het veld dat  1+1 niet altijd 2 is maar soms 3 
en soms -1.  
Voor straks is het dus de uitdaging dat we ambitieuze maar ook reële  
doelen stellen en dat we laten zien dat iedereen de drive heeft om een 
resultaat neer te zetten.  
ELAN staat de komende periode voor belangrijke beslismomenten 
aangaande ELAN zelf, het nieuwe GLB en het agrarisch natuurbeheer 
in de regio Zuidoost Friesland.  
 

Europees én landelijk zijn belangrijke stappen gezet om tot vernieuwing van het 
stelsel van agrarische natuurverenigingen te komen. Het is de bedoeling dat de 
uitvoering van maatschappelijke opgaven (zoals natuur, landschap, water en 
recreatie) vanuit een gebied zelf worden opgepakt. Voorwaarde is dat het 
efficiënt aansluit bij de agrarische bedrijfsvoering. Een uitgelezen kans om de 
positie van agrarische ondernemerschap in Zuidoost Friesland structureel te 
versterken.  
Kijkend naar ons gebiedsplan (januari 2011) constateer ik dat destijds de juiste 
koers is uitgezet. Toen is al vastgelegd dat ELAN staat voor een duurzame en 
economisch rendabele agrarische bedrijfsvoering die “passend” wil zijn in z’n 
omgeving. Het is mooi om te zien dat EU en NL ook tot dat inzicht zijn gekomen. 
Zaak om de komende periode die kans als gezamenlijke ANV’s in Zuidoost te  
verzilveren.  

Wilco de Jong 
 

René Vree Egberts 

 De natuur laat zich 
niet sturen en wij staan 
dan ook geregeld voor 
verrassingen. Maar 
met steeds meer 
kennis en een 
gemotiveerde en 
enthousiaste  inzet   
gaan wij voor resultaat! 
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Van de commissies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecten
 

   Project Erf in het Groen. 
De tweede fase van dit project 
is afgelopen maanden  
opgestart in Opsterland en 
Heerenveen. Van de beoogde 
20 erfbeplantingplannen zijn er 
inmiddels al 10 uitgewerkt. 
Eind 2013 wordt bekend of er 
nog “rest-ruimte” is voor 
belangstellenden uit West- en 
Ooststellingwerf. Ook wordt er 
gewerkt aan een 
onderhoudscursus. 
 

   Energiebesparing. 
De eerste drie groepen in dit 
succesvolle project, waarbij 
gekeken wordt naar 
energiebesparing op 
bedrijfsniveau,  zijn vorig jaar 
succesvol afgesloten. De 
resultaten vind u op 
www.elan-zofriesland.nl. 
Inmiddels draaien er al weer 
 

 
twee nieuwe groepen. Er is  
nog ruimte voor 1 nieuwe 
groep. Aanmelden kan bij 
greet@ruitenberg-advies.nl 
 

   Zonnepanelen. 
Wij liften mee met LTO Noord 
die via: Vraagbundeling 

zonnepanelen al op ruim 50 
daken panelen heeft laten 
leggen en nog werkt aan zo’n 
450 (informatie) aanvragen. 
De Provincie geeft via ELAN 
subsidie op de (eerste 25) 
bedrijfsbezoeken! Meer 
informatie en aanmelden via 
www.vraagbundelingzonnepanelen.nl 

 
 Asbestsanering. 

Ook zijn wij betrokken 
geweest bij de ontwikkeling 
van: Asbest eraf, 
zonnepanelen erop. Deze 
regeling gaat 1 juli van start. 
Zie www.asbestvanhetdak.nl 

 

   Rustpunten. 
Rondom Jubbega worden 
wandel- en fietsroutes 
ontwikkelt waarbij men gebruik 
wil maken van zgn. rustpunten 
bij boerenbedrijven. 
 

   IJsvogel. 
In samenwerking met 
Landschapsbeheer Friesland 
wordt extra broedgelegenheid 
gecreëerd voor de ijsvogel.  
 

   Gebiedinrichtingsplan. 
In en om Oldeberkoop wordt 
door Gagelvenne een pilot 
opgezet om via een 
grondgebruikersbank gronden 
te ruilen om deze efficiënter te 
benutten. Agrariërs, TBO’s en 
andere organisaties brengen 
hun gronden in om zo tot 
betere verkavelingen te 
komen. 

Contactgegevens 
 

 
 
 

Omgeving  
(over landbouw, natuur, 
landschap, water, recreatie) 

 
Alle ANV’s hebben gekeken 
naar kansrijke 
groen-blauwe projecten. 
Inmiddels  worden er met 
het Wetterskip 4 uitgewerkt. 
In Weststellingwerf gaat het 
om het in eigen beheer 
uitvoeren van slootonder-
houd aan waterschaps-
gangen; De Tjongervallei 
legt  natuurvriendelijke 
oevers aan en richt een 
gebied anders in,  Gagel-
venne neemt de water-
opgave mee in het nieuwe 
gebiedsplan. De Alde Delte 
is nog in overleg. In 
Heerenveen, gebied 
Tjalleberterkrite, is al een 
project  in uitvoering. 

Bedrijf en bedrijfsvoering 
(over duurzaamheid, energie, 
dierwelzijn en diergezondheid, 
stallen kringloop en 
grondgebruik) 

 
De commissie, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de 
ANV’s en de LTO-
afdelingsbesturen, heeft 
voorgesteld om twee 
thema’s uit te gaan werken. 
a) betere benutting van mest 
”het sluiten van kringlopen 
op het eigen bedrijf” en  
 b) kennisuitbreiding 
stalconcepten “wat is het 
beste voor de koe”.  
Op 15 mei jl. heeft de 
Algemene Ledenvergadering 
ELAN de beide voorstellen 
goedgekeurd. Ze zullen nu 
samen met LTO-afdelingen 
worden geconcretiseerd. 

Organisatieontwikkeling 
(over duurzame financiering en 
het voorsorteren op het GLB) 
 
Agrarisch natuurbeheer is 
nauw verweven met het 
nieuwe Europese 
Landbouwbeleid 2014–2020.  
Professionele collectieven 
gaan ook een belangrijke rol 
spelen bij agromilieu en 
klimaat-maatregelen.  
Met ondersteuning van 
BoerenNatuur beoordelen de 
ANV’s wat men op welke 
schaal gaat organiseren.  
9 juli a.s. bespreken we in 
ELAN verband op welke 
onderdelen dit het beste 
gezamenlijk kan worden 
opgepakt.  
Richting najaar volgen 
definitieve besluiten. 

Voorzitter@elan-
zofriesland.nl 
Wilco de Jong 
Nijeholtwolde 
T. 0513-682122 

Penningmeester@elan-
zofriesland.nl 
Berend Bos 
Tjalleberd 
T. 0513-529312 

Secretariaat@elan-
zofriesland.nl 
Afke Kester  
Noordwolde  
T. 0561-433252 

Elancoordinator@fryslan.nl 
René Vree Egberts 
Beetsterweg 12a 
9244 ZN Beetsterzwaag 
Aanwezig: wo, do, vrij  
T. 0512-384002 

 


