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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van ELAN, de samenwerkende agrarische natuurverenigingen in
Zuidoost Friesland. We zijn vol enthousiasme gestart met de uitvoering van de eerste projecten.
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 toezegging: Sizzen is neat, dwaan is een ding.
Herinnert u zich nog uit de vorige Nieuwsbrief welke toezegging gedeputeerde Hans Konst in
februari deed bij het aanbieden van onze Gebiedsvisie? Wij mochten rekenen op € 50.000,- voor
het aantrekken van professionele ondersteuning mits we hetzelfde bedrag erbij konden leggen.
Dan kon er ook Leadergeld bijgevoegd worden en kwamen we op € 150.000,-. Voor dat bedrag
konden we iemand, voor een periode van drie jaar, in dienst nemen. Iemand die ons kon
ondersteunen bij het opzetten van de projecten die in de visie zijn genoemd. Bureau
Plattelânsprojecten heeft toen toegezegd het feitelijke dienstverband op zich te willen nemen zodat
wij geen kosten voor de personeelsadministratie hoeven te maken.
Het ontbrekende geld is inmiddels binnengehaald55..!
Helaas blijkt nu dat er allerlei haken en ogen zitten aan de invulling van deze functie waardoor de
sollicitatieprocedure maar niet van de grond komt. Een en ander is buitengewoon teleurstellend.
Het lijkt erop dat de visie die van onderop is geschreven, op basis van een enquête onder alle
agrariërs in zuidoost Friesland, beleidsmatig moeilijk is in te passen in de visie die de Provincie op
deze functie heeft.

Dus zijn we maar gewoon begonnen.
Onder het kopje projecten leest u de activiteiten die inmiddels door ons zijn opgestart. Naast het
oppakken van de projecten zijn we ook druk geweest met bestuurlijke zaken en PR.
Inmiddels hebben wij met bijzonder veel plezier de
provinciale fracties van de PvdA, FNP en Christen
Unie ontvangen in ons gebied en zijn we op bezoek
geweest bij de provinciale CDA fractie. Met andere
belangstellende fracties wordt nog een datum
afgesproken.
Hiernaast foto’s van
het werkbezoek van
de FNP aan het
bedrijf van de familie
Van den Berg in Nijeholtwolde waar we de plasdras hebben bekeken.

Verder zijn we actief in veel bestuurlijke overleggen, waaronder
Sinneboeren over het opzetten van zonne-energieprojecten in
Friesland, Community of Practices over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid,
toerisme in zuidoost Friesland, gemeentelijke overleggen, enzovoorts.
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Voor het bestuur is het een hele klus om alle ontwikkelingen bij te houden. Zeker als er kansen
liggen om concrete projecten op te zetten en uit te voeren is de beloofde professionele
ondersteuning dringend gewenst.
Zuidoost Friesland is volop in beweging en de agrariërs hebben duidelijk uitgesproken dat zij deel
uit willen maken van die beweging!

Projecten.
Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik
Op 24 oktober ontving het stichtingsbestuur van het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk een
cheque van € 20.000,- van Rabobank Heerenveen-Gorredijk. Met deze eerste private storting in
het fonds kan de stichting de inleg verzesvoudigen met publieke middelen tot € 140.000,-.
Geld dat de komende winterperiode besteed wordt aan beheer, herstel en ontwikkeling van het
karakteristieke landschap in de streek. Voor het werk in het veld is afgesproken om met
samenwerkingspartner Grien Brongergea, de agrarische natuurvereniging in het gebied, een
gebiedsmakelaar aan te stellen. Deze zal binnen drie tot vijf voorbeeldlocaties actief particuliere
grondeigenaren benaderen. Zo kan eerst ervaring worden opgedaan met de werkwijze en kunnen
bijbehorende contracten goed worden uitgewerkt. Het gaat hierbij om aanleg en herstel, maar
vooral om afspraken over beheer voor minimaal zeven jaar met het wederzijdse oogmerk om dit
dertig jaar voort te zetten. Dat is ook de essentie van het landschapsfonds: langjarig, duurzaam en
met oog voor continuïteit.
Project Erf in het Groen in Zuidoost Friesland.
We zijn samen met Landschapsbeheer Friesland gestart met het project Erf in het Groen in
Zuidoost Friesland. Het gaat in dit project om de landschappelijke inpassing van de boerderijen, de
meestal grote erven zijn immers behoorlijk beeldbepalend. Agrariërs krijgen de kans om samen
met de professionals van Landschapsbeheer Friesland een goed en toekomstgericht
erfbeplantingplan te maken. Alle kosten zoals het maken van het plan, de uitvoering ervan en het
plantmateriaal worden tot 70% vergoed.
Het project start in Weststellingwerf op 22 november in de Rabobank te Wolvega. Rabobank De
Stellingwerven sponsort deze avond. Komend voorjaar komt Ooststellingwerf aan bod. En in het
najaar van 2012 starten we in Heerenveen en Opsterland. Het project is uitsluitend bedoeld voor
agrariërs die lid zijn van de agrarische natuurverenigingen maar men
kan zich op de avond zelf nog aanmelden als lid.
In Weststellingwerf is ook een vertegenwoordiger van de gemeente
uitgenodigd om een toelichting te geven op het gemeentelijke beleid.
In Weststellingwerf moeten nieuw- en verbouwplannen van agrariërs
voldoen aan landschappelijke eisen die zijn omschreven in de
Handleiding schaalvergroting agrarische sector. De noodzaak om
bewust bezig te gaan met de inrichting van het erf is dus volop
aanwezig. Dit project sluit daar naadloos op aan.
Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Fryslân.
Netwerken van Foarút Buorkje
Inmiddels zijn meerdere netwerken opgestart en/of bijeenkomsten georganiseerd door Foarút
Buorkje: Stalsystemen van de toekomst, Bedrijfssystemen van de toekomst, Extensief boeren,
Grond onder het bedrijf: door samenwerking, gebruik van natuurgronden en hoe kijkt de bank aan
tegen meer grond onder het bedrijf? De netwerken richten zich op een specifiek onderwerp zodat
geïnteresseerden samen aan de slag kunnen. Alle leden van de agrarische natuurverenigingen
ontvingen hiervan persoonlijk bericht.
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Energiebesparing.
Dit project is op 2 en 9 november gestart met een bijeenkomst in Wolvega en Gorredijk. Drs. Rob
Jacobs, die veel metingen naar energieverbruik heeft verricht op melkveehouderijbedrijven, lichtte
daar aan de hand van de verkregen gegevens toe waar en hoe energie valt te besparen.
De bijeenkomsten, die door ruim 70 mensen werden bezocht, zijn tevens het startpunt voor de
studiegroepen die opgericht worden. O.l.v. Rob Jacobs en Greet Ruitenberg wordt er deze winter
in kleine groepen gekeken naar het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden op de eigen
bedrijven. Twee bedrijven worden gedurende een periode van 12 dagen volledig doorgemeten. Die
metingen dienen als voorbeeld voor de andere bedrijven. Aangezien er meer aanmeldingen zijn
binnengekomen om als meetbedrijf te fungeren wordt momenteel gezocht naar financiering om
nog eens twee bedrijven extra te kunnen doormeten.
Opgave voor de studiegroepen kan nog tot 1 december.
Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân en de Rabobanken in Zuidoost
Friesland.
Netwerk Duurzaam Bodembeheer.
Dit project is helaas buiten de subsidietoewijzing gevallen.
Bij de volgende openstelling van de subsidie wordt het
plan opnieuw ingediend.
Mestraffinage.
De resultaten van de praktijkopstelling mestraffinage
in Noord-Sleen laten op zich wachten. Zodra de techniek
bewezen werkt hopen wij mee te kunnen werken
aan verdere uitwerking daarvan.

Ooievaarsbek in het kruidenrijke
grasland van de familie Van den Berg

Fondswerving.
De benodigde extra gelden voor de uitvoering van de Gebiedsvisie zijn toegezegd door het fonds
van LTO Noord. Ook Wetterskip Fryslân heeft een bijdrage toegezegd zodat de (Groen) Blauwe
diensten die genoemd worden in de Gebiedsvisie uitgevoerd kunnen worden.

Bestuurswijziging.
Het bestuur heeft besloten om twee functies te wijzigen. Het secretariaat is naar Afke Kester
gegaan. Vanuit het secretariaat deed en doet zij ook de PR. Berend Bos heeft het
penningmeesterschap op zich genomen.
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