Nieuwsbrief
september 2010
nummer 1

Hierbij bieden wij u het eerste exemplaar van de Nieuwsbrief
aan. We hopen dat u hem met
interesse en plezier zult lezen. Voor vragen en opmerkingen kun u contact opnemen met de bestuursleden
van ELAN. Hun namen en telefoonnummers vindt u onderaan de brief.

ELAN opgericht.
De agrarische natuurverenigingen in Zuidoost Friesland hebben op 14 april 2010 ELAN opgericht. Een
vereniging waarvan de agrarische natuurverenigingen lid zijn, agrariërs zijn en blijven gewoon lid van hun
eigen agrarische natuurvereniging: De Alde Delte in Opsterland, Grien Brongergea in Heerenveen, De
Tjongervallei in Heerenveen en Weststellingwerf, Gagelvenne in Ooststellingwerf, Agrarisch Natuurbeheer
Weststellingwerf in Weststellingwerf of van ons aspirant lid de Tjalleberter Krite ook in Heerenveen.

De naam ELAN.
ELAN staat voor: economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. En natuurlijk voor het nieuwe
elan dat wij uit willen stralen.

Doel van ELAN.
Net als de onderliggende natuurverenigingen streeft ELAN naar agrarische bedrijven waar agrariërs in
harmonie met hun omgeving duurzaam en economisch rendabel kunnen werken. We willen met plezier ons
vak blijvend uitoefenen, zodat onze bedrijven ook in de toekomst nog hun plek innemen in de mooie
omgeving van Zuidoost Friesland.
Door als agrarische natuurverenigingen samen te werken willen we samen sterk staan: we willen van elkaar
leren en een aanspreekpunt zijn voor overheden.

Wat doen we?
Ons eerste gezamenlijke project is het schrijven van een Gebiedsvisie.
Om onze plaats als agrariërs in Zuidoost Friesland in te nemen willen we niet alleen werken ín het gebied
maar ook werken áán dat gebied en laten zien wat we doen. Maatschappelijke eisen en vragen als:
bescherming van flora en fauna, biodiversiteit, een schoon milieu, energiezuinig werken, rust en ruimte
zouden wij, als agrariërs bij uitstek aan kunnen bieden!

www.elan-zofriesland.nl

Gebiedsvisie.
We gaan samen met de agrariërs een visie ontwikkelen op Zuidoost Friesland. Hiervoor is het belangrijk te
weten welke kansen we zien voor onze bedrijven maar ook welke beperkingen we tegen komen. Wat
kunnen we als agrariërs wél doen en wat past niet in onze bedrijfsvoering? En vooral: tegen welke
voorwaarden?

Enquête.
Om die visie op te stellen wordt er een enquête gehouden. Alle grondgebruikers met meer dan 5 hectare
land en niet-grondgebonden bedrijven krijgen binnenkort een brief. Daarin worden zij uitgenodigd om mee te
werken aan de enquête die via de telefoon wordt gehouden.

En dan?
Zodra de eerste resultaten binnenkomen gaan we per regio een workshop organiseren waarin we de
plannen die in dat gebied genoemd zijn verder uit willen werken.
In december gaan we de Gebiedsvisie samen met een concreet uitvoeringsprogramma aanbieden aan de
Provincie.
En dit moet in 2011 al leiden tot het uitvoeren van de eerste projecten.

We doen het niet alleen.
Voor de uitvoering van dit project hebben we een bijdrage van de Provincie gekregen. Daarvan hebben wij
het adviesbureau Eelerwoude uit Oosterwolde ingeschakeld om ons te ondersteunen bij het opstellen van de
Gebiedsvisie.
De visie wordt ook afgestemd met andere organisaties zoals: de gemeenten, LTO Noord, Provincie Fryslân,
de Terrein Beherende Organisaties, Wetterskip Fryslân, de Fryske milieufederatie en Landschapsbeheer
Friesland.
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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.

www.elan-zofriesland.nl

