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ELAN, de samenwerkende agrarische natuurverenigingen in Zuidoost Friesland. 

 

Van de voorzitter Wilco de Jong 
 

Op de juiste plek, 
 
ELAN zit midden in het proces om zich te vormen tot een gebiedscollectief. Dat betekent 
dat we naast de uitvoering van ons eigen gebiedsplan meer zullen gaan samenwerken 
met andere terreinbeherende en groene organisaties in Zuidoost Friesland. De Provincie 
heeft daarin ook een belangrijke regierol. 
Een gebiedscollectief wordt vanaf 2016 hét aanspreekpunt en dé uitvoeringsorganisatie 
van al het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in een regio. Samenwerken met alle 
kennis en kunde in de regio is daarbij leidend, met de inzet en beleving van jullie als 
leden en deelnemers in de ANV’s hebben we als Collectief ook echt wat te bieden. 
 

Van de steunpuntcoördinator René Vree Egberts 
 
Zoals jullie weten is het Steunpunt gevestigd in het gebouw van Plattelânsprojecten. 
De provincie, het Wetterskip en de vijf samenwerkende gemeenten in Zuidoost 
hebben  afgelopen jaar een verandertraject ingezet. Plattelânsprojecten heet vanaf 
2014 Streekwurk. En de Streekagenda Zuidoost is het nieuwe beleidsdocument.  
Het is de bedoeling dat gemeenten meer dan voorheen het voortouw gaan nemen. En 
daarbij wordt ook nagedacht over de vraag wat de meest geschikte kantoorlocatie is 
voor het nieuwe team Streekwurk.  
Steunpunt ELAN mag van de provincie gebruik maken van het kantoor in Beetsterzwaag. Dat gaat dus 
mogelijk veranderen. Tot dat moment zijn wij er graag. Het is een prima plek om te werken en om te 
vergaderen. Het is goed bereikbaar én mooi groen omringd door agrarische bedrijvigheid.  
De vorming van het nieuwe gebiedscollectief zal ook helder maken welke toekomstige bemensing op het 
steunpunt nodig is. Een passende en betaalbare locatie hoort daar dan ook bij. Als het adres verandert 
worden jullie uiteraard tijdig ingelicht. 
Vanaf 1 januari zijn mijn werktijden: woensdagmiddag, donderdag en vrijdag.  
 

Van het bestuur 
 
Grofweg zijn er altijd drie dingen waar we ons als bestuur mee bezig houden: interne zaken (zoals financiën, 
contract coördinator, huisvesting, contacten met de project financiers, etc.), projecten (zie onder) en de 
toekomst. En dat laatste heeft voor ELAN alles te maken met de vorming van Collectieven.  
 
Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. Vanuit een 
collectieve aanpak wil de overheid een kwaliteitsslag maken. Uitgangspunten zijn een meer effectief en 
efficiënt beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het agrarisch 
natuurbeheer wordt toegepast daar waar dit het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief. 
Om als collectief eindbegunstigde te mogen zijn voor de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, worden de 
nodige eisen aan een collectief gesteld. Zo is een bepaalde omvang in areaal en/of omzet van belang. Ook 
moet een collectief gecertificeerd zijn. Hiervoor wordt nog een kwaliteitshandboek opgesteld. 
Om dit veranderproces te ondersteunen hebben de regionale koepels, waaronder BoerenNatuur, 
gezamenlijk de Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) opgericht. Op www.boerennatuur.nl 
of www.portaalnatuurenlandschap.nl is heel veel informatie te vinden. 
 
In Friesland wordt dit proces ondersteund door BoerenNatuur. Er is een Denktank gevormd waaraan Wilco 
heeft deelgenomen. Belangrijke argumenten die in de discussie werden genoemd zijn o.a. het directe 
contact met de agrariër en een ecologische samenhang in het gebied. De conclusie was dat er ruimte is voor 
4 tot 6 collectieven in Friesland. Uiteindelijk gaan er in Friesland 6 á 7 collectieven aan de gang.  
ELAN is indertijd opgericht om een duurzame ontwikkeling van de melkveehouderij en het buitengebied 
mogelijk te maken om daarmee een toekomstgericht woon- en werkklimaat in zuidoost Friesland te 
behouden.  

Nieuwsbrief  
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Straks gaat het erom op een efficiënte wijze de beheergelden richting de agrarische ondernemers te krijgen 
met minder rompslomp en controle. Dit moet vanuit overheidswege leiden tot een besparing op de 
uitvoeringskosten van DR die nu bijna 40% van het budget bedragen. ELAN denkt wel na of we qua omzet 
voldoende groot zijn en hebben daarom gesprekken gevoerd met omliggende collectieven zoals de 
Noardlike Fryske Wâlden en Het Lege Midden. Verdere ontwikkelingen volgen de komende tijd.  
 

Vanuit de commissies 
 

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

Waterpilots. Er zijn twee projectplannen bij de Provincie ingediend en inmiddels positief beschikt. 
De Tjongervallei gaat waterberging en natuurvriendelijke oevers aanleggen. 
Weststellingwerf wil het beheer en onderhoud van watergangen, bermen en bermsloten bundelen en in 
zelfbeheer uitvoeren. 
Erfafspoeling. We proberen een project rondom erfafspoeling op te zetten. 
 

Bedrijf en bedrijfsvoering  
(over duurzaamheid, energie, dierwelzijn en diergezondheid, stallen kringloop en grondgebruik) 
Koecomfort. Er zijn twee avonden over Koecomfort georganiseerd; bij Fuite-Kooistra in Gersloot  en bij Van 
der Linde in Munnekeburen. Beide avonden zaten vol en de aanwezigen waren enthousiast. Zij kijken nu 
allemaal op een andere manier naar hun koeien. 
Compostering. Een volgend project wordt compostering. We willen proberen in alle gemeenten van zuidoost 
Friesland een pilot op te zetten.  
Op 17 februari organiseren wij om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in het MFC te Nijeholtpade. 
Iedereen is welkom maar aanmelding via onze steunpuntcoördinator is verplicht. 
 

Projecten 
 

  Project Erf in het Groen. 
Aanmeldingen zijn niet meer mogelijk. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Erven worden dit 
najaar nog aangelegd. Er wordt nog 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. 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. 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 het project: Asbest eraf, zonnepanelen erop. De 
subsidievoorwaarden zijn te vinden op:  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.  

   Gebiedsinrichtingsplan Gagelvenne. 
Rond Oldeberkoop is een pilot opgezet om de economische ontwikkeling van agrarische bedrijven te 
versterken in samenhang met het oppakken van maatschappelijke opgaven van o.a. het Wetterskip. 
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