
www.elan-zofriesland.nl 

 
 

November 2012 
nummer 5 

 
 

Geachte leden, 
 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van ELAN, de samenwerkende agrarische natuurverenigingen in 
Zuidoost Friesland. We hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt en in deze nieuwsbrief 
hopen we u weer helemaal bij te praten. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met 
bestuursleden of met de coördinator van ELAN. De gegevens vindt u onderaan de brief.  
 

 ELAN heeft onderdak 
 
Waren we bij de start van ELAN een groep enthousiaste boeren die o.a. met uw inbreng op de 
enquête en de financiële hulp van de Provincie, Rabobanken, Plattelânsprojecten en Niscoo een 
visie op Zuidoost Friesland hebben neergezet, inmiddels zijn we druk bezig met de uitvoering. 
Ook dat werk mogen we weer doen vanuit het Plattelandsbureau van Zuidoost Friesland te 
Beetsterzwaag. We hebben daar inmiddels een eigen kantoor. 
 

 Een steunpuntcoördinator 
 

De belangrijkste schakel in de uitvoering van de visie is onze nieuwe 
steunpuntcoördinator René Vree Egberts. René is als ambtenaar van de 
gemeente Heerenveen geen onbekende in het gebied. Zo was hij o.a. 
betrokken bij de restopgave ROM. Hoewel hij zelf net over de (provincie)grens 
in Diever woont kent hij het gebied heel goed, hij kent de mensen, hij kent de 
organisaties en daarmee heeft hij een enorme voorsprong op iemand die van 

buiten zou komen. Hij blijft twee dagen per week werken voor de gemeente Heerenveen en van 
woensdag tot en met vrijdag werkt hij voor ons. U kunt hem dan bereiken in Beetsterzwaag.  
 

 Een nieuwe bestuursstructuur 
 
Met de start van de uitvoeringsfase heeft het Algemeen Bestuur van ELAN besloten om de 
bestuursstructuur te vereenvoudigen. Een bestuur van 10 personen is te groot om praktisch te 
kunnen werken. Het Algemeen Bestuur is opgeheven en daarvoor in de plaats is de Algemene 
Vergadering gekomen. Deze bestaat uit álle bestuursleden van de onderliggende agrarische 
natuurverenigingen. De Algemene Vergadering komt vier keer per jaar bijeen. 
Het bestuur van ELAN bestaat nu uit drie personen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Wel 
heeft er een verschuiving plaatsgevonden van bevoegdheden. Het bestuur heeft grote vrijheden 
maar voor ingrijpende zaken is vaker toestemming nodig van de Algemene Vergadering. 
 

 Een nieuwe voorzitter 
 
Bij de nieuwe bestuursstructuur hoort ook een nieuwe voorzitter. ELAN is verheugd 
dat Wilco de Jong uit Nijeholtwolde deze taak op zich heeft genomen. Wilco is 32 
jaar en heeft in maatschap met zijn ouders een melkveebedrijf in Nijeholtwolde. Als 
voormalig voorzitter van het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact) heeft 
hij veel bestuurservaring opgedaan in zowel binnen- als buitenland. “Het wordt de 
uitdaging om op een goede manier vorm te geven aan de doelstellingen die vanuit 
afnemers, overheid en uitvoerende instanties aan het buitengebied gesteld worden 
en hierbij duidelijk in beeld te houden dat de ANV's en de ondernemers hun eigen 
doelstellingen kunnen behalen. Daarbij liggen er kansen in het nieuwe GLB waar collectieven zeer 
vaak worden genoemd bij de vergroenings paragraaf”, aldus Wilco. 
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 Werkwijze ELAN 
 

ELAN is een uitvoeringsgerichte organisatie. De kern wordt nu gevormd door een drietal  
werkcommissies: 
-- Omgeving (met daarin de onderwerpen: landbouw, natuur, landschap, water, recreatie), 
-- Bedrijf en bedrijfsvoering (over duurzaamheid, energie, dierwelzijn en diergezondheid, stallen 
kringloop en grondgebruik), 
-- Organisatieontwikkeling (over duurzame financiering en het voorsorteren op het GLB). 
De commissies worden bemenst vanuit de onderliggende ANV’s: Alde Delte, Weststellingwerf, 
Gagelvenne, Tjongervallei en Grean Brongergea/Tjalleberterkrite. Centraal staat het aanjagen van 
de uitvoering van het eigen gebiedsplan. De commissies zullen daarvoor de lopende uitvoering 
bewaken, nieuwe ideeën ontwikkelen en actief op zoek gaan naar vernieuwende 
uitvoeringsmogelijkheden. Daarbinnen zal met name beoordeeld worden “hoe in te spelen” op de 
aanstaande vergroening in het toekomstige Europese Landbouwbeleid (GLB) en de vernieuwingen 
in het agrarisch natuurbeheer. ELAN wil hier op tijd klaar voor zijn. 
 

 Projecten 
 

 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik  
 

Op 14 december is in Katlijk met een feestelijk tintje het eerste winterwerk opgestart. De schop 
ging in de grond en voor de gelegenheid werden de schoppen gehanteerd door niemand minder 
dan gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Siebren Siebenga. Zij startten aan de W. A. 
Nijenhuisweg met het planten van de eerste boom van wat in totaal 40 meter elzensingel moet 
worden.  
Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân, de gemeente Heerenveen en 
Rabobank Heerenveen-Gorredijk. 
 

 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.  
Alleen in West- en Ooststellingwerf zijn er nu al 16 agrariërs die interesse hebben getoond. 
Daarvan zijn er zes waarvoor de plannen al klaar zijn. En zes aanmeldingen zijn in een ver 
gevorderd stadium. Vier potentiële deelnemers hebben zich, om uiteenlopende redenen, 
teruggetrokken. Het project wordt dit voorjaar opgestart in Opsterland en Heerenveen maar 
deelname blijft mogelijk voor heel Zuidoost Friesland. Aanmelden kan via het secretariaat van 
ELAN. 
Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Fryslân. 
 

 Energiebesparing. 
 

Er was zoveel opgave voor deze studiegroepen dat er al snel met de financiers is overlegd om een 
derde groep op te mogen starten. De respons was positief en dus draaien er nu drie 
studiegroepen. De resultaten van deze groepen worden in januari 2013 bekend gemaakt.  
Dan gaat dit succesvolle project zijn tweede fase in want we hebben op voorhand nogmaals een 
subsidieaanvraag ingediend en er is opnieuw financiering verstrekt voor het opstarten van nieuwe  
groepen. Momenteel is de inschrijving hiervoor open.  
O.l.v. Rob Jacobs en Greet Ruitenberg wordt er weer in kleine groepen gekeken naar het 
energieverbruik en de besparingsmogelijkheden op uw eigen bedrijf. En twee bedrijven krijgen de 
kans om hun bedrijf helemaal door te laten meten. Meer informatie hierover vindt u op de website. 
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Maar u kunt ook rechtstreeks mailen naar: Greet@ruitenberg-advies.nl. Bij haar kunt u zich ook 
opgeven. 
Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân en de Rabobank Heerenveen - Zuidoost 
Friesland.  
 

 Zonnepanelen 
 

Uit de enquête die ELAN heeft gehouden onder alle agrariërs kwam overduidelijk energie als het 
meest genoemde thema naar voren. De cursussen energiebesparing lopen inmiddels. Nu richten 
we ons op het opwekken van stroom via zonnepanelen. Met 
dit project liften wij mee met LTO Noord die via: 
www.vraagbundelingzonnepanelen.nl al op ruim 50 daken 
panelen heeft laten leggen en nog zo’n 450 
informatieaanvragen heeft verzameld. Samen met de LTO 
Noord afdelingen organiseren wij twee bijeenkomsten in ons 
gebied met informatie over ons energiebesparingproject en 
informatie over zonnestroom met rendementsberekeningen. 
Sprekers zijn: Greet Ruitenberg, Gerard van Drooge van LTO 
Noord projecten en Johannes Zijlstra van LTO Noord Advies. Op 28 november is de eerste 
bijeenkomst geweest in Wolvega en op 16 januari 2013 is de tweede bijeenkomst in Donkerbroek. 
De bijeenkomsten worden gesubsidieerd vanuit het Programma Ondernemer en Bedrijf van LTO 
Noord en door de Provincie Fryslân. De Provincie geeft ook subsidie op de (eerste 25) 
bedrijfsbezoeken! 
 

 Wij hopen u volgend jaar te ontmoeten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 Bestuur van ELAN 
 
Voorzitter:  Wilco de Jong  Nijeholtwolde   T. 0513-682122 
Secretaris:   Afke Kester   Noordwolde    T. 0561-433252 
Penningmeester: Berend Bos   Tjalleberd   T. 0513-529312 


