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Voorwoord
Agrarisch natuurbeheer, het woord zegt het zelf al.
Dit beheer met een natuur aspect gebeurt door boeren, op een manier die
past binnen een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Hoeveel discussie er
ook is rondom de agrarische sector (bijvoorbeeld stikstof, klimaat, fosfaat,
dieren, antibiotica, gewasbescherming, voedselveiligheid, etc), agrarisch
natuurbeheer en de inspanning van boeren staat niet ter discussie.

ELAN heeft zich hier vanaf het begin van het nieuwe ANLB-stelsel voor
ingezet. Vanaf begin 2015 konden we samen met bestaande deelnemers
vanuit de Agrarische Natuurverenigingen (De ANV’s) én met nieuwe deelnemers een nieuwe weg inslaan. De inspanningen van deelnemers en medewerkers vertalen zich in goede resultaten. Het landschap krijgt onderhoud, dat is wat men ziet. Wat misschien minder goed zichtbaar is, maar
zeker niet minder belangrijk, dat zijn de doelsoorten waarmee het goed
gaat in ons gebied.
Politiek en maatschappelijk zien we een trend waarin agrarisch natuurbeheer belangrijker wordt in de toekomst. Veel is onzeker, maar de richting
is duidelijk. Als sector krijgen we veel over ons heen, veel zaken die een
gevoel van onmacht oproepen. Er wordt veel over ons gesproken, en niet
altijd met ons. Het valt niet altijd mee om kalm te blijven in de huidige ‘hype
cultuur’. Het lijkt soms wel alsof de mensen die het verst van de echte natuur af staan, er het meest over praten. Agrarische natuur ís echte natuur
en is van grote waarde, wat er ook gezegd wordt.

Eén van de dingen waar het om gaat is waardering: waardering voor de
agrarische sector, waardering voor de boeren. Die waardering voor agrarisch natuurbeheer is er, maar mag wat ons betreft nog beter. Dat is waar
we voor staan en wat we uitdragen.

Kees van de Lageweg
Voorzitter ELAN
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Beschikking ANLB 2019
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hectare
bedrag/ha
605,55
€ 412,48
258,84
€ 3.307,60
137,9
€ 1.440,00
36,07
€ 1.538,95
1038,36		

max. subsidie
€246.044,32
€ 798.785,40
€ 202.032,00
€ 53.832,47
€ 1.300.694,19

* Beschikking ANLb 2019 omvat de totaal aangevraagde ha’s bij Provincie Fryslân. In totaal is er in 2019 meer
beheerd, i.v.m. de grote belangstelling voor agrarisch natuurbeheer.

Beheerpakketgroep
aantal BE
hectare		
€ 256
Grasland
met rustperiode
56
146,20
€ 179
€ 95
Plasdras
6
4,03
€ 147
Legselbeheer
126
393,80
1
Kruidenrijk grasland
18
51,65
Extensief beweiden
4
10,11
Ruige mest*
79
208,70
Hoogwaterpeil*
14
7,91
Botanische weiderand met rust
1061
248,91
Poel en klein historisch water
57
6,75
Elzensingels**
352
5,59
Houtwallen
1209
76,49
		
				
Bomenrijen
256
0,43
		
Solitaire boom
179
0,02
Hakhoutbosje
95
33,15
				
Bosje en bossingel
147
52,47
Ecologisch slootschonen***
522
13,53
totaal
4181
1259,74
* 	Ruige mest en hoogwaterpeil worden cumulatief ingetekend, deze hectares tellen voor het
beheer 2x mee.
** er is in lengte 55,87 km elzensingels in beheer.
*** er is in lengte 135,32 km sloten in beheer

Missie ELAN Zuidoost-Friesland
Samen het landschap beheren. Dat is wat de 347 boeren van het
collectief ELAN doen. Voor natuurbeheer en biodiversiteit in
Zuidoost-Friesland.
Behendig wordt het Zuidfriese landschap van beekdalen en houtwallen dynamisch onderhouden. Een thuis voor bijzondere flora en fauna.

De hoger gelegen zandruggen en de waterrijke beekdalen van Alddjip, Tjonger en Linde zijn ons atelier voor agrarisch natuurbeheer. Waar we de ringslang, heikikker en geelgors verwelkomen, als maaikorf en kettingzaag het
werk voltooid hebben. Met de elementen als bouwstenen.
Welkom in de expositie van de boeren met ELAN.

Terugblik 2019
ELAN is een collectief voor agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland.
ELAN is op 14 april 2010 door de vijf agrarische natuurverenigingen in
Zuidoost Friesland opgericht. De naam ELAN staat voor: economisch
en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. We zijn een collectief dat
nieuw en fris elan wil uitstralen in Zuidoost-Friesland.

In Friesland beheren boeren steeds meer delen van het landschap en de
natuur. Dit gebeurt omdat speciale diersoorten die kwetsbaar zijn niet altijd
in ‘officiële’ natuurgebieden, maar in agrarische gebieden leven. Dankzij het
beheer van boeren worden leefgebieden van dieren hersteld, onderhouden,
of soms gemaakt. Meerdere Europese landen spraken af om de dieren in
stand te houden. Daarom kan agrarisch natuurbeheer rekenen op geld vanuit Brussel.
Ook in 2019 richtten we het agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland
in volgens de leefgebieden van belangrijke doelsoorten. Door de omgeving
van de dieren te verbeteren, moeten kwetsbare vogels, insecten en amfibieën behouden blijven voor de regio. Of zelfs terugkeren!
Geelgors

ELAN is een collectief die bestaat uit 347 deelnemers. ELAN wordt gevormd
door de agrarische natuurverenigingen ANV De Alde Delte in Opsterland,
ANV Grien Brongergea in Heerenveen, ANV Gagelvenne in Ooststellingwerf
en VANL Weststellingwerf in Weststellingwerf.
ELAN wordt bestuurd door een dagelijks bestuur dat bestaat uit 4 personen,
dat 12 keer per jaar bijeen komt. Het bestuur heeft jaarlijks 3 keer een overleg
met het Algemeen Bestuur, dat gevormd wordt door 8 personen, als afvaardiging van de ANV’s.
Bij ELAN zijn actief:
• 2 gebiedscoördinatoren
• 1 communicatiemedewerker
• 6 schouwcommissieleden
• 5 beheerregisseurs
In 2019 is er een gezamenlijk aantal van 1038,36 hectare beheerd in Zuidoost

Optimalisatieplannen
Vanuit de landelijke organisatie voor al het agrarisch natuurbeheer, Boerennatuur, is in 2018 het project Optimalisatieplannen opengesteld. Hiermee
konden collectieven zoals ELAN Zuidoost-Friesland hun beheer en de eigen organisatie verbeteren. ELAN koos er voor om hier aan mee te doen.
Het budget voor de verbeteringen was gekoppeld aan het aantal leefgebieden in de regio én de onderdelen: processen, kennis en motivatie. ELAN
heeft meegedaan aan beide onderdelen. Het betekende dat in 2019 een
verdiepingsslag is gemaakt met het verbeteren van de website en een betere informatievoorziening naar de deelnemers en overige partijen. Het project is in augustus 2019 afgerond.
Een betere communicatie naar buiten heeft een positieve invloed op het

agrarisch natuurbeheer. Het informeren van de inwoners van Zuidoost-Friesland draagt bij aan het verbreden van het draagvlak voor het agrarisch natuurbeheer. Zodat we met trots kunnen zeggen: “Dit is onze handtekening
onder het landschap”
Klankbordgroep communicatie
In 2019 communiceerde ELAN, zogezegd, op een vernieuwde manier. Er
kwam een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. Bij de totstandkoming zijn
een aantal deelnemers van ELAN (beheerders met een beheercontract) benaderd om mee te denken over de nieuwe kleuren, slogan en positionering.
In een tweetal sessies is -samen met bestuur en coördinatoren- nagedacht
over communicatiestrategie en -middelen. Deze klankbordgroep heeft aan
de basis gestaan van het communicatie fundament dat er nu ligt.

ELAN doet als collectief niet alleen aan onderhoud en beheer van het landschap. Ook de controle en de monitoring van resultaten horen bij het agrarisch natuurbeheer. Voor het tellen van de kwetsbare dieren (de doelsoorten) krijgt ELAN hulp van een aantal anderen. RAVON is bijvoorbeeld een
partij die in Zuidoost-Friesland monitort.

		 Droge dooradering - monitoring: april, mei, juni
		 (tellen dieren) en september (monitoring beheer)
Landschapsbeheer Friesland heeft voor de landschapselementen wederom
de monitoring uitgevoerd. Dit betrof zowel monitoring van (broed)vogels als
ook de monitoring van het beheer. Bij deze monitoring wordt er gekeken naar
de fysieke kenmerken van een landschapselement zoals een houtwal. Bijvoorbeeld naar het aantal besdragende struiken, percentage kruiden, struiken en
bomen etc. Dit wordt zowel gedaan in stukken land met een beheercontract
en delen van het landschap zónder een beheercontract. In beide gevallen van
de monitoring kijken we of er goed beheerd werd en of er een verbetering
plaats vond ten aanzien van de biodiversiteit.
		
		 Natte dooradering – monitoring: augustus 2019

Resultaten 2019

In 2019 hebben alle Friese collectieven de monitoring van de Natte dooradering gezamenlijk opgepakt. Omdat monitoring van sloten en slootkanten
een nog onbekend terrein is voor de deelnemende collectieven is besloten
om RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland) hiervoor
in te schakelen. RAVON werkt landelijk en heeft ruime ervaring in het tellen

van diersoorten. Ook kijkt RAVON of er goed wordt beheerd. In 2020 wordt
dit gecontinueerd.
		
		 Open grasland - monitoring: februari tot en met juni 2019

Zoals alle jaren tellen de vrijwilligers van de BFVW (Bond voor Friese Vogel wachten) vanaf medio maart. Nazorgers en mozaïekregisseurs hebben nauwe contacten met de ELAN-deelnemers waardoor er gedurende het broed
- seizoen, eventueel, direct kan worden bijgestuurd. Een goed voorbeeld is
een perceel waar ná 15 juni gemaaid mag worden, maar waar nog kuikens
lopen. De ELAN-deelnemer kan op advies van de vrijwilliger en in overleg
met ELAN besluiten om het gewas te laten staan totdat de kuikens kunnen
vliegen. Een belangrijk deel van het natuurbeheer van ‘Open grasland’ is in
februari aanleggen van een plasdras.

		

		
Voor de categorie Water vindt geen (beheer) monitoring
plaats door de collectieven.

Projecten 2019
Zo zag ons agrarisch natuurbeheer er het afgelopen jaar uit in
Zuidoost-Friesland.
Algemeen
In 2019 is gestart met het beheer voor de categorie Water. Het beheer in
dit leefgebied wordt mede gefinancierd door Wetterskip Fryslân. Voor het
ELAN werkgebied is het doel vooral te komen tot een goede waterkwaliteit.
Dus het beperken van uit- en afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. In totaal zijn er 21 agrariërs met
beheer binnen dit leefgebied.
Eind 2019 heeft de Provinsje Fryslân ELAN de mogelijkheid gegeven om
invulling te geven aan het leefgebied ‘Open akker’, voor percelen bij Oosterwolde. Toen ELAN de toezegging kreeg voor beheerpakketten binnen ‘Open
akker’ is er direct gezocht naar deelnemers. Dit is gelukt en in december 2019
zijn acht deelnemende boeren op kantoor geweest om hun beheer in te tekenen. In 2020 liggen er dus meerdere beheerpakketten op de akkers in Ooststellingwerf.
Droge dooradering, Natte dooradering en weidevogels.
Jaarlijks zijn er (kleine) veranderingen in het beheer. Sommige beheerders
stoppen om diverse redenen, andere beheerders kunnen er extra beheer bij
krijgen. Gedurende 2019 zijn er weinig veranderingen opgetreden, waardoor
alle drie genoemde leefgebieden volledig gevuld waren met beheer.
Argusvlindertelling & workshops
De Vlinderstichting heeft op 26 maart en op 14 mei 2019 een avond georganiseerd voor vrijwilligers die helpen met het tellen van de argusvlinder
en de libelle, de groene gazenmaker. We werken als ELAN samen met de
collega collectieven It Lege Midden en Noardlike Fryske Wâlden én De Vlin-

derstichting en Provinsje Fryslân. De workshops zijn in het Posthuis theater van Heerenveen gehouden. Vrijwilligers leerden een telmethode waarbij
vlinders of libellen een aantal keren per jaar op vaste routes worden geteld.
Bij het monitoren van de vlinder is het ook mogelijk om de waterplant krabbescheer te tellen én de vaak hierbij aanwezige libelle de groene glazenmaker. Vanuit het ELAN gebied waren er ongeveer vijftien aanwezigen. Na
deze theorieavonden zijn er in augustus praktijksessies geweest. Vanwege
het enthousiasme is een vervolg 2020 goed mogelijk.

Groene glazenmaker
Herstel en versterken leefgebied ‘Droge dooradering’ (HVLDD)
Binnen het project Herstel en Versterken van Leefgebied Droge dooradering is ook in 2019 een grote slag geslagen in de werving van deelnemers
en de uiteindelijke uitvoering. Veel landschapselementen zijn opgeknapt en
ook zijn er een aantal nieuwe elementen aangelegd. De droge zomer heeft
er wel voor gezorgd dat er veel uitval was in de jonge aanplant. De aannemer heeft eind 2019 al een deel vervangen en gaat hier in 2020 mee verder.
Ook gaan de overige werkzaamheden verder, en gaan de beheerregisseurs
ook weer op pad voor de werving. Het project loopt tot en met 2022.

Water-vasthouden op (hogere) zandgronden
In 2018 is een begin gemaakt met deze pilot. Zandgrond laat makkelijker
water door dan bijvoorbeeld klei of veen zodat land op zand vaak droog is.
Met een veranderend klimaat is het steeds belangrijker om water te bewaren en vast te houden.
Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân en ELAN Zuidoost-Friesland werken
samen aan het verbeteren van de waterhuishouding op vijf locaties: Haule,
Nijeberkoop, Ter Idzard, Ureterp en Oldetrijne.
Er is een bedrijfsscan van de huidige situatie gemaakt en dat vormt de basis
voor alle maatregelen. Zo krijgen de deelnemers inzicht waar aanpassingen
mogelijk zijn.
De plannen zijn met de deelnemers afgestemd. Voor twee locaties is het
plan en de financiering rond en de uitvoering is gestart. Op de andere locaties worden nog enige aanpassingen doorgevoerd zodat ook deze plannen
in 2020 worden uitgevoerd.
De investeringsmaatregelen zijn:
• Vervangen van gewone drainage door peil-gestuurde of ondiepe, intensievere drainagebuizen,
• Verondiepen van sloten en/of wijzigen van afvoerstromen, dat betekent
dat er soms een nieuwe grondsoort op de bodem wordt aangebracht zodat de sloot minder goed water doorlaat.
• Verhoging organische stofgehalte via compost, daarmee wordt het ‘waterbindend vermogen‘ van de grond verbeterd.
Project Koeien en Kruiden
In samenwerking met Van Hall Larenstein startte ELAN in april 2017 het
project ‘Koeien en kruiden’. We hebben met andere Friese collectieven gewerkt aan een eerste opzet met de vraag: ‘Hoe creëer en beheer je kruidenrijk grasland?’
In 2018 was de vervolgvraag: ‘Wat zijn de gevolgen van het agrarisch natuurbeheer op insecten”. Afgelopen jaar is het project afgerond.

In 2018 en 2019 zijn er meerdere excursies gehouden bij deelnemers
met het pakket kruidenrijk grasland. Ze beheren in het leefgebied ‘Open
grasland’ in Weststellingwerf. Het belangrijkste resultaat was kennis over
variatie. Inmiddels weten we dat meer variatie in het weiland gunstig is voor
de insecten. Om de beste resultaten te bereiken, moet je goed kijken naar
het maairegime.

en insecten.
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Afgelopen jaar kozen we voor deze nieuwe huisstijl. De rode kleur is
‘geleend’ uit het boerenbontservies. Maar is ook een verwijzing naar de
arbeidersbeweging die zo kenmerkend was voor Zuidoost-Friesland.
Hun handen gaven in de 19e en begin 20e eeuw vorm aan het landschap
zoals we dat nu kennen.
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DD: Snoeien alleenstaande bomen op
weiland of akker. Voor
gezond houden boom.
Vanaf 15/7

A U G U S T U S

ND: Deels schonen van
sloten. Zodat nieuw leven kan ontstaan.
LW: Graslandranden
worden deels niet gemaaid, voor een goede
overgang voor reptielen,
amfibieën en insecten.
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O K T O B E R
DD: Snoeien bomen en
struiken. Voor ruimte van nieuwe planten,
kruiden, struiken en bomen.

ND: Deels schonen van
sloten. Zodat nieuw leven kan ontstaan.
Schonen en maaien
van poelen. Voor het
voortplantingsseizoen
van (water)vogels, amfibieën, reptielen en insecten.

DD: Snoeien alleenstaande bomen op
weiland of akker. Voor
gezond houden boom.
Vanaf 15/7

OG: Uitrijden van ruige
mest voor verruiging
van grasland met meer
kruiden en beter bodemleven.
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amfibieën en insecten.

ND: Deels schonen van
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poelen.
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N O V E M B E R
DD: Snoeien bomen en
struiken. Voor ruimte van nieuwe planten,
kruiden, struiken en bomen.

ND: Deels schonen van
sloten. Zodat nieuw leven kan ontstaan.
Schonen en maaien
van poelen. Voor het
voortplantingsseizoen
van (water)vogels, amfibieën, reptielen en insecten.

D E C E M B E R

DD: Snoeien bomen en
struiken. Voor ruimte van nieuwe planten,
kruiden, struiken en bomen.

Getallen per 31-12-2019
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Promotieacties
ELAN was in 2019 bij een aantal evenementen zichtbaar aanwezig met o.a.
weideborden. Op die manier wilden we inwoners van de streek laten zien
wat ons werk in houdt. We stonden bij:
A g r a r i s c h N a t u u r b e h e e r Wolvega e.o. 1 juni 2019
• Pieter Stuyvesanttocht
Zuidoost - Friesland
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• Pompoenenmarkt van der Gun Olderberkoop
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• Lindefestival Wolvega – 17 t/m 19 september 2019
 ttentieborden ‘bloemrijke akkerranden’ i.s.m. ANV De Alde Delte – zomer
•A
2019
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Met de slogan ‘Onze handtekening onder het landschap’ wil ELAN benadrukken dat het beheren van natuur en agrarische
grond
niet
gaat.
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Het belangrijkste doel van de communicatie in 2019 was om méér mensen
Elan is een collectief dat bestaat uit de Agrarische natuurverenigingen:
Alde Delte,
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Gagelvenne.
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Bestuur

Menno Nijenhuis

Grytsje van der Sluis

Warner van der Leeuw
Kees van de Lageweg

Veldmedewerkers
Bij ELAN zijn een aantal vrijwilligers actief. Zij vormen de
schouwcommissie, maar ook de beheerregisseurs vallen hieronder.

Over de Schouwcommissie
De schouwcommissie van ELAN bekijkt het beheer, adviseert en controleert of het beheer volgens de afspraken is uitgevoerd. De commissie
bestaat uit: Rina van Burgsteden, Bert van Noordenburg, Pyt Kingma,
Foppe Hemminga, Sippe Bron, Catharinus Post.

Over de Beheerregisseurs
Bij ELAN zijn ook een aantal, vrijwillige, beheerregisseurs actief. Zij verzorgen de werving van nieuwe ELAN-deelnemers voor het agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. Daarnaast zoeken zij ook deelnemers die mee
willen werken aan een herstelproject, zoals de aanleg van een poel in De
Hoeve in 2018.
Deelnemers met vragen over het beheer van hun perceel kunnen ook
terecht bij een beheerregisseur. Catharinus Post, Hans Frederiks,
Auke Koehoorn, Henk Roeles, Sippe Bron (reserve).

Bert van Noordenburg

Pyt Kingma
Sippe Bron

Catharinus Post

Henk Roeles

Foppe Hemminga

niet op de foto: Hans Frederiks, Auke Koehoorn en Rina van Burgsteden

Over een kwartelkoning…
Afgelopen juni is er door de lokale vogelwacht in een weiland bij Nij Beets
een roepend mannetje van de kwartelkoning gehoord. De kwartelkoning
(Fries: teapert) maakt een bijzonder geluid om vrouwtjes te lokken.

Het geluid van de kwartelkoning wordt wel vergeleken met het met een
kam over een creditcard heen schuren (crex crex). In een stille nacht kan dit
geluid over een kilometer gehoord worden. Volgens Natuurmonumenten
is de aanwezige kwartelkoning zeer bijzonder, vanwege het kleine aantal
broedparen in ons land.
Rode lijst
De kwartelkoning staat op een rode lijst met kwetsbare dieren. De kwartelkoning zat op een perceel van een ELAN-deelnemer aan agrarisch natuurbeheer, waar sprake is van uitgesteld maaien tot 15 juni. Hierdoor stond het
gras vrij hoog.
Gevonden met warmtebeelden
Toen de vogelwacht het geluid hoorde is er overleg geweest tussen ELAN,
de boer van wie het perceel is en Natuurmonumenten. Bij een broedende
kwartelkoning mag er niet worden gemaaid. Met behulp van de drone van
de Bond van Friese Vogelwachten is in de vroege morgen van 20 juni gezocht naar de kwartelkoning. Deze was goed te horen en werd met behulp
van de warmtebeeldcamera van de drone de ook gevonden. Helaas bleef
het bij het mannetje; het vrouwtje bleek onvindbaar.
Agrarisch natuurbeheer investeert in leefgebieden
In het gebied rond Nij Beets wordt agrarisch natuurbeheer toegepast. Het

gebied past goed bij het leefgebied van de kwartelkoning. Het is een beekdal van het Alddjip of Koningsdiep, waardoor de weilanden natter zijn en
bovendien meer kruiden bevatten.

Vooruitblik 2020
Ook in 2020 werkt ELAN verder aan het agrarisch natuurbeheer in
Zuidoost-Friesland. En gaan we aan de slag met een aantal (nieuwe)
projecten.

Nieuw beheer: leefgebied ‘Open akker’
Belangrijk speerpunt in 2020 is de invulling van ‘Open akker’. In 2020 starten acht deelnemers met het beheer van deze akkers. Ze zaaien hun percelen in het voorjaar van 2020 in, waarna de vogels en andere dieren in de
broedperiode en gedurende de herfst en winter er van kunnen profiteren.
ELAN heeft de ambitie om de monitoring direct het eerste beheerjaar op te
pakken, om zo eventueel bij te kunnen sturen in het beheer of de beheerpakketten richting 2022.
Naast ‘Open akker’ blijft de inzet binnen de andere leefgebieden gecontinueerd. Belangrijk is daarbij de kwaliteit van het beheer. Met behulp van
schouw, monitoring en voorlichting streeft ELAN naar kwalitatief goed beheer, om de doelsoorten zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.
Herstellen van onder andere houtwallen in Zuidoost-Friesland
Het Landschapsherstelproject (HVLDD) wordt gecontinueerd. De werving
van nieuwe deelnemers blijft in volle gang. Uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats tot ongeveer 15 maart en starten opnieuw in de herfst
van 2020. Het gaat om het herstel van landschapselementen in de ‘Droge
dooradering’; denk aan elzensingels, bosjes en houtwallen.
Naast bovenstaand herstelproject heeft ELAN in 2020 ook als doel om een

ander soort ‘herstelproject’ op te pakken, gezamenlijk met Landschapsbeheer Friesland en andere Friese agrarische natuur collectieven. Voor het
ELAN werkgebied gaat het daarbij om het aanleggen van duikers, opknappen van historische erven en aanleggen van (braakliggende) ‘overhoekjes’
en/of randen met zaadmengsels of struweel.
Compost maken bij de boer
Het project Agrarische Groenstations heeft de afgelopen twee à drie jaar
nagenoeg stil gelegen. In dit project kan snoeiafval, blad en slootmaaisel
van bijvoorbeeld gemeenten, Wetterskip en burgers op een boerenerf worden omgezet tot organische meststof, zoals compost. De belemmerende
wet- en regelgeving hebben er voor gezorgd dat een Agrarisch Groenstation geen optie is voor agrarische ondernemers. In 2020 wordt er wederom
getracht om een opening te vinden in de regelgeving. De agrariërs willen
deelnemen en alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig. Nu de wet- en regelgeving nog. Bij ELAN is enthousiasme om deze bijzondere samenwerking voor een duurzamere omgeving voor elkaar te krijgen.
Zaaien in Zuidoost
In het voorjaar wil ELAN een makelaar zijn in zaadmengsels. Steeds meer
niet-boeren zaaien kruidenrijke zaden in tuintjes of in bermen voor bijvoorbeeld bijen en vlinders. Vanuit de contacten die we hebben met zaadleveranciers willen we behapbare hoeveelheden aanbieden aan de inwoners
van Zuidoost-Friesland. In de maanden april en mei moet het vorm krijgen.
Ook ELAN-deelnemers zaaien weer in voor meer biodiversiteit, zoals hier
bovengenoemd bij de ‘Open akker’ en - als vervolg op 2019 – en de zonnebloemen naast de mais.

Contacten, netwerk en partners
Als collectief jagen we samenwerking aan. We werken op
de volgende manieren samen.

natuur- en landschapsbeheer is Boerennatuur ook voor kennis overdracht
en pilots voor meer kwaliteit van natuurinclusieve landbouw.

Over collectieven
ELAN Zuidoost-Friesland bestaat als collectief uit vier verschillende agrarische natuurverenigingen. Een afvaardiging van deze groepen komen samen in het Algemeen Bestuur. Dit AB bestond in 2019 uit:

In de regio
In Zuidoost-Friesland hebben we contact met de gemeenten Heerenveen,
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Maar ook met de vogelwachten in onze regio en de WBE’s (wild beheer eenheden, jagersverenigingen en de terrein beherende organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea.

Jelmer Bakker (Grien Brongergea), Nico van der Weerd (VANL Weststellingwerf), Alfred van den Akker (VANL Weststellingwerf), Hans Frederiks
(Gagelvenne), Jan Hendrik Gorter (Gagelvenne) en Albert Mellema (ANV
De Âlde Delte).
Het algemeen bestuur vergadert drie keer per jaar met het dagelijks bestuur en de gebiedscoördinatoren.
Ons collectief staat in Friesland niet op zich zelf. Maar we zijn als samenwerkingsvorm in Zuidoost-Friesland verbonden in het Kollektivenberied
Fryslân. Naast ELAN bestaat Friesland uit de volgende collectieven:
• Noardlike Fryske Wâlden
• Agrarisch Collectief Waadrâne
• Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels
• Gebiedscoöperatie It Lege Midden
• Coöperatieve vereniging Súdwestkust
• Kollektyf Westergo
Op nationaal niveau werkt ELAN samen binnen de koepel Boerennatuur, dat
een verzameling is van alle Nederlandse collectieven. Naast het agrarisch

Kennis, controle en monitoring
Het monitoren van het beheer, het tellen van doelsoorten doet ELAN in samenwerking met RAVON (voor reptielen, vissen en amfibieën).
Voor het tellen van vogels werken we samen met SOVON en de BFVW.
Zowel RAVON als SOVON werken met vakspecialisten als kundige vrijwilligers. Een belangrijke partner voor ELAN is Landschapsbeheer Friesland.
Met hun kennis worden ELAN-deelnemers steeds beter in het beheren van
o.a. akkers, houtwallen en weilanden.

Werkgebied
De gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf,
Heerenveen en Opsterland.

Colofon
Uitgave van ELAN Zuidoost-Friesland
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
T: 0512-383800
E: info@elan-zofriesland.nl
www.elan-zofriesland.nl
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ELAN is een collectief dat bestaat uit de Agrarische natuurverenigingen:
De Alde Delte, VANL Weststellingwerf, Grien Brongergea en Gagelvenne.
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