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Wij zijn van start! 
In het afgelopen jaar hebben wij achter de schermen de Gebiedscoöperatie Zuidoost 
Friesland opgericht. De coöperatie zal zich moeten bewijzen als middel om in Zuid-
oost Friesland te werken aan een vitaal en kwalitatief gebied, samen met onder ande-
re betrokken inwoners, gebiedspartijen, onderwijs en overheden. Met het benoemen 
van een bestuur, een raad van advies en de start van een drietal projecten is het hoog 
tijd om naar buiten te treden! Dat doen wij dan ook met gepaste trots. In deze eerste 
nieuwsbrief leest u over onze projecten, stellen wij ons aan u voor en doen wij nadruk-
kelijk de uitnodiging om met ons mee te doen door lid te worden, samen projecten uit 
te voeren en kennis & kunde te delen. Wij zien uit naar de samenwerking met u.  

 Tjerk Hof – voorzitter 

lees verder >>

Projecten
Op dit moment hebben wij drie projecten in uitvoering. Het zijn projecten die de 
kwaliteit van het buitengebied raken, die kinderen meer bewust willen maken 
van ‘groen’ en die bijdragen aan meer biodiversiteit.  Op de volgende pagina leest 
u meer over deze projecten.
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Projecten

Biodivers Cultuurland 
Ooststellingwerf 

Binnen de grenzen van de gemeente Ooststel-
lingwerf zijn verschillende initiatieven die ge-
richt zijn op het versterken en vergroten van de 
biodiversiteit. Er zijn grote initiatieven die min 
of meer zelfstandig opereren als ondernemin-
gen en er zijn kleine initiatieven die gerund 
worden door stichtingen, verenigingen en/of 
burgerinitiatieven. Deze kleine initiatieven zijn 
sinds het begin van 2021 verenigd in het 

platform Biodivers Cultuurland Ooststelling-
werf. Dit platform streeft er naar het op grote 
en kleine schaal versterken van de biodiversi-
teit door het koppelen van streekeigen biodi-
versiteitsinitiatieven. Momenteel werken wij 
onder andere aan het inzaaien bloemenstro-
ken en -weides, aan een nestkasten project 
op 2 scholen en aan een project ‘van akker tot 
bakker’. Samenwerkingspartners zijn de Agra-
rische Natuurvereniging Gagelvenne, de Wild-
beheereenheid Ooststellingwerf en de Imkers-
vereniging.                                               Lees meer

Ontwikkelingsperspectief en 
uitvoeringsprogramma buitengebied Ooststellingwerf 

De gemeente Ooststellingwerf heeft de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland gevraagd om een ont-
wikkelingsperspectief en uitvoeringsagenda op te stellen voor het buitengebied. Het doel is om zowel 
tussen partijen als op thema’s verbindingen te leggen die de kwaliteit van het buitengebied doen ver-
sterken. Het perspectief en programma dienen als ‘overdrachtsdocumenten’ voor een nieuwe samen-
stelling van het college van B&W, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.             Lees meer

https://gebiedscooperatiezof.nl/projecten/biodivers/
https://gebiedscooperatiezof.nl/projecten/landschap/ontwikkelingsperspectief-buitengebied-ooststellingwerf/


Even voorstellen:

Doe mee 
 en word lid

Groene Schoolpleinen 

De Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland gaat 
voor de gemeente Ooststellingwerf een op-
dracht uitvoeren die zich richt op het vergroe-
nen van schoolpleinen bij basisscholen binnen 
deze gemeente. Groene schoolpleinen zijn in 
opkomst. Belangrijke onderdelen in een ont-
werp zijn: gevarieerde speel- en leeractivitei-
ten, ruimte voor ontspanning, biodiversiteit en 
klimaatbestendigheid.

De gemeente wil graag een inventarisatie zien 
van alle basisscholen in Ooststellingwerf met 
daarin informatie over in welke mate deze 
scholen openstaan voor een vergroening  van 
hun schoolplein/ schoolomgeving. Zo een in-
ventarisatie zal ook inzicht geven in wat deze 
scholen voor ogen hebben en wat ze hiervoor 
nodig hebben, van bijvoorbeeld de gemeente  
of andere ondersteunende partijen.
Deze inventarisatie zal resulteren in een plan 
van aanpak met aanbevelingen naar de ge-
meente hoe verder invulling te geven aan dit 
onderwerp.

Lees meer

De Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland kan niet zonder uw betrokkenheid en 
samenwerking. Landschapsbeheer Friesland is als eerste organisatie lid geworden. 
En als er 1 schaap over de dam is … 
Alleen samen kunnen wij bijdragen aan een vitaal gebied door netwerken te koppelen, 
kennis te delen en projecten te versterken. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw 
betrokkenheid te tonen. Organisaties kunnen lid worden, ondernemers en particulieren 
kunnen supporters worden. Op onze website kunt u meer lezen over de wijze van aan-
melding en de hieraan verbonden kosten. 

De eerste leden hebben zich inmiddels aangemeld. 
Het gaat om: Landschapsbeheer Friesland, 
Agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne 
en de WBE Midden-Ooststellingwerf.

Wilt u eerst nader met ons kennismaken, nodig ons dan uit!   

https://gebiedscooperatiezof.nl/projecten/review-1/
mailto:www.gebiedscooperatiezof.nl


Het bestuur
Even voorstellen:

Contactpersoon: 
Jan-Olaf Tjabringa
info@gebiedscooperatiezof.nl 
06-27095640
Website: www.gebiedscooperatiezof.nl
Twitter: @GCZOFriesland

De nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Meld u dan af via dit e-mailadres:
info@gebiedscooperatiezof.nl

Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland
p/a Schoterlandseweg 36d Jubbega 

Contact

Regina ter Steege 
Regina is recentelijk gestopt als 

directeur van Landschapsbeheer 
Friesland. Vanuit haar werkzaamheden 
bij Landschapsbeheer Friesland, vanuit 
diverse rollen, heeft ze veel ervaring 
opgedaan met (verander) management, 
met het leiden van een organisatie en 
inhoudelijk met vraagstukken rondom 
ruimtelijke kwaliteit, plattelands-
ontwikkeling en uiteraard met het 
landschap als basis. Ze onderschrijft 

de meerwaarde van een integrale (gebieds)
aanpak waar thema’s, opgaven en organisaties 

elkaar kunnen en moeten versterken. 

Tjerk Hof 

Tjerk behoort tot de pioniers voor 
de oprichting van de Gebiedscoöperatie 

Zuidoost Friesland. Hij is agrariër in Oldeber-
koop en ziet al langere tijd in dat de agrarische 
sector als geheel en agrariërs als individu het 
contact met de samenleving moeten leggen. Het 
combineren van doelen en belangen en het sa-
menwerken in het buitengebied is van essentieel 
belang om niet alleen de toekomst van de sector 
zelf, maar ook de kwaliteit van het buitengebied 
als woon- en werkgebied te bestendigen. 

Yolt IJzerman

Yolt woont in Aldeboarn en heeft 
zich tientallen jaren bij Staatsbosbe-

heer ingezet om de natuurkwaliteiten te 
versterken. Mede vanuit een rol als relatiebe-

heerder, of lobbyist, is het voor hem een van-
zelfsprekendheid om integraal te werken en te denken. 
Natuur en bijvoorbeeld landbouw zijn minder elkaars 
tegenpolen dan gedacht, er liggen kansen voor samenwer-
king. Yolt is momenteel nauw betrokken bij de mede door 
hem opgerichte Stichting Beekdallandschap Koningsdiep 
– De Nij Boarn en bij de uitkijktoren Belvedère in Oran-
jewoud. Daarnaast wil hij zich graag inzetten om het 
gebiedsinitiatief in Zuidoost Friesland op weg te 
helpen door zijn kennis, kunde & netwerk 
hiervoor in te zetten.

Henk Vrijhof &
Jan-Olaf Tjabringa 

Henk en Jan-Olaf vormen samen de 
uitvoeringsorganisatie. Beiden hebben jaren-

lange ervaring als het gaat om het ontwikkelen van 
projecten, projectmanagement en ‘gebiedswerk’. 
Ze ondersteunen de organisatie daar waar het nodig 
is, van webbeheer tot projectmanagement.  

Raad van Advies 
Zonder goede adviezen, 

zonder een borging in het 

gebied kan de coöperatie haar 

werk niet doen en zo niet van 

betekenis zijn voor Zuidoost 

Friesland. De Raad van Advies 

wordt gevormd door Dennis 

Benedictus (Staatsbosbeheer), 

Johan Elsenaar (De Vrije Vogel), 

Jetze Botma (FB Oranjewoud), 

Gerda van Eck (MelkveeAgenda), 

Dick Dijkstra (Recreatieschap 

Drenthe), Jan de Roos (Jongens 

van Outdoor) en Pier Ooster-

kamp (Ecostyle). 

mailto:info@gebiedscooperatiezof.nl
http://www.gebiedscooperatiezof.nl
mailto:info@gebiedscooperatiezof.nl

