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Het bestuur van de Gebiedscooperatie Zuidoost Friesland 
wenst u betekenisvolle feestdagen 

en alle goeds en gezondheid voor 2023. 

lees verder >>

Kennismakingsbijeenkomst
Afgelopen najaar hielden we een bijeenkomst 
waar onze eerste leden, de commissie van 
advies en bestuur voor het eerst bij elkaar 
kwamen voor een nadere kennismaking. Het 
was de aftrap ter gelegenheid van onze formele 
oprichting. Ook hadden we de vijf gemeen-
tes die in ons gebied liggen uitgenodigd om 
eens kennis met ons te komen maken. Met de 
gemeente Ooststellingwerf hebben we al een 
goede band, maar we vinden het wezenlijk dat 
we met álle gemeentes in ons werkgebied een 
goede band ontwikkelen. 
Wij begonnen de bijeenkomst met een toe-
lichting op onze doelstellingen en hoe we die 
willen bereiken. Ook lieten we zien bij welke 
projecten we concreet betrokken zijn. Hierna 
ontspon zich een geanimeerd gesprek. We 
spraken onder meer over de positie die onze 
coöperatie het beste kan innemen en over wat 
we voor elkaar kunnen betekenen. Krachtig 
kwam naar voren dat men de GCZOF vooral 
ziet als organisatie om te stimuleren dat we 
met elkaar gaan samenwerken in het buiten-
gebied van Zuidoost Friesland. De partijen in 
dit gebied weten elkaar goed te vinden als het 

om het formuleren van beleid of visies gaat. 
Maar samenwerken lukt nog niet altijd zo goed. 
Hierin kan onze gebiedscoöperatie heel goed 
een verbindende rol vervullen. We zien terug op 
een zeer geslaagd gesprek en ontmoeting met 
elkaar. We geloven namelijk dat dit een goede 
stap was om onszelf op de kaart te zetten in 
Zuidoost Friesland. Het kan niet anders dan dat 
die tot mooie en concrete samenwerkingspro-
jecten gaat leiden!



Projecten

 
Vanuit het platform Biodivers Cultuurland Ooststel-
lingwerf hebben wij samen met de Vereniging Na-
tuurmonumenten meegedaan aan de landelijke na-
tuurwerkdag op zaterdag 5 november. Het doel van 
deze activiteit was de bestrijding van de Amerikaan-
se Vogelkers in de Compagnonsbossen van Ravens-
woud, bij het Fochteloërveen. Deze is erg dominant 
en hierdoor krijgen andere boomsoorten geen kans 
meer om te verjongen. Op de lange termijn 
betekent dit een afname van de biodiversiteit 

omdat je nog maar één soort boom overhoudt. 
Onder enthousiaste begeleiding van een boswachter 
en leerling boswachter, is een groep van 12 perso-
nen, waarvan 5 kinderen, de Compagnonsbossen bij 
Ravenswoud ingegaan om de handen uit de mou-
wen te steken. De deelnemers zijn na een ochtend 
hard werken in de prachtige ochtendzon, welver-
diend huiswaarts gekeerd met meer kennis over 
biodiversiteitsherstel in het Compagnonsbos.

Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf
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Als gemeente in Zuidoost Friesland vinden we het 
een vanzelfsprekendheid partner te zijn van de 
gebiedscoöperatie. Deze organisatie is actief op tal 
van terreinen die de leefbaarheid in onze gemeente 
vergroot. Klimaatverandering noodzaakt ons om na 
te denken over aanpassingen in het buitengebied. 
We hebben veel vrij afstromende landerijen en twee 
beken, die gevoed worden door het Fochteloërveen. 
Houden we voldoende water voor de landbouw en 
de natuur in de toekomst is een serieus vraagstuk. 
Nu al wordt daaraan gewerkt, met verondieping van 
duikers en stuwtjes.  

Maar is dat genoeg? Door de stikstofproblematiek 
zal er veel veranderen, stikstofreductie staan wij 
voor middels de aanpak 1, management 2, innova-
tieve technieken en 3, uitplaatsen, in deze volgorde. 
Ons buitengebied zal erdoor veranderen. De mooie 
balans die we hebben in landbouw, natuur en recre-
atie willen we op een gezonde manier de toekomst 
in loodsen. Dit vanuit een gedachte wat onze  

gemeente kan dragen, wat past in deze regio, met 
onze grondsoorten, met ons landschap en met onze 
activiteiten. 

Onze gemeente moet een aantrekkelijke plek zijn 
om te wonen, te leven, te werken en te recreëren. 
Daarbij hoort een voorzieningenniveau dat we in 
stand kunnen houden door goede bedrijven van 
klein tot groot in diverse sectoren. Wanneer de lan-
delijke opgaves op gebied van landbouw, water, na-
tuur en klimaat een duidelijker regionale invulling 
krijgen kunnen wij in ons gebied, met alle betrok-
kenen een plan maken zoals wij vinden dat de regio 
de toekomst in kan. De gebiedscoöperatie Zuidoost 
Friesland, die een verkenning doet naar een ontwik-
kelperspectief van onze regio, kan ons daar prima in 
faciliteren. 

Jan van Weperen, 
wethouder gemeente Ooststellingwerf

Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland 



Na een half jaar meegedraaid te hebben in het 
bestuur van de Gebiedscooperatie Zuidoost Fries-
land  ben ik toegetreden tot het bestuur, omdat de 
onderwerpen op het gebied van landbouw, leef-
baarheid, natuur, biodiversiteit en recreatie mij 
mateloos interesseren. Ik ben geboren in de Stel-
lingwerven en heb er nu zo’n 50 à 60 jaar gewoond 
en ben actief geweest op allerlei gebieden in deze 
mooie streek van Nederland. Als oud-bodemkundi-
ge ben ik meer dan 20 jaar werkzaam geweest voor 
de landbouw in vele delen van Nederland. Ik vind 
de bodem de basis van het landschap dat door de 
mensen (boeren) is gevormd. 

Door mijn grote belangstelling voor de natuur en 
de laatste 20 jaar ook actief als vrijwilliger op het 
gebied van recreatie en toerisme - waarvan 15 jaar 
als verhuurder van vakantiewoningen - weet ik 
wat er in ons mooie gebied/landschap leeft. Lezin-
gen, rondleidingen en enkele publicaties maken 
mij “kenner” van ons gebied. Ook de toekomst van 
ons gebied heeft mijn grote belangstelling voor de 
onderdelen die ik in het begin al noemde en daar-
naast sta ik met beide benen op de Stellingwerfse 
bodem. Samen met de bestuurders, werkers en 
inwoners uit vele geledingen zullen we proberen 
behulpzaam te zijn met de veranderingen in het 
mooie zand- en veengebied, gelegen op de grens 
van onze twee provinciën. 

Even voorstellen… 
Hans Salverda (1949)

Nieuwe leden  

In de afgelopen periode hebben wij drie nieuwe 
gebiedspartijen als lid mogen verwelkomen. 
It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten 
en ELAN Zuidoost Friesland dragen onze inzet 
voor het Zuidoost Friesland een warm hart toe en 
zoeken de samenwerking. Van harte welkom aan 
hen! Wilt u met uw organisatie ook lid worden, 
neem dan contact met ons op.  
E-mail: info@gebiedscooperatiezof.nl

Volg ons op: www.gebiedscooperatiezof.nl
of op social media:

Groene Schoolpleinen 
Voor de gemeente Ooststellingwerf heeft de Gebieds-
coöperatie Zuidoost Friesland succesvol een op-
dracht uitgevoerd om onder alle 16 basisscholen van 
de gemeente te peilen wat de houding is ten aanzien 
van groene schoolpleinen. Uit dit onderzoek is een 
algemeen beeld naar voren gekomen dat bijna alle 
schoolpleinen nog grijs zijn en niet klimaatadaptief, 
dat wil zeggen dat er sprake is van hittestress in het 
zomerseizoen en soms ook wateroverlast. Er is een 
aantal aanbevelingen gedaan naar de gemeente hoe 

ze met dit onderwerp verder kunnen om scholen 
te stimuleren om te vergroenen. En de gemeente 
neemt deze aanbevelingen ter harte aangezien zij 
voor het vervolg van deze opdracht wederom ge-
bruik zullen maken van Agnes Dokter haar kennis en 
ervaring met dit onderwerp. Agnes zal, uit naam van 
de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland, zich het 
komende jaar blijven inzetten om de basisscholen in 
Ooststellingwerf te adviseren en te begeleiden waar 
nodig.
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