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‘It Lege Midden’
Wat heeft dit netwerk gedaan én wat heeft de sector hieraan?

Met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op komst is het voor agrarische
natuurverenigingen (ANV’s) belangrijker dan ooit om zich professioneel te organiseren en op de eigen taak te
oriënteren. Maar beperkt de taak van de ANV zich tot het gesubsidieerde agrarisch natuurbeheer of is de
markt breder?
Vijf agrarische natuurverenigingen in het ‘Lege Midden’ van Friesland zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar
een goede vorm om het agrarisch natuurbeheer in dit gebied te organiseren. Daarnaast verkenden zij de
markt om te bepalen welke toegevoegde waarde de landbouw dit gebied verder nog te bieden heeft. Op dit
moment houden deze vijf ANV’s zich bezig met ganzenopvang, weidevogels en kruidenrijk grasland.
Concreet netwerkdoel
Oriënteren op een goede vorm van agrarisch natuurbeheer en inzicht verkrijgen in de maatschappelijke

De netwerkdeelnemers van ‘It Lege Midden’

toegevoegde waarde van de landbouw in ‘It Lege Midden’
Wat is er in het netwerk geleerd?


Inzicht in markt en maatschappelijk toegevoegde waarde van ANV’s.



Kennis en bewustwording van de invloed van het nieuwe GLB op ANV’s.



Samenwerking tussen ANV’s is onvermijdelijk om aansluiting te vinden bij het nieuwe GLB.



De voor- en nadelen van verschillende vormen van samenwerking en organisatie.



Door op te treden als verkenner in plaats van bestuurders konden de netwerkdeelnemers veel vrijer
denken en handelen.

“It lege midden is een begrip geworden.”

Resultaten
Nu door landelijke en provinciale ontwikkelingen de ANV’s min of meer worden gedwongen om samen te
werken hebben de vijf ANV’s een duidelijk voorsprong in kennis en bewustwording. Door dit voorwerk kunnen
de ANV’s een weloverwogen besluit nemen in toekomstige keuzes die ze moeten maken. De vijf ANV’s
hebben het voornemen om als samenwerkingsverband verder te gaan. Het netwerk heeft geleerd van
ervaringen van reeds bestaande samenwerkingsverbanden van ANV’s en daaraan conclusies verbonden voor
de eigen samenwerking. Ze gaan zelfstandig in het verder vormgeven van de samenwerking.
De ervaringen die zijn opgedaan in ‘It Lege Midden’ worden ingebracht bij de provinciale denktank
‘collectieven Fryslân’. Hierin wordt nagedacht over wat er bij komt kijken om een collectief op te zetten en de
wijze waarop Friesland de collectieven kan organiseren.
Het netwerk heeft een methodebeschrijving over de samenwerking tussen ANV’s ontwikkeld. Wanneer ANV’s
plannen hebben voor een samenwerking kunnen ze in deze beschrijving tips en aandachtspunten vinden. Als
er een onafhankelijk adviseur wordt ingeschakeld om het proces te begeleiden, kan deze gebruik maken van
deze handreiking.

“In dit netwerk is alles haalbaar, als je maar
wilt.”

Resultaten verspreiden


Methodebeschrijving samenwerking ANV’s



Artikel Netwerk op zoek naar goede vorm agrarisch natuurbeheer



Artikel Fries natuurbeheer met toegevoegde waarde



Artikel Verkenners in natuurbeheer

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij netwerkvoorzitter Foppe Hemminga (f.hemminga@online.nl).

Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen
van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.

