
  

NIEUWSBRIEF (Algemeen 2017) 

 

 

 

WIE IS DE VERENIGING ECOLANA 
EcoLaNa is een vereniging van agrariërs, die een economisch en ecologisch verantwoorde 

landbouwproductie nastreven. Deze vereniging is op 13 november 2001 opgericht door vier 

agrariërs: twee akkerbouwers (K. van der Bos en J. Idsardi), een melkveehouder (F. Antonides) en een 

schapenhouder (J. van Sinderen). 

De aangesloten bedrijven liggen in het noordelijk zeekleigebied van Friesland (Fryslân) tussen 

Holwerd en Ternaard, langs de Waddenzee. De totale oppervlakte is 360 hectare binnendijkse 

gronden, waarvan 300 hectare een aaneengesloten gebied vormt. Ook is daarnaast per 2005 nog 60 

hectare buitendijkse gronden in beheer genomen van Staatsbosbeheer. 

 
 

WAT IS HET DOEL VAN ECOLANA 
De doelen van de vereniging zijn:  

-laten zien dat samenwerking tussen veehouderij- en akkerbouwbedrijven goed mogelijk is met als 

  resultaat een modern gemengd bedrijf; 

-het ontwikkelen van een economisch duurzame landbouw waarbij voedselveiligheid,   

  voedselkwaliteit, dierenwelzijn, milieukwaliteit, natuur, landschap en recreatie centraal staan;  

-het realiseren van een omschakeling van traditionele landbouwproductie naar een maatschappelijk 

  verantwoorde productiewijze. 

 

Deze nieuwe manier van samenwerking (verschillende soorten bedrijven; intensief en extensief, 

akkerbouw en veehouderij) een vorm van “gemengd bedrijf nieuwe stijl” geeft de ondernemers meer 

mogelijkheden en ruimte, zowel voor een meer duurzame landbouw als voor natuur en milieu. 

De vereniging gaat er vanuit dat de consumenten vandaag de dag bereid zijn de meerprijs, die de 

aanpak van de vereniging tot gevolg heeft, te betalen. 

 

Daarnaast geeft deze samenwerking ook meer mogelijkheden om elkaars kennis en kwaliteiten beter te 

benutten, arbeidsuren en machines met elkaar uit te wisselen en om een gezamenlijke visie voor de 

toekomst te ontwikkelen en neer te zetten. 

 
 

WAT DOET ECOLANA 
In het jaar 2002 is EcoLaNa gestart met een vooronderzoek naar de mogelijkheden van duurzame 

landbouw. Dit vooronderzoek is richtinggevend ten aanzien van de wijze waarop de aangesloten 

bedrijven moeten worden aangepast om voor de toekomst verzekerd zijn van een bestendige “licence 

to produce”. Er wordt naar gestreefd zo snel mogelijk over te schakelen naar een duurzame landbouw. 

Een en ander is beschreven in het rapport “Maatschappelijke toets”  (opgemaakt door Altenburg & 

Wymenga Ecologisch onderzoek) en “Marktverkenning” (opgemaakt door VolkerBergkamp 

Communications).  In het eindrapport “Duurzame landbouw langs de waddenkust” (opgemaakt door 

A&W), dat eind november 2002 gereed is gekomen, worden verschillende vervolgprojecten nader 

omschreven.  
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Deze vervolgprojecten zijn: 

-gemengd bedrijf nieuwe stijl  ……... (2001 tot heden: Gemeenschappelijk Bouw- en Mestplan)*; 

-financiële en juridische structuren ..  (2005-2006: Grondfonds, bedrijf- en maatschappelijk effecten)*; 

     (2010-heden: Grond Gebruikercontract Investeerder); 

-natuurbeheer  ……………………. (2005-2006:Inrichting Binnendijks)*; 

(2009-2016:Inrichting Buitendijks)*; 

-cultuurhistorisch onderzoek ………. (nog geen actie); 

-marktstrategie ……………………… (2001 tot heden: Aardappelen, Melk, Vlees, Energie en Educatie); 

-educatie en voorlichting …………... (2001 tot heden: Skybox, Rondleidingen en Wandelpad); 

-landinrichting nieuwe stijl …………(2005-2007: Herverkaveling)*. 
 

De vereniging hoopt in de komende jaren met deze vervolgprojecten te kunnen starten (*gestart en  in 

uitvoering/afgerond). 
 
 

WAT KUNT U DOEN VOOR ECOLANA 
De vereniging is er van overtuigd dat communiceren en samenwerken met andere partijen en 

organisaties van groot belang is. Alleen op die wijze krijgt de maatschappelijke behoefte aan een 

duurzame en verantwoorde landbouw een reële kans. Overschakeling naar een duurzame en 

verantwoorde landbouw kan niet gerealiseerd worden zonder (aanvullende) externe financiering, 

kennis en begeleiding. Om die te verwerven is het nodig potentiële geldschieters te overtuigen van het 

belang en de haalbaarheid van de doelen van EcoLaNa. Uw mening is dus belangrijk en wordt zeer op 

prijs gesteld. 
 

 

WIE ONDERSTEUNT ECOLANA 
Het vooronderzoek “duurzame Landbouw” is mede mogelijk gemaakt door Leader+, Provinsje 

Fryslân, Gemeente Dongeradeel en het Projectenfonds van de Friese Rabobanken. Verder zijn we 

vanaf de start ondersteund door de stichting “Oanfiterfûns foar bouboeren en tunkers yn it noorden fan 

fryslân”, VSB-fonds, Alterra, Accon-AVM accountants & adviseurs, ASG Wageningen-UR, ICES, 

SANL, Plattelânsprojekten, DLG, LNV en donateurs. 
  
Ook u kunt donateur worden en een bijdrage leveren aan of meepraten over een andere landbouw.  
 

Neem eens vrijblijvend contact met ons op (ecolana@hotmail.com) wat u eventueel voor ons zou 

kunnen betekenen.  
 

 

INTERESSE IN ECOLANA 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de “Natuur Inclusieve Landbouw” activiteiten of rapporten van de 

vereniging of wilt u eens een bedrijf bezoeken in het werkgebied van de vereniging dan kunt u contact 

met ons opnemen. Verder kunt u op onze website (www.ecolana.frl) bekijken wat de laatste 

ontwikkelingen zijn. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Kees van der Bos 

(voorzitter) 
 

 en 
 

Johannes van Sinderen 

(secretaris) 
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