
Schoon Erf, Schoon Water

Schoon Erf, Schoon Water: 
uniek project met veel voordelen!

Deelnemen aan Schoon Erf, Schoon Water biedt u als melkveehouder in 
Friesland veel voordelen. U krijgt een gratis adviesgesprek met twee 
adviseurs: een van de landbouw en een vanuit het Wetterskip Fryslân. 
Zij kijken en denken met u mee over de meest effectieve aanpassingen 
op uw erf, zodat u voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving rond 
erfafspoeling. Samen met de adviseurs bepaalt u of en welke maatregelen 
u op uw erf neemt. Dat kunnen hele eenvoudige aanpassingen zijn die weinig 
geld kosten en een groot(s) effect hebben.

1000 euro bij aanmelding voor 1 april 2017

Meld u zich voor 1 april aan? Dan heeft u recht op een stimuleringsbijdrage 
van 1000 euro! Wat houdt u nog tegen? Meld u aan via 
www.schoonerfschoonwater.frl. Op de achterzijde ziet u hoe dit werkt.

Waarom meedoen met Schoon Erf, Schoon Water:

• Gratis bedrijfsadviesbezoek op maat van deskundige adviseurs
• 1000 euro stimuleringsbijdrage als u zich voor 1 april 2017 aanmeldt
• Eenvoudige maatregelen, met groot effect!



Stap 1: Ga naar www.schoonerfschoonwater.frl

Stap 2:  Ga naar de button ‘Aanmelden’ en klik hierop

Stap 3:    Vul uw e-mailadres en uw postcode in en bedenk een wachtwoord 
dat u goed kunt onthouden. Druk op ‘Aanmelden’. 

Stap 4:    U ontvangt een activatielink in de in-box van uw mailbox. 
Let op: deze e-mail kan ook in uw spambox of in ‘ongewenste 
berichten’ terecht gekomen zijn. Open deze e-mail en druk op 
‘Account Activeren’. Met deze actie maakt u een account aan. 
Dit account heeft u nodig om u aan te kunnen melden. 
U bent dus nog niet aangemeld. Dat komt in de volgende stap.

Stap 5:    U komt nu op een pagina waarop u de Erfscan kunt doen. 
Wilt u zich meteen aanmelden? Druk dan op “Erfscan overslaan”

Stap 6:  Vul uw NAW-gegevens in en druk op “Invoeren”. 

Gefeliciteerd! 
U bent nu deelnemer en u kunt profi teren van de voordelen van 
Schoon Erf, Schoon Water!

Aanmelden? Zo gedaan!

Ik ben aangemeld. En nu?
Als er in uw gebied voldoende aanmeldingen zijn, dan krijgt u een uitnodiging 
voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst praten de adviseurs u bij 
over de meest recente wet- en regelgeving rond erfafspoeling en maken zij 
met u een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek bespreekt u 
samen met hen of en zo ja welke aanpassingen u kunt doen.

Meer weten?  Kijk op www.schoonerfschoonwater.frl

Vragen?  Stuur een mail naar info@schoonerfschoonwater.frl of bel naar 088-888 66 55

In zes simpele stappen bent u deelnemer aan Schoon Erf, Schoon Water:


