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thema:

Natuur.
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is spreekbuis voor natuur, milieu
en landschap. We adviseren en nemen deel aan provinciale overleggen
en projectgroepen. Ook coördineren we de inbreng van de Drentse natuurorganisaties. Natuur- en landschapsbelangen nemen daardoor een
volwaardige plaats in binnen het provinciale beleid. 2012 stond vooral in
het teken van ingrijpende wijzingen in dat natuurbeleid .

Adviezen uit Groenmanifest
vertaald naar beleid

Jaaroverzicht 2012

Highlights
■ Het advies in het Groenmanifest

over ammoniak, dat we samen
met LTO Noord formuleerden, werd
provinciaal beleid.

Twee jaar geleden ontwikkelden we samen met LTO Noord en terreinbeherende natuurorganisaties het Groenmanifest: een gezamenlijk ontwikkeld
kader voor de aanpak en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en
ammoniakproblematiek. Dit manifest werd in het provinciaal beleid breed
omarmd en is in 2012 onder regie van de provincie verder uitgewerkt.
Samen met Het Drentse Landschap,

Groenmanifest werd door de provincie

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en

Drenthe in 2012 vertaald in een provinci-

LTO Noord werkten we in een werkgroep

ale beleidsregel. Ook bij dit onderwerp

samen aan een advies over de aanpassin-

hadden we een adviserende rol naar de

gen van de EHS. Dit advies werd door de

provincie, ditmaal samen met LTO Noord.

provincie overgenomen. Hierdoor blijven

■ Ons advies werd doorvertaald in de

EHS-kaart en het Natuurbeheerplan

alle gebieden die essentieel zijn voor een

Op basis van deze beleidsregel worden

van de provincie. Dit advies stelden

goed functionerende EHS op de kaart.

Natuurbeschermingswetvergunningen

we samen op met terreinbeheerders

Het advies over ammoniak uit het

aan veehouderijbedrijven verleend. ■

en LTO Noord.
■ Naar aanleiding van onze zienswijze

met betrekking tot de Natuurbeschermingswetvergunning voor
de RWE-kolencentrale in de
Eemshaven, nam RWE maatregelen
om de extra stikstofdepositie op
het Natura-2000 gebied Drentsche
Aa weg te nemen.
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Stilte
Voor hun maatschappelijke stage deden
vo-leerlingen op 51 plekken stiltemetingen in Drenthe. De stiltemeting was één
van de activiteiten in het kader van de
Dag van de Stilte die in heel Nederland
werd georganiseerd. Alle gegevens staan
op de Stiltekaart Drenthe.
Bekijk de kaart op
www.nmfdrenthe.nl/stilte

Leerlingen duiken het Drentse water in
In 2007 ging Willem Kolvoort het Drentse

van Echtencollege uit Hoogeveen, het

water in om foto’s te maken van de

Dr. Nassaucollege in Gieten en in Assen

Drentse beken. Dit in opdracht van de

en basisschool PCBS Rehoboth uit Gees

Natuur en Milieufederatie Drenthe en

doken letterlijk het water in. In de

Stichting Het Drentse Landschap om te

Geeserstroom, het Oude Diep, de Hunze

laten zien hoe het gesteld was met de

bij Torenveen en het Oostervoortsche

waterkwaliteit in Drenthe. Vijf jaar later

Diep maakten zij foto’s en filmpjes, die

gingen vier schoolklassen het water in om

ze omgezet hebben in vier prachtige

een tussenstand op te maken. Zo inven-

belevingsroutes. De routes kan iedereen

tariseerden ze de effecten van de Kader-

nu beleven via de app. van Anno-

richtlijn Water. Leerlingen van het Roelof

Drenthe.nu (Groen routes kanaal). ■

8e Nacht van
de Nacht

30.000

deelnemers

30.000 Nederlanders namen actief
deel aan de Nacht van de Nacht,
die voor de achtste keer werd georganiseerd door Natuur & Milieu en
de Natuur en Milieufederaties.
In Drenthe waren er 1.200 deelnemers voor wie ruim 20 activiteiten
waren georganiseerd. Zoals een
nachtelijk bezoek aan de beeldentuin van de Havixhorst en een
natuurbelevingstocht bij het
Boomkroonpad.
Leerlingen van vier Drentse vo-scholen voerden watermetingen uit. De informatie werd verwerkt in
vier Beeldschone Water routes die te downloaden zijn op de mobiele app Annodrenthe.nu.

Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
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