In dit boekje vindt u een aantal
aansprekende voorbeelden van ons werk
in 2018. Voor ons uitgebreide jaarverslag,
kijk op www.nmfdrenthe.nl.
Veel leesplezier

Heugte lichies

2018

Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.

Tot heel Drenthe
weer zoemt!
Voorwoord

In ons compromissenland leek het allemaal goed geregeld. We stopten
de natuur het liefst weg in een hokje. Ver weg van onze 24 uurs economie.
Een natuurnetwerk als vastomlijnd kader waarbinnen de meest kwetsbare
soorten zich maar moeten redden.
Maar die façade houdt geen stand.
Alle seinen staan op rood! De
boerenlandvlinders, bijen, insecten in
de bodem, akkervogels en weidevogels
staan onder druk. Die biodiversiteit
raakt ons recht in het dagelijks leven.
Onze voedselvoorziening, gezondheid,
welbevinden, kortom ons eigen
ecosysteem is in het geding. Ook buiten de
natuurgebieden moeten we aan de bak.
Nieuwe initiatieven en nieuwe
mechanismen zijn nodig en staan
nu op. Het landelijk Deltaplan
Biodiversiteitsherstel is gelanceerd,
initiatieven voor natuur-inclusieve landbouw
zijn in gang gezet. In Benneveld zaaien

inwoners bloeiende bermen. Boeren,
burgers en buitenlui. Samen moeten we
verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor
ons Drenthe. Schouder aan schouder, zij
aan zij. Op de bres voor een Drenthe dat
weer helemaal zoemt!
Reinder Hoekstra
Directeur
Natuur en Milieufederatie Drenthe

Natuurlijk
Drenthe
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Bloemrijke bermen, slootkanten
en mooie natuurgebieden. We
werken aan een Drenthe met
robuuste natuurgebieden en natuur
daarbuiten. Ongerustheid over de
afname van de biodiversiteit leeft.
Versterking van de soortenrijkdom
is hard nodig. Hier maken we met
partners werk van!

In 2018:
Zijn de eerste stappen gezet voor
noodzakelijke verbetering van de
biodiversiteit van boerenland en bermen
Vanuit Heel Drenthe Zoemt hebben
we Drentse overheden gevraagd om
ambassadeur te worden van een
boerenlandsoort. Ook in 2018 hebben
zich nieuwe ambassadeurs gemeld.
Aa en Hunze adopteert de steenuil,
Borger-Odoorn de knollathyrus,
Coevorden de kleine vuurvlinder en
waterschap Drents Overijsselse Delta
de wilde kievietsbloem.
In de natuurwerkplaats doen we
voorstellen voor de verbetering van de
leefomstandigheden van deze soorten.

Werd 1000 hectare gereserveerd voor
nieuwe natuur
Vanwege landelijke bezuinigingen
is in 2013 de begrenzing van het
NNN (Natuurnetwerk Nederland)
teruggebracht van 18.000 naar 15.500
ha. In 2018 is 1000 ha opnieuw aan
de natuur toegevoegd. Een resultaat
van het Groenmanifest. Op basis van
dit Groenmanifest werken de Drentse
landbouw-, natuurorganisaties en de
Natuur en Milieufederatie Drenthe samen
aan een duurzame landbouw en robuuste
natuur.
→ Samen met: LTO Noord,

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Het Drentse Landschap,
Landschapsbeheer Drenthe, provincie
Drenthe, De Vlinderstichting,
Vlinderwerkgroep Drenthe,
Steenuilenwerkgroep Drenthe, FLORON,
Agrarische Natuur Drenthe, IVN en
KNNV Assen, IVN Emmen, Nederlandse
Bijenhoudersvereniging en Duurzaam
Bovensmilde.

Mooi
Drenthe
Zonnepark Bunne; Samen met de
energiecorporatie en mooi ingepast
op een oude stortplaats.

Drenthe is mooi en moet
mooi blijven! Gevarieerde
landschappen, prachtige natuur
en een rijke cultuurhistorie.
Deze karakteristieken
kenmerken onze provincie.
Ontwikkelingen en
vernieuwingen kunnen we met
een slim ruimtelijk beleid ook
ruimte bieden en omzetten in
kansen. Kansen voor een mooier
landschap.

Een goede afweging over geschikte
locaties is van belang. Eerst de daken en
het bebouwde gebied voor het landelijk
gebied wordt gebruikt.

In 2018:

In Emmen is ervoor gekozen om 20%
van ieder zonnepark maatschappelijk
in te vullen. Het servicepunt Lokaal
Opgewekt Emmen ondersteunt inwoners
met het opstarten en verstevigen van
de energiecoöperatie, zodat inwoners
invulling kunnen geven aan de 20%.

Werkten we aan beter beleid voor
opkomende zonneparken
Begin 2018 lagen er in de provincie voor
3000 ha aan plannen voor zonneparken
in het landelijk gebied. Bij deze plannen
wordt onvoldoende rekening gehouden
met omwonenden, natuur en landschap.

In Assen hebben we samen met de
gemeente, een klankbordgroep van
inwoners en een landschapsarchitect
gekozen voor zonneparken op ‘no regret’
locaties. Het gaat om leegstaande
bedrijventerreinen, gronden langs
wegen en geluidswallen. Bewoners zijn
aan zet bij de locatiekeuze en in het
organiseren van participatie.
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Mundu doet landelijk lichtmasten uit

Stimuleerden we zonneparken die
passen bij Drenthe
De provincie heeft heel Drenthe
als zoekgebied verklaard voor
zonneparken. Voor het eerst stonden
er groepen inwoners op die tegen grote
zonneparken zijn. Aanleiding om een
publiek debat te organiseren.
Hoe staat het ervoor? En hoe zorgen
we samen voor zonneparken
die passen bij Drenthe? Met de
noordelijke natuur en milieufederaties,
energiecoöperaties en Energie Van Ons
stelden we het Manifest Zonneparken
Noord-Nederland op met daarin
zeven vuistregels voor overheden
en ontwikkelaars. ’Leg alleen nog
zonneparken aan waar de lokale
gemeenschap over meebeslist en
waarvan de verdiensten aan hen ten
goede komen.’
→ Samen met: gemeente Assen,

Drentse Kei, Energie Van Ons,
de Natuur en Milieufederaties,
Natuurmonumenten, Het Drentse
Landschap en Staatsbosbeheer

Ging de Drentse Nachtwacht
van start
Tijdens de Nacht van de Nacht dooft
Drenthe het licht en is het donker, zoals
het donker hoort te zijn.
De nieuwe reclamemast bij Assen
Noord zorgde al langere tijd voor
weerstand bij omwonenden. Na onze
oproep doofde Mundu, exploitant
van reclameverlichting, deze mast
tijdens de Nacht van de Nacht en bij 20
lichtmasten gaat sindsdien het licht uit
tussen 1 en 5 uur ’s nachts. Een mooi
effect van ons werk! Tien vrijwillige
Nachtwachters uit heel Drenthe
kwamen voor het eerst bij elkaar in
november om hun ideeën te delen over
het doven van onnodige lichthinder.

Werd een deel van Lievingerveld
bestemd voor natuur
In een beekdal bouw je geen 150
woningen. De gemeente kwam niet
tegemoet aan onze bezwaren voor
de bouw van het nieuwe woongebied
in het beekdal van de Beilerstroom.
Om in de toekomst wateroverlast te
voorkomen moet er ruimte blijven
voor waterberging. We hebben
ons beroep ingetrokken, nadat de
gemeente heeft besloten een deel van
het plangebied niet meer uit te geven
voor woningbouw. Dit gebied wordt nu
aangewezen voor natuurontwikkeling
in combinatie met de realisering van de
wateropgave.

Energieneutraal

Drenthe
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In 2050 is Drenthe
energieneutraal. Om deze ambitie
te kunnen halen is opschaling
nodig. Steeds vaker gaan
buurten en wijken gezamenlijk
aan de slag. De kansen voor
een collectieve aanpak zijn
groot. Samen met wijk- en
dorpsbewoners zijn we actief
om werk te maken van energie
opwekken en besparen.
Modelwoning van de toekomst

In 2018:
Opende de modelwoning in de
Wijk van de Toekomst
In de Wijk van de Toekomst in
Gieten worden ongeveer 200
woningen levensloopbestendig
en energieneutraal gemaakt.
In november opende de eerste
modelwoning, volledig geïsoleerd,
met een hybride warmtepomp
en zonnepanelen en voorzien
van technische toepassingen om
langer thuis te kunnen blijven
wonen. De woning is een voorproef
voor de aanpak van de hele wijk.
Een mooie coproductie van een
wijkaanpak gerealiseerd samen met
de woningcorporatie De Volmacht,
Bouwend Nederland en zorg- en
welzijnsorganisaties.

→ Samen met: De Volmacht,
gemeenten, regionaal bedrijfsleven,
provincie Drenthe, Buurkracht,
Hanze Hogeschool, SEN,
Drentse Kei.

‘Campagne Drent zit er warmpjes bij’

Loopt Drenthe warm voor
energiebesparing en duurzame
verwarming
Een hoge energierekening?
Een koude vloer of tochtige
ramen? Energie besparen leeft!
Tijdens de campagne ‘Drent
zit er warmpjes bij’ worden
woningeigenaren geïnformeerd
over isoleren en duurzame
verwarming. In deze Drentse
Bespaarkaravaan organiseerden
we elf Bespaarmarkten en
ontvingen we ruim 2200 bezoekers.
We organiseerden loket op
locatie op onder andere de beurs
Bouwplan, Thuis in wonen en we
experimenteerden samen met de
gemeente en energiecoöperatie
Drentse Aa, in de Energietour
Tynaarlo.

Verstevigt de Energiewerkplaats
Drenthe haar aanpak
Steeds meer groepen inwoners
willen zelf aan de slag met het
opwekken en besparen van energie
in een energiecoöperatie en met het
energieneutraal maken van hun dorp
of wijk. Vanuit de Energiewerkplaats
hielpen wij 18 nieuwe initiatieven
op weg en zorgden we voor kennis
en uitwisseling tussen de groepen
inwoners. Samen met de partners in
de werkplaats verstevigen we onze
aanpak en methodiek en helpen we de
initiatieven volwassen te worden.

Circulair
Drenthe

1 & 2 november

4
Onze grondstoffen raken op.
We zullen meer moeten gaan
hergebruiken en onze economie
Circulair moeten inrichten.
We sluiten kringlopen en
bevorderen ketensamenwerking.
We laten de waarde zien van ons
natuurlijk kapitaal. Drenthe op weg
naar een koppositie.

Excursie Biosintrum

In 2018:
Legt een geslaagd bouwevent de basis
voor het samenwerkingsprogramma
circulair bouwen
1 en 2 november hielden we
een geslaagd bouwevent op een
prachtige locatie in Assen. Het
Havenkwartier, een plek met grote
herbestemmingspotentie en een
schatkist aan bestaande materialen.
Ongeveer 100 deelnemers verdeeld over
verschillende workshops gingen aan de
slag met het thema circulair bouwen.
We wilden initiatieven verbinden en
dat is gelukt. Het event plantte het
eerste zaadje voor Drenthe bouwt
circulair. Een provinciale alliantie,
waarin initiatieven kennis, informatie
en ondersteuning krijgen om werk te
maken van circulair bouwen.

Zorgt de vlegabal voor
gesloten ketens
De vlegabal bestaat voor 1/3 uit
veldbonen. De in Drenthe geteelde
veldboon wordt bij een slagerij in
Emmen verwerkt tot een vlegabal.
De bal is ontstaan door de juiste
partijen bij elkaar te brengen. Een mooi
voorbeeld hoe we dierlijke eiwitten
steeds meer kunnen vervangen door
plantaardige eiwitten.

Voedzaam
Drenthe
Voedselbos

De productie en consumptie
van voedsel vraagt veel van het
milieu. De druk op het milieu
neemt toe en daarmee de
aandacht voor een gezond en
duurzaam voedselbeleid. Het
aantal lokale voedselinitiatieven
neemt toe. Door de verbinding
op te zoeken versterken we
elkaar.

In 2018:
Is het voedselnetwerk opgericht
Het voedselbos, een door mensen
gecreëerde plantengemeenschap
met een extreem hoog aantal eetbare
soorten. In de noordelijke werkplaats
voedselbossen zijn 40 initiatieven
samengebracht. Ze helpen elkaar met
allerlei praktische vragen. Inmiddels
werken 17 initiatieven in Drenthe aan
hun eigen voedselbos.
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Gingen 45 melkveehouders aan de
slag met duurzaamheidsplannen
‘Wij geloven in deze aanpak’, aldus
Gedeputeerde Henk Jumelet bij de start
van de Drentse aanpak voor duurzamere
melkveehouderij. Melkveehouders
krijgen extra hulp en een beloning voor
het verduurzamen van hun bedrijf.
De beloningsregeling is uniek in zijn
soort. Iedere melkveehouder stelt een
eigen duurzaamheidsplan op. Voldoet
het bedrijf de komende drie jaar aan
de streefwaardes dan ontvangt het een
beloning variërend tot maximaal 2500
euro per jaar.

Zetten we de noodzaak van het
terugdringen van bestrijdingsmiddelen
op de kaart
Er zitten teveel bestrijdingsmiddelen
in het Drentse grond- en
oppervlaktewater. In februari hielden
we een symposium in het provinciehuis.
Ruim 175 deelnemers gingen met
elkaar in gesprek over het terugdringen
van het gebruik. Inwoners van Drenthe
en daarbuiten, vertegenwoordigers
van landbouw- en natuurorganisaties
en wetenschappers. Hoe staat het
ervoor met de waterkwaliteit? Wat zijn
de risico’s voor de gezondheid en het
milieu? En wat kan je zelf doen?

→ Samen met: provincie Drenthe, LTO
Noord, DAJK, Het Drentse Landschap,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en WECF.

Highlights 2018
Energieneutraal Drenthe

• 34 lokale energie-initiatieven met raad
en daad ondersteund • 2 coöperatieve
zonneparken gestart • 6 dorp- en
wijkaanpakken op weg naar energieneutraal •
2.000 nieuwe contacten en 2.500 huiseigenaren
op weg geholpen via Drents Energieloket •
3.000 huiseigenaren bezoeken bespaarmarkten
en loket op locatie • De tweejarige inzet samen
met Sport Drenthe heeft eind 2018 geleid tot 97
energiescans voor en i.s.m. sportverenigingen
en 64 ondersteuningstrajecten

Circulair Drenthe

• 3 gangmakersessies voor circulaire
ondernemers • 50 organisaties bij elkaar
gebracht met het Event Circulair Bouwen
Drenthe • Eerste Vlega-ballen met Drentse
veldbonen via Distrivers op de markt

Natuurlijk Drenthe

• 1.000 hectare voor natuurnetwerk begrensd
• 18 organisaties werken samen om Drenthe
weer te laten zoemen • 4 ambassadeurs voor
kwetsbare soorten benoemd • 3 werkplaatsen
• Vijf gemeenten werken aan gifvrije
sportvelden

Voedzaam Drenthe

• 7 netwerkbijeenkomsten over duurzamer
voedsel • 17 voedselinitiatieven ondersteund
• Beloningsregeling voor duurzame melkveehouders van start • 46 melkveehouders
nemen duurzaamheidstappen, 200 volgers in
aantocht • Voedselagenda Noord Nederland
gepresenteerd

Mooi Drenthe

• 22 adviestrajecten voor Drentse kwaliteiten
in 30 ruimtelijke plannen • 4 gemeenten
geadviseerd bij gemeentelijke kaders voor
zonneparken • 3 Kennisbijeenkomsten,
noordelijk manifest en landelijke zonneladder
voor inpassing zonne-energie • 24 activiteiten
Nacht van de Nacht met 1.750 bezoekers

Drentse duurzaamheidsnetwerken

• Deelnemer / adviseur en co-producent in
59 multistakeholder netwerken • Trekker/
aanjager van 18 samenwerkingsverbanden
• In verbinding met 161 lokale
duurzaamheidsinitiatieven • Website met
natuur- en milieunieuws (55.600 bezoekers)
• 11 Nieuwsbrieven Ziezo (2.272 abonnees)
• 26 groene agenda’s (910 abonnees)
• 207 nieuwsberichten (via persberichten/
sociale media) • 329 Supporters van de
Natuur en Milieufederatie Drenthe
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