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In dit boekje vindt u een aantal 
aansprekende voorbeelden van ons werk  
in 2016. Voor ons uitgebreide jaarverslag,  
kijk op www.nmfdrenthe.nl. 

Veel leesplezier



De samenleving ziet het graag radicaal anders.  
Op het gebied van voedsel ontstaat een 
nieuwe beweging. Mensen maken zich sterk 
voor lokale kringlopen, gezonde landbouw en 
nieuwe verbindingen met de boer, het land en 
zijn product.

Twee verschillende werelden met ieder hun 
eigen dynamiek. De systeemwereld lijkt los te 
raken van de leefwereld. Dat speelt niet alleen 
bij voedsel, ook bij energie, zorg, privacy en 
banken. Het raakt inmiddels het hart van onze 
democratie.

Bouwen aan nieuwe verbindingen vormt 
daarom de belangrijkste rode draad voor ons 
werk in de komende jaren. We zullen ons nog 
verder ontwikkelen als netwerkorganisatie die 
bruggen slaat tussen deze werelden.

We staan voor een goede zaak en voelen 
ons thuis in de samenwerking tussen de 
verschillende partijen en belangen. Steeds 
vaker ontstaan initiatieven van inwoners en 
bedrijven om hun eigen leefomgeving mooier, 
socialer en duurzamer te maken. Overheden 
en grote instellingen zijn weer op zoek naar 
hun duurzame roots. Beide bewegingen 
ondersteunen we met volle kracht.

Samen werken we aan een mooi en duurzaam 
Drenthe.

Reinder Hoekstra
Directeur 
Natuur en Milieufederatie 
Drenthe

De boer, het land 
en zijn product

Voorwoord

Bevrijdingsdag noemde de sector het. De afschaffing van het melkquotum bleek 
een farce voor milieu, economie, natuur en dier. Grootschalige uitbreiding van de 
melkveehouderij leidde tot te veel koeien, te veel mest en daarmee te veel uitstoot 
van fosfaat. Zelfs zoveel dat Europa dreigde in te grijpen. De melkprijs en hiermee 
het inkomen kelderden naar beneden. Het water steeg de boeren naar de lippen. 
Als antwoord werd in 2016 het fosfaatreductieplan geschreven. Boeren moeten met 
nieuwe subsidies acuut en fors krimpen. Duurzame melkveehouderij anno 2016…



In 2016:

Werkten we samen met 
inwoners…

En boden hulp bij grootschalige collectieve 
zonneparken
Samen met buurtgenoten je eigen energie 
opwekken via bijvoorbeeld een zonnepark. 
Er ontstaan steeds meer initiatieven om een 
energiecoöperatie te starten in Drenthe. 
Via de landelijke postcoderoosregeling 
krijgen omwonenden die investeren in 
de zonne-installatie, een fikse korting op 
hun stroomrekening. De uitvoering van de 
postcoderoosregeling is ingewikkeld en 

De verandering van ons klimaat is één van de grootste milieuopgaven van 
dit moment. We streven naar een duurzame energievoorziening in Drenthe. 
Grotendeels zelfvoorzienend en geheel CO2 neutraal. Dat is haalbaar, maar 
daarvoor moet er wel veel gebeuren. Door een slimmer gebruik en innovatieve 
technieken kunnen energienota’s slinken. Dat doen we door samen te werken met 
partners en enthousiaste inwoners.

Energieneutraal 
Drenthe

het is lastig een sluitende businesscase 
op te stellen. De Natuur en Milieufederatie 
Drenthe heeft daarom met steun van de 
provincie de Werkplaats Zon opgericht 
die initiatiefnemers helpt en begeleidt. 
Daarnaast is een community of practice 
opgericht, zodat kennis en ervaring tussen 
de initiatieven worden uitgewisseld.
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Ondersteunden wij tientallen  
lokale initiatieven
In Drenthe zijn veel lokale bewoners-
groepen actief om samen energie te 
besparen of samen duurzame energie 
op te wekken. Afgelopen jaar hebben wij 
meer dan 30 lokale energie initiatieven 
ondersteund en versterkt met kennis en 
advies. 

We hebben geholpen bij het uitvoeren 
van besparingsacties zoals gezamenlijke 
inkoop van zonnepanelen en isolatie en 
hebben samen met groepen gewerkt aan 
gezamenlijke zonne-installaties.

 

Aan een asbestvrije en liefst 
energieneutrale woonwijk
Een groep inwoners uit de Asser buurt  
De Wouden maakt een plan om 
asbestdaken te vervangen en meteen 
de woningen zo energiezuinig mogelijk 
te maken. Een mooi voorbeeld van 
‘Burgerkracht voor een duurzaam 
Drenthe’. Op de daken van de woningen 
liggen asbestgolfplaten. Deze moeten, 
volgens een landelijke regeling, voor 
2024 verwijderd zijn. Het vervangen van 
de daken is een kans om zoveel mogelijk 
energie te gaan besparen en duurzaam 
op te wekken. Samen met inwoners 
onderzoeken we de verschillende 
mogelijkheden.

→ Samen met: provincie Drenthe, Buurkracht, 
gemeente Assen, Stichting Samen Energie 
Neutraal, Drents Energieloket, de Drentse Kei 
en de Drentse Energie Organisatie.



Werkten we samen met 
partners…

Aan de Expeditie Energieneutraal  
wonen Drenthe
Wonen zonder energierekening in 2040. 
150 euro betalen we iedere maand 
gemiddeld aan onze fossiele 
energierekening. Alle ruim 200.000 
huishoudens geven daarmee tot 2040 
samen 10 miljard euro uit. Dit geld 
verdwijnt naar de grote energiebedrijven. 
Dat moet en kan anders! Met de expeditie 
willen we samen met al meer dan 70 
partners de 10 miljard inzetten voor een 
verlaging van de woonlasten door het 
opwekken van duurzame energie.  
Daarmee creëren we meer werk-
gelegenheid, verbeteren we woningen en 
zorgen we voor economische kansen in de 
regio. We moeten durven en doen! 

Aan het verstevigen van het  
Drents Energieloket
Bij het Drens Energieloket kunnen 
inwoners terecht voor advies over 
het energiezuiniger maken van hun 
woning. Allerlei vragen over isoleren, 
zonne-energie en financiering worden 
beantwoord. Door de campagnes ‘Zon 
zoekt Drent’ en ‘Drent zit er warmpjes bij’ 
hebben meer woningeigenaren hun weg 
naar het loket gevonden. Nieuwe partners 
hebben zich aangesloten en het loket 
is onderdeel geworden van de Expeditie 
Energieneutraal wonen in Drenthe. 
Het loket heeft hiermee een stevige 
basis gekregen in de opgave naar een 
energieneutraal Drenthe.

→ Samen met: Drentse gemeenten,  
provincie Drenthe, woningeigenaren, 
marktpartijen, woningcorporaties en  
andere ondersteunende partijen.



Voedzaam 
Drenthe

Verduurzaming van het voedselsysteem 
biedt kansen voor duurzaamheid, onze 
gezondheid, dierenwelzijn en de economie. 
De kunst en opgave voor de komende jaren 
is om gangbare patronen in de landbouw 
te doorbreken en samen met de sector 
te komen tot een aanpak die leidt tot een 
gezonde duurzame voedselproductie. 
Daarnaast biedt de groeiende 
voedselbeweging nieuwe kansen, omdat 
herstel en nieuwe verbindingen van de 
relatie consument - producent belangrijke 
voorwaarden zijn voor verduurzaming en 
ontwikkeling van korte ketens.
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In 2016:

Zijn we gestart met de Meet & Eats
Tijdens de Meet & Eats ontmoeten mensen 
elkaar en gaan in gesprek. Met iedere 
keer een ander thema werken we aan een 
voedselagenda en zetten ons in voor de 
voedseltransitie in Drenthe en Groningen. 
Op de agenda stond al lokaal voedsel, 
eiwitgewassen en voedselverspilling.
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Maakten we voetspots zichtbaar
Zoek je een winkel, locatie of ander 
initiatief bij jou in de buurt, dat actief 
bijdraagt aan het verkleinen van 
de ecologische voetafdruk? Samen 
met de vrijwilligers van de voetspot 
hebben we in kaart gebracht waar 
je biologische en diervriendelijke 
verkooppunten, boeren en 
evenementen in Drenthe kunt vinden. 
Kijk op www.voetspotkaart.nl. 

Kwamen we in actie voor het Drentse 
landschap, frisse lucht en dierenwelzijn!
Rust, ruimte, oude cultuurlandschappen, 
rijke natuur, frisse lucht en een 
onaangetaste horizon zijn de kwaliteiten 
van het landelijk gebied in Drenthe. 
Door de uitbreiding van de intensieve 
veehouderij wordt niet alleen het 
dierenwelzijn bedreigd, maar ook natuur  
en landschap. Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Aa en 
Hunze wilden de intensieve veehouderij 
meer ruimte bieden voor uitbreiding. 
Akkerbouwers zouden hiermee de ruimte 
krijgen om twee voetbalvelden vol te 
bouwen met kippen- of varkensstallen. 
Dit zijn stallen voor 7.500 vleesvarkens, 
120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens. 

Met een petitie riepen we de 
gemeenteraad op om explosieve groei van 
intensieve veehouderij tegen te gaan.  
De petitie is ondertekend door 1901 
mensen en aangeboden aan de 
gemeenteraad van Aa en Hunze. Met 
resultaat, want bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan buitengebied heeft 
de raad strengere eisen gesteld aan 
de mogelijkheden tot uitbreiding voor 
intensieve veehouderij.

→ Samen met: Natuur en Milieufederatie 

Groningen, de provincies Groningen en 

Drenthe, Duurzaam Door, Het Drentse 

Landschap, Natuurmonumenten, 

Milieudefensie, Dierenbescherming en 

Wakker Dier.



Grondstoffen komen terug in de keten  
en dienen weer als basis voor producten. 
De circulaire beweging is de volgende 
stap in de verduurzaming van onze 
samenleving. Er liggen kansen voor 
de economie en werkgelegenheid. 
Meer ketensamenwerking, innovatie, 
bewuster grondstoffengebruik en 
minder afval.

In 2016:

Bouwden we aan een circulair netwerk
Samen met bedrijven, onderwijs en 
overheden werken we aan een stevig 
netwerk. Welke kansen liggen er? 
En waar willen we naar toe?  
Samen met koplopers krijgen we de 
circulaire economie in beweging. 

Circulair 
Drenthe

Startte N.I.C.E
In het Noordelijk Innovatielab Circulaire 
Economie (NICE) buigen studenten 
zich over vraagstukken vanuit het 
bedrijfsleven. Deze worden circulair 
opgelost. Daan Zanthingh, student 
Alfa college: “Circulaire economie 
heeft de toekomst. Op een gegeven 
moment raken grondstoffen op en 
moeten we hergebruiken.” In november 
ondertekenden we met andere partijen 
het manifest voor een verdere 
samenwerking binnen NICE.

Zijn we gestart met het thema voedsel 
Binnen de circulaire economie is voedsel 
een belangrijk thema. Samen met 
partners hebben we de eiwittransitie 
geagendeerd. Dit deden we tijdens 
het Jaar van de Boon en de Meet 
& Eat bijeenkomst over de kansen 
van eiwitgewassen voor noordelijke 
ondernemers.

→ Samen met: overheden, bedrijfsleven, 

onderwijs, maatschappelijke organisaties.

uit

- Hipster Bartje
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Mooi 
Drenthe

Samen met inwoners en natuur- en 
landschapsorganisaties werken 
we aan een nog mooiere provincie. 
Onvermijdbare ontwikkelingen zoals 
schaalvergroting en verstedelijking 
zetten we om in nieuwe kansen.

In 2016: 

Werkten we aan het behoud en herstel 
van het Drents Goud
Elzensingels, houtwallen met een rijke 
struiklaag, esbosjes en natuurlijke 
poelen zijn sieraden van het Drentse 
landschap, het Drents Goud. Helaas 
verdwijnen deze iconen sluipenderwijs. 
Ook is er sprake van achterstallig 
onderhoud. Samen met Drentse natuur- 
en landschapsorganisaties werken we 
aan het behoud, herstel en versterking 
ervan, zodat Drenthe mooi blijft.

Tijdens het symposium Drents Goud op 
24 november gingen we met ambtenaren, 
bestuurders en inwoners in gesprek om 
inspiratie op te doen en de mogelijkheden 
te verkennen.
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Gingen we in gesprek om de Oosterduinen 
mooier te maken 
Norg is mede vanwege de bossen van 
oudsher het toeristische hart van de 
gemeente Noordenveld. De belangrijkste 
reden voor de koop van recreatiewoningen 
in de Oosterduinen is de ligging in het bos. 
De kwaliteit van dit bos is in het geding. De 
Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen 
heeft een toekomstvisie opgesteld om te 
werken aan verbetering. Samen met Libau 
ondersteunen we de vereniging bij het stap 
voor stap realiseren van deze visie. Samen 
werken we projectplannen uit en betrekken 
we huisjeseigenaren en diverse partijen zoals 
gemeente en provincie. 

→ Samen met: Natuurvereniging Zuidwolde,  
Bond Heemschut Drenthe, Landschapsbeheer 
Drenthe, Libau, Steunpunt Erfgoed Drenthe,  
Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer.
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Natuurlijk 
Drenthe

Natuur lijkt steeds meer een 
gebruiks- en belevingsartikel. 
Kansen en bedreiging voor de natuur 
moeten continu op de politieke en 
maatschappelijke agenda komen 
te staan. We moeten opstaan voor 
kwetsbare en bedreigde soorten. 
Alleen samen kunnen we zorgen 
voor een netwerk van gevarieerde 
natuurgebieden. De natuur leeft!

In 2016:
Ontmoetten vrijwilligers elkaar tijdens 
de inspiratiedag
“Hoe groen is de stad?” Het thema van de 
inspiratiedag om alle groene vrijwilligers 
te bedanken. 2 september ontmoetten de 
mensen achter verschillende duurzame 
initiatieven elkaar in en rondom het 
Duurzaamheidscentrum Assen.

Organiseerden we ons in het  
Drents Actie Overleg
Samen met Staatsbosbeheer, IVN, 
Landschapsbeheer Drenthe, Het Drentse 
Landschap, Natuurmonumenten, 
SoortenNL en de provincie overleggen 
we al jaren om ontwikkelingen op het 
gebied van natuur, landschap, water 
en ruimtelijke ordening af te stemmen. 
Hiermee geven we als organisaties 
één geluid af naar overheden en 
beleidsmakers.
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→ Samen met: Het Drentse Landschap, IVN, 

SoortenNL, Landschapsbeheer Drenthe, 

Natuurmonumenten, provincie  

en Staatsbosbeheer

Zetten we ons in voor gifvrij tuinieren
Het water van de Drentse beken is vervuild 
met het bestrijdingsmiddel glyfosaat. 
Particulieren gebruiken deze gifstof 
om onkruid van hun terras of oprit te 
verwijderen. Niet alleen voor de natuur, 
ook voor onze drinkwatervoorziening is 
glyfosaat een bedreiging.

Na landbouw zijn particulieren de grootste 
gebruiker van bestrijdingsmiddelen. Maar 
liefst 66% van het niet-landbouwgebruik 
is afkomstig van particulieren. De 
meest gebruikte middelen zijn 
onkruidbestrijdingsmiddelen zoals 
Roundup en middelen voor de bestrijding 
van mos in het gazon. Ook wordt gif 
gebruikt voor de bestrijding van slakken.

Een kleine greep uit de tips:
• Kies een zonnige plek voor het gazon
• Vermijd onnodige verharding
• Gebruik worteldoeken
• Plant bodembedekkers



Highlights 2016

Tekst:  
Natuur en Milieufederatie Drenthe 
en Christa Vedelaar
Redactie:  
Natuur en Milieufederatie Drenthe
Vormgeving:  
Jolanda Schachtschabel  
van BURO1988

Drukwerk:  
Kerkhove in Beilen
Foto’s en beeldmateriaal:  
Natuur en Milieufederatie 
Drenthe, Eva Flendrie, 
Jolanda Schachtschabel

Colofon
Mede mogelijk gemaakt door

U vindt ons op
www.nmfdrenthe.nl

Doorkijk 2017
Voetspot nu ook samen met 
Groningen. Drenthe Sport 
Duurzaam van start. Steeds meer 
postcoderoosprojecten in Drenthe. 
Meet & Eats krijgen vervolg met 
kookpotten, locatiebezoeken en 
voedselbossen. Circulair Drenthe 
vindt gangmakers. Heel Drenthe 
Zoemt wordt vervolgd. 

Consulent Duurzame 
Melkveehouderij van start. 
Zonneprojecten schieten als 
paddenstoelen uit de grond. 
De Drentse energiewerkplaats 
wordt opgericht. Een provinciaal 
samenwerkingsprogramma Drents 
Goud is in de maak. Pilotprojecten 
chemievrij beheer van sportvelden 
zijn gestart. 



Hertenkamp 6 
9401 HL Assen


