
Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
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2017

In dit boekje vindt u een aantal 
aansprekende voorbeelden van ons werk  
in 2017. Voor ons uitgebreide jaarverslag,  
kijk op www.nmfdrenthe.nl. 

Veel leesplezier



Voorkomen van rampspoed vraagt radicalere 
keuzes; de gaskraan moet dicht, minder 
vlees, minder vliegen. Het bewustzijn daarover 
groeit. Bij de overheid, organisaties, de 
zakelijke markt en ook de consument. 

Maar daarmee is het nog niet geregeld.  
De omslag raakt aan wat ooit zo vertrouwd 
was en veiligheid bood. Tegelijk groeit 
het wantrouwen in overheden, media en 
instituties. Het algemeen belang is passé,  
het eigen belang gaat voorop. Maar wie neemt 
het initiatief?

Dat brengt ons terug bij onze oorsprong; 
de idealen en beweging. Rampspoed 
verkoopt niet, we moeten perspectief bieden. 
Energieneutraal vermindert woonlasten en 

armoede. Van afval kan je grondstoffen maken. 
Landbouwsubsidies kunnen ook duurzaam. 
Een groene wereld levert meer zingeving, 
geluk en banen op. 

Dit geheel vraagt nieuwe acties. Een 
brede milieubeweging met aantrekkelijke 
perspectieven waaraan mensen zich graag 
verbinden. Je hoeft er echt geen geitenwollen 
sokken voor te dragen.

Reinder Hoekstra
Directeur 
Natuur en Milieufederatie 
Drenthe

Geitenwollensokken 
uit de kast?
Voorwoord

Ontspullen is niet meer alleen voor de geitenwollensok. Meer en meer maakt niet 
gelukkig. Groen is het nieuwe hip. Mensen laten weer zien wat hun idealen zijn. 
Dat biedt houvast in tijden waarin de grond onder onze voeten letterlijk begint te 
schudden. Als het drie graden warmer wordt, loopt het water ons over de dijken.



Bloemrijke bermen, slootkanten en 
groene woon- en werkgebieden. We 
werken aan een Drenthe waar mens 
en natuur van kunnen genieten. 
Ongerustheid over de afname van de 
biodiversiteit leeft. Versterking van de 
soortenrijkdom is hard nodig.  
Hier maken we met partners werk 
van!
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Natuurlijk
Drenthe

In 2017:

Startte de campagne Heel Drenthe 
Zoemt
Net als bossen en heidevelden vormen 
het landschap en de bermen rondom 
de boerderij een leefomgeving voor veel 
soorten. Planten, bijen, vlinders, vogels. 
Samen met natuurspotters en liefhebbers 
brengen we de leefomgeving in kaart. Welke 
soorten leven er? Hoe gaat het met ze? 
Welke soorten hebben bescherming nodig? 
Zes natuurspotters delen wekelijks hun 
verhalen uit de natuur.  

“ De laatste jaren bleek het 
volgens tellingen wat minder 
goed te gaan met de bunzing. 
Ik vond zelf ook minder holen 
en zag dat diverse houtwallen 
waar ik bunzingen had gespot 
werden opgeruimd.” 

Uit de blog van Aaldrik Pot.

Foto: Martin Mollet



Zetten we ons in voor een chemievrij 
beheer van sportvelden
In het oppervlaktewater zitten te veel 
bestrijdingsmiddelen. Dit is niet alleen 
voor de natuur een bedreiging, ook voor 
ons drinkwater. Voor gemeenten is het al 
verboden bestrijdingsmiddelen te gebruiken 
op paden, wegen en het groen. Vanaf 2020 
is het gebruik ook niet meer toegestaan op 
sportvelden. Samen met CLM, Eco Consult 
en Natuur en Milieu Overijssel zijn we 
een pilot gestart om sportverenigingen te 
begeleiden. Het is niet makkelijk over te 
gaan op gifvrij beheer van natuurgrasvelden. 
Er is aandacht voor de bodem en preventie in 
plaats van brandjes blussen met chemische 
middelen. 

→    Samen met onder andere:  
Natuur en Milieu Overijssel, CLM, Eco 
Consult, Landschapsbeheer Drenthe, 
provincie Drenthe, Staatsbosbeheer,  
De Vlinderstichting, FLORON, 
Natuurvereniging Zuidwolde, Agrarische 
Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap,  
IVN en KNNV Assen, IVN Emmen, 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging en 
Duurzaam Bovensmilde.

Veel boerenlandsoorten gaan achteruit. 
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. 
Dit komt mede door de schaalvergroting 
en intensivering van agrarische bedrijven. 
Tijdens een grote manifestatie hebben 
we hiervoor met onze partners aandacht 
gevraagd bij overheden en de landbouw.

Foto Jan Gort: Agrarische natuur

Foto Boer Sil: Boer met hart voor natuur



Mooi
Drenthe

Drenthe is mooi en moet mooi 
blijven! Esdorpen, lintdorpen, 
beekdalen, heide, bossen.  
Deze karakteristieken kenmerken 
onze provincie. Ontwikkelingen en 
vernieuwingen kunnen we ruimte 
bieden en omzetten in kansen. 
Kansen voor een duurzamer 
landschap.

In 2017:

Maakten we Norgerduinen mooier
In Norgerduinen komen vele kernkwaliteiten 
van Drenthe samen. Het gebied heeft 
cultuurhistorische schatten, een prachtige 
natuur en adembenemende landschappen. 
De bewoners van en rondom Norgerduinen 
gingen aan de slag om een gezamenlijke 
visie op te stellen voor het gebied. Een 
visie die de waarde van Norgerduinen voor 
iedereen vergroot. 

Voor de Oosterduinen, onderdeel van de 
bossen van Norg, zijn in 2017 twee projecten 
gerealiseerd met het oog op het versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit:
•    Een praatprent met oplossingen voor een 

veiligere leefomgeving met respect voor 
het bos

•   Een ontwerp voor herinrichting van de 
entree van het gebied.

Foto: Zonnepark Zeijen



→   Samen met: Vereniging van 
huiseigenaren Oosterduinen, Libau, 
gemeente Noordenveld, provincie 
Drenthe, Overlegorgaan Nationaal beek- 
en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Foto: Panorama Voorsteweg

Spraken we over het inpassen van 
zonneparken in ons landschap
Voor de opwekking van duurzame energie 
wordt een groot beroep gedaan op ons 
landschap. Zonneparken krijgen een plek 
in onze leefomgeving. Het is belangrijk 
dat er meer regie komt om te voorkomen 
dat er wildgroei ontstaat. Landschap, 
natuur en duurzaamheid moeten hand 
in hand gaan in ruimtelijke plannen. In 
Nationaal Park Drentsche Aa werken we 
met de organisaties uit het Overlegorgaan 
aan een visie op dit gebied. Welke ruimte 
kunnen landschappen bieden aan 
energieparken? En hoe willen we ze dan 
inrichten? 



Energieneutraal
Drenthe

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. In Emmerhout, de 
Wouden en Gieten zijn we samen met   
wijk- en dorpsbewoners actief. 

In 2017:

Ging de Energiewerkplaats van start
In de Energiewerkplaats Drenthe werken we 
samen met Buurkracht, de Hanzehogeschool, 
SEN en de Drentse Kei. De werkplaats is er 
voor buurtinitiatieven, energiecoöperaties, 
verenigingen en scholen die samen energie 
willen besparen of opwekken. In Drenthe 
zijn ongeveer 60 initiatieven. Met de 
energiewerkplaats ondersteunen we deze 
initiatieven, door ze te versterken en te helpen 
met het realiseren van hun ambities en 
projecten. 

Startten we een community of practice 
voor de postcoderoosregeling
Via de landelijke postcoderoosregeling 
krijgen omwonenden die investeren in 
een zonne-installatie fikse korting op hun 
energierekening. De uitvoering van de 
regeling is ingewikkeld. In de community 
of practice leren de initiatieven van elkaars 
kennis en ervaring. In 5 bijeenkomsten 
hebben meer dan 15 lokale initiatieven 
kennis opgedaan over de opzet van een 
postcoderooscoöperatie. Om hen nog 
beter te ondersteunen is het Handboek 
Postcoderoosprojecten in de (Drentse) 
praktijk uitgebracht.

Foto: Energiewerkplaats Drenthe

Foto: Panorama Voorsteweg



→   Samen met: Hanzehogeschool, 
SEN, Drentse KEI, DEO, provincie 
Drenthe, partners van het Drents 
Energieloket, SportDrenthe, 
lokale en regionale aannemers, 
installateurs, isolatiebedrijven, 
glaszetters en energieadviseurs, 
lokale energiecoöperaties en 
Buurkracht buurtteams.

Zon vond Drent in 2017
In 2017 is de campagne Zon zoekt 
Drent erg succesvol verlopen.
Op de laatste informatieavond 
vierden we de opbrengsten van  
4 jaar Zon zoekt Drent, samen 
met partners en inwoners. In deze 
periode bereikten we meer dan 
155.000 mensen met de campagne, 
hielden we 30 informatieavonden en 
werden er ruim 2000 zonneleningen 
verstrekt. Dit resulteerde in een 
negen miljoen Megawattpiek 
opgewekt vermogen door 
zonnepanelen in Drenthe.

Vonden nog meer inwoners de weg naar 
het Drents Energieloket
Bij het Drents Energieloket kunnen inwoners 
terecht voor advies over het energiezuiniger 
maken van hun woning. Welke stappen kun 
je nemen? Zijn er subsidies voor? Met behulp 
van de vernieuwde website kunnen inwoners 
gerichter advies krijgen over hun eigen 
woonsituatie.

Verduurzaamden sportverenigingen
Met het project Drenthe Sport Duurzaam 
hebben we sportverenigingen ondersteund 
bij het verduurzamen van hun kantine of 
onderkomen. Meer dan 50 clubs zijn aan de 
slag gegaan.

‘T LOUGHOES • EELDE 
VANAF 19.30 UUR

DONDERDAG 29 JUNI

INFORMATIEAVOND MET BEDRIJVENMARKT
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Circulair
Drenthe

Langzaamaan merken we dat 
grondstoffen op beginnen te 
raken. We zullen meer moeten 
gaan hergebruiken en onze 
economie anders inrichten. 
Drenthe streeft naar  een 
koppositie op het gebied van 
duurzaamheid. Ons bedrijfsleven 
is bijzonder innovatief, en het best 
bewaarde geheim van Nederland 
ontwikkelt zich in de regio 
Emmen; het biobased cluster. 
Twee ingrediënten die enorme 
kansen bieden voor een circulaire 
economie in Drenthe.

In 2017:

Nam N.I.C.E. een vlucht
Samen met diverse partners richtten we 
N.I.C.E op. In het Noordelijk Innovatielab 
Circulaire Economie (N.I.C.E.) buigen 
studententeams zich over vraagstukken 
uit het bedrijfsleven. In het lab werken 
het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties samen 
aan circulaire oplossingen. In mei is de 
kwartiermaker gestart en kreeg N.I.C.E. 
een goed fundament. De Gasfabriek in 
Meppel moet een circulair grand café 
worden. Hoe moet het bouwplan eruit 
komen te zien? Hoe wordt het gebouw 
zelfvoorzienend?  

“We zoeken naar manieren om hier stroom 
op te wekken, water te verwarmen en 
groente te planten”, aldus één van de 
studenten. In totaal werken 30 studenten 
aan circulaire oplossingen in verschillende 
opdrachten.
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Startte Gangmakers on Tour
In coproductie met verschillende partners, 
organiseren we een college tour. We touren 
langs unieke locaties en geven Drentse 
koplopers, voorvechters en changemakers 
in de circulaire economie het woord. 
Naast interactie tussen het publiek en 
de gangmakers, bespreken we de laatste 
technische én sociale innovaties.  
De eerste tourdate vond plaats in het najaar. 
In 2018 gaan de gangmakers verder on tour. 

Spraken we over circulaire 
ketensamenwerking
Gesprekken met zorgpartijen en 
ketenpartners om circulair te 
ondernemen zijn gestart. Een belangrijk 
agendapunt voor de sector is eten en 
drinken. Hier liggen grote kansen. De 
groep oudere zorgbehoevenden groeit.  
Eiwitten zijn ontzettend belangrijk 
voor zorgbehoevenden, het zorgt voor 
spieropbouw en evenwicht. Daarbij zijn 
plantaardige eiwitten een duurzaam 
alternatief voor vlees.

Vanuit de bijeenkomsten Meet & Eats 
is kennis opgedaan met lokaal geteelde 
eiwitgewassen. Het gebruik van lokaal 
geproduceerde veldbonen kan leiden 
tot minder voedselverspilling, minder 
‘foodmiles’ en de bodemkwaliteit blijft op 
peil. Bovendien is de boon een bron van 
eiwitten en zetmeel. Op dit moment wordt 
door keukens in de zorg geëxperimenteerd 
met dit product.

→    Samen met: Alfa-college Hoogeveen, AOC 
Terra, Hanzehogeschool Groningen, Stenden 
Hogeschool Emmen, CSG Dingstede Meppel, 
provincie Drenthe en gemeente Meppel en de 
bedrijven B+O Architectuur, Area Reiniging, 
Rabobank Steenwijk-Meppel, Green Furniture 
Circle, Milieudienst Groningen, Virol, Attero, 
Zuidema Groep, N.I.C.E, Roof2Roof, BuildinG, 
Interzorg, Distrivers, Atlantis Handelshuis, 
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, 
Gemeente Assen, Suez Nederland, King 
Nederland en Visser Recycling.

Foto: Foodevent Meppel



Voedzaam
Drenthe

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. 
Ons netwerk groeit en steeds meer 
initiatieven ontstaan. Door de 
verbinding op te zoeken versterken 
we elkaar.

In 2017:

Kregen de succesvolle Meet & Eats  
een vervolg
Ongeveer 100 bezoekers kwamen af op de 
Meet & Eats over voedselbossen. Ruim 30 
initiatieven willen aan de slag met deze, ook 
wel zo genoemde, eetbare bostuinen.
De initiatiefnemers lopen tegen allerlei 
praktische vragen aan. Wie heeft al ervaring 
opgedaan? Hoe maak ik een ontwerp? 
Hoe kom ik aan grond? In 2018 starten we 
een Werkplaats Voedselbossen om deze 
initiatieven beter te kunnen ondersteunen. 

Ook bezochten we WesterZwam, 
broedplaats Veldleeuwerik, de Tuinen van 
Weldadigheid en ‘t Ailand. We verdiepten 
ons in plantaardige eiwitten als gezond en 
duurzaam alternatief voor de zorg. 

Het Voedselnetwerk Noord-Nederland is 
verbonden in een Linkedingroep, hier delen 
we regelmatig nieuws. Foto: Foodevent Meppel



Presenteerden we de voedselagenda op 
Wereldvoedseldag
We eten te weinig van eigen grond, te veel 
dierlijke eiwitten en gooien te veel eten 
onnodig weg. Met de ingrediënten uit de 
voedselagenda kunnen bestuurders van 
overheden en organisaties aan de slag met 
een gezond en duurzaam voedselbeleid. 

Foodevent Meppel
Met het foodevent enthousiasmeerden 
we samen met WesterZwam en de 
voedselmakelaars van IVN en GGD de 
toekomstige MBO-leerlingen voor de nieuwe 
foodopleiding van Terra Meppel. Leerlingen 
gingen zelf zwammen kweken, koken met 
vergeten groenten, zwamballen maken en 
vlees maken van afval.

Startte de consulent duurzame 
melkveehouderij
Samen met LTO Noord hebben we een 
consulent duurzame melkveehouderij 
Drenthe aangetrokken. In de 
ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur 
is de ambitie uitgesproken dat in 2020 de 
Drentse bedrijven horen tot de top van 
grondgebonden melkveehouderij gericht op 
een duurzame productie. 

Mirjam Balkema ondersteunt Drentse 
melkveehouders bij de verduurzaming van 
hun bedrijf. Zij legt daarbij de verbinding met 
andere ontwikkelingen in Drenthe.  
“Niet vertellen hoe het moet, maar hoe  
het kan.”

→    Samen met: LTO Noord, DAJK, provincie 
Drenthe, Het Drentse Landschap, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,  
Jong Leren Eten, Natuur en Milieufederatie 
Groningen, WesterZwam, Terra Meppel, de 
deelnemers aan de Kookpot Eiwittenstoofpot 
en de vele voedselinitiatieven in Groningen 
en Drenthe.

Foto: Mirjam Balkema



Highlights 2017

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, Roelof Bos,  
Jolanda Schachtschabel,  
Jaspar Moulijn, Martin Mollet,  
Jan Gort, Wijtze Valkema.

Colofon
Mede mogelijk gemaakt door

U vindt ons op
www.nmfdrenthe.nl

Drentse Voedseltafel maakt werk van Voedselagenda. 
Werkplaats Voedselbossen van start. Circulaire 
gangmakers on tour met afval en grondstoffen, de 
zorgsector en duurzaam eten. Drents Energieloket 
op locatie, Bespaarmarkten en nog meer zon. 
Gemeenteraadsverkiezingen biedt kansen voor nieuwe 
duurzaamheidsagenda. Van de Veldboon naar een 
Heldboon. Start Landschapsacademie. Zwamkar tourt 
door Drenthe. Symposium bestrijdingsmiddelen voor 
schoon water. Natuurwerkplaatsen Heel Drenthe Zoemt. 

Afsluiting Zon zoekt Drent: 5.000 bezoekers informatieavonden en  
9 miljoen Megawattpiek vermogen aan zonnepanelen geïnstalleerd. 
Ruim 43.000 bezoekers tijdens de Nacht van de Nacht. Start 
Energiewerkplaats: samen voor meer lokale energie-initiatieven. Bijna 400 
mensen doen mee aan de Voetafdruk Tynaarlo. Zeijen onthult eerste 
ecologische zonnepark van Nederland. Foodevent Meppel laat jongeren 
kennis maken met gezond en duurzaam eten. www.nmfdrenthe.nl 75.983 
keer bezocht. Start Consulent Duurzame Melkveehouderij. Hoogeveen 
beste bermbeheerder. Valthermond als voorloper aanpak veenoxidatie. 
Gedeputeerde Jumelet adopteert oranje zandoogje. 120 deelnemers 
op Manifestatie Heel Drenthe Zoemt. Drents en Groningse Duurzame 
Voedselagenda gepresenteerd. Informatieavonden van het Drents 
Energieloket verwelkomen ruim 2.500 deelnemers. Verhit en constructief 
Drents gasdebat legt pijnpunten bloot van Drentse gaswinning.

Red de 
Pukkelpompoen!
De vrijwilligers van de 
Voetspot maakten werk 
van voedselverspilling. 
Ze verkochten 230 
pukkelpompoenen. 
Deze door de 
hagel beschadigde 
pompoenen zijn 
prima geschikt voor 
consumptie, maar 
onverkoopbaar op de 
markt. 



Hertenkamp 6 
9401 HL Assen


