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In deze Heugtelichies vind je een aantal 
aansprekende voorbeelden van ons werk 
in 2021. Ons uitgebreide jaarverslag 
bekijk je op www.nmfdrenthe.nl.

Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.

Heugtelichies
2021



Op de noord- en zuidpool smelten de warmterecords als 
sneeuw voor de zon: het was daar eerder dit jaar maar 
liefst 40ºC warmer dan gemiddeld. Klimaatverandering 
en zeespiegelstijging nemen steeds directere en fatalere 
vormen aan, terwijl de CO2 uitstoot na de coronadip opnieuw 
is gestegen. Wat betreft corona lijken we in iets rustiger 
vaarwater te zijn beland, al zijn de sociale gevolgen groot en 
iedere dag nog volop aanwezig. Jonge generaties zien hun 
toekomst steeds somberder in op ondermeer de energie- en 
voedselvoorziening. De gevolgen van de oorlog in de Oekraïne 
zijn nog niet te overzien. 

Dat dit geheel een grote impact heeft op ons werk staat buiten 
kijf. Onze veiligheid, normen en waarden en de toekomst 
van alle generaties staan op het spel. Grote zorgen zijn nu 
onder alle lagen van de bevolking aanwezig. Maar tegelijk 
zien we een onderstroom opkomen die zegt dat we het qua 
duurzaamheid nu maar even wat rustig aan moeten doen. 
Apekool: De thema’s uit het rapport van de club van Rome zijn 
actueler dan ooit!

Juist nu is er alle reden tot bezinning op van onze gangbare en 
traditionele patronen en systemen. Fossiele energievoorziening 
is al decennia de bron van bloedige conflicten. De 
markt doet in onze wereld níet zijn werk. Armoede- en 
verdelingsvraagstukken worden steeds pregnanter. 

We hebben op milieugebied weliswaar vooruitgang geboekt 
maar nog een veel grotere slag te maken. Het moet bovendien 
sneller, anders en nog beter. Brede welvaart, herwaardering 
van het collectief en de gemeenschapszin verdienen meer 
steun en geven nieuw houvast. In 2020 introduceerden we de 
term Bruto Drents Geluk als graadmeter voor onze welvaart. 
Deze houden we graag stevig vast als het gaat om de vraag wat 
de toekomst ons zal brengen.

Lijdzaam toezien is geen optie, juist nu is daadkracht gewenst. 
Gerichte, praktische en realistische acties. Dat brengt ons 
dan ook dichter bij huis en bij dit jaarbericht. Het werk dat we 
het afgelopen jaar hebben mogen verzetten, bevat namelijk 
ook heel veel heugtelichies. Deze lichtpuntjes lees je in dit 
jaarbericht: zo hebben wij in 2021 gewerkt aan een mooi en 
duurzaam Drenthe. 

Reinder Hoekstra
Directeur Natuur en  
Milieufederatie Drenthe

Voorwoord

2

Het jaar 2021 is voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe een bijzondere mijlpaal: we bestaan 
namelijk vijftig jaar. De oprichting viel nagenoeg samen met de verschijning van het rapport 
De grenzen aan de groei van de club van Rome. Het schrijven van dit voorwoord, vijftig jaar 
na het rapport, vindt plaats in een tijd dat onze wereld in de greep wordt gehouden door grote 
onzekerheid en bedreigingen. 

Lijdzaam toezien is  
niet langer een optie
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De Natuur en Milieufederatie Drenthe bestaat 
in 2021 vijftig jaar. Een bijzondere mijlpaal 
om bij stil te staan en om de successen van de 
afgelopen jaren te vieren. We kijken terug op 
vijftig jaar met goede vooruitgang voor natuur 
en milieu, maar zien ook dat er nog veel werk 
te verzetten is voor een mooi en duurzaam 
Drenthe. Daarom kijken we tijdens ons 
jubileumjaar niet alleen terug, maar juist ook 
vooruit naar de grote opgaven die Drenthe nog 
te wachten staan. Hoe werken we de komende 
jaren samen aan een mooi en duurzaam 
Drenthe? 

De aftrap van ons jubileumjaar vond plaats op 20 december 2021, 
de dag dat we officieel vijftig jaar bestonden. Deze aftrap was een 
livestream vanuit het Drents Museum, met bijdragen van Tjisse 
Stelpstra (gedeputeerde Provincie Drenthe) en Werner Schouten 
(oud-voorzitter Jonge Klimaatbeweging). Vragen die deze avond 
centraal stonden zijn: Wat is jouw visie op Drenthe in 2050? Wat 
zou jij doen als je in de schoenen stond van de NMF Drenthe? 
En hoe werken we de komende jaren samen aan een mooi een 
duurzaam Drenthe? 

Daarnaast blikten we terug op de inzet van vijftig jaar  
Natuur en Milieufederatie Drenthe en presenteerden we het 
jubileumprogramma. Ons jubileum vieren we namelijk met 
verschillende bijeenkomsten, debatten en bijzondere acties 
in 2022.

Vijftig jaar Natuur en 
Milieufederatie Drenthe!

“ Een labbekakkerige aanpak en een 
labbekakkerig tempo is wel het laatste wat 
we kunnen gebruiken. De afbraak van de 
aarde gaat ook niet langzaam of rustig. 
Het gaat onrustbarend snel. Daarom 
moeten we onszelf ook niet in slaap 
sussen met kreten die zo mooi klinken 
als: ‘het moet haalbaar en betaalbaar’.
(…) Het is een fout mantra. Want het 
onvoorstelbare gebeurt met de opwarming 
van de aarde.”  
 
– gedeputeerde Tjisse Stelpstra



Tijdmachine: een blik 
terug in de tijd
Tijdens ons jubileum blikken we met onze 
‘Tijdmachine’ terug op de afgelopen vijftig jaar. Grote 
dossiers, mijlpalen en bijzondere momenten krijgen 
hier een plaats. Wat ging er goed? Wat kon beter? Wat 
hebben we daarvan geleerd? Door het jubileumjaar 
heen vullen we de tijdmachine steeds verder. Van de 
oprichting in 1971 tot een bijzondere begrafenis van 
de stilte in het Drentse bos, je leest de vijftig mooiste, 
bijzonderste, opmerkelijkste gebeurtenissen van vijftig 
jaar NMF Drenthe hier.

Niks missen?

nmfdrenthe.nl/over-ons/tijdmachine/

nmfdrenthe.nl/meedoen/ontvang-onze-nieuwsbrief
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Aftrap jubileumjaar!

Wil je per mail op de hoogte blijven van ons 
actuele jubileumprogramma? Schrijf je dan 
in voor onze nieuwsbrief Ziezo!

http://nmfdrenthe.nl/over-ons/tijdmachine/
http://nmfdrenthe.nl/meedoen/ontvang-onze-nieuwsbrief
http://nmfdrenthe.nl/meedoen/ontvang-onze-nieuwsbrief


Heugtelichies in 2021:
•   In 2021 is het Steunpunt voor Lokale Energie-initiatieven 

van start gegaan. Dit samenwerkingsverband van de 
Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Drentse KEI biedt 
ondersteuning aan lokale energie-initiatieven.  
Dit wordt mogelijk gemaakt door het provinciale 
Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED). 
Wat houdt dat concreet in? Het steunpunt motiveert 
bewoners om lokale initiatieven te starten, organiseert 
kennisbijeenkomsten, biedt hulp bij ledenwerving 
of communicatie en ondersteunt bij het opzetten en 
uitvoeren van projectplannen rondom de energietransitie. 
Of het nu gaat om het opzetten van werkgroepen 
die besparingsprojecten willen opzetten, om een 
businessmodel, het organiseren van een informatieavond 
of het oprichten van een energiecoöperatie: hier kan je 
terecht voor ondersteuning en advies!

•   Met het project Energietuinen laten we zien dat het kan: 
een zonnepark met integraal aandacht voor de inbreng van 
inwoners, educatie, recreatie en versterking van de lokale 
biodiversiteit. Assen-Zuid is een van de drie locaties in 
Nederland waar een Energietuin wordt gevestigd.  
In het najaar brachten we een e-magazine uit, waarin we 
de belangrijkste elementen van een Energietuin uitlichten 
en partners in het zonnetje zetten. Bekijk het magazine via 
www.nmfdrenthe.nl/nieuws/e-magazine-energietuin

•   Het Drents Energieloket heeft er, mede dankzij de 
uitvoering van de RRE-subsidie (Regeling Reductie 
Energieverbruik) een bijzonder jaar op zitten.  
Het Drents Energieloket heeft de afgelopen periode 
20.000 woningeigenaren in Drenthe geholpen met het 
verduurzamen van hun woning. Dat is meer dan dertien 
procent van alle woningeigenaren in deze provincie! 
En dat is nog niet alles: alle Drentse woningeigenaren  
hebben een waardebon ontvangen. Deze bon,  
ter waarde van vijftig euro, was te gebruiken voor de 
aanschaf van laagdrempelige energiebesparende middelen.  
Maar liefst 22.818 huishoudens hebben hier gebruik van 
gemaakt. Daarnaast zijn er gratis warmtescans uitgevoerd. 
Hiermee konden huiseigenaren zien waar warmte weglekt 
uit het huis. Tot slot zijn we met het Loket op Wielen 
de boer op gegaan om ter plekke advies te geven, hulp 
te bieden bij het verzilveren van de waardebon voor 
bespaarmaatregelen en om bewoners en energiecoaches 
aan elkaar te koppelen.

Wij:
•   Staan voor een duurzaam energiebeleid dat gebaseerd 

is op een breed gedragen lange termijnvisie.
•   Ondersteunen initiatieven van burgers en bedrijven die 

samen duurzame energie willen opwekken en/of samen 
energie willen besparen.

•    Stimuleren Drentse overheden, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties om de energieneutrale 
ambitie te onderschrijven en hieraan actief bij te dragen.

•   Initiëren en ondersteunen lokale innovatieve 
energiebesparingsprojecten.

Energie- en  
klimaatneutraal Drenthe
Een energieneutraal Drenthe is voor een groot deel zelfvoorzienend, klimaatvriendelijk 
en CO2 neutraal. Dat betekent dat ons energiegebruik geen klimaatproblemen meer 
veroorzaakt en dat we op termijn alleen energie winnen uit hernieuwbare bronnen. 
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In het Circulaire Drenthe dat wij voor 
ons zien is ecologische draagkracht hét 
uitgangspunt voor alles wat we doen, 
produceren en consumeren. We zorgen 
samen voor een circulair gebruik van 
materialen en grondstoffen in onze 
provincie. We sluiten kringlopen en 
bevorderen ketensamenwerking.  
Dat doen we samen met inwoners:  
door acties en initiatieven van onderop.

Heugtelichies in 2021:
•   We leverden inbreng bij de planvorming van 

bedrijventerrein Ossenbroeken II te Beilen in de gemeente 
Midden-Drenthe. Hierbij hebben wij ons ingezet voor een 
circulair en natuurinclusief ontwerp, zowel op gebouw- 
als gebiedsniveau. Onze aanbevelingen zijn grotendeels 
overgenomen. Elementen die terugkomen in de plannen 
van de gemeente zijn onder andere zon op dak, ruimte voor 
ontspanning, gedeelde laadpalen, het delen van (bedrijfs-)
ruimte, deelmobiliteit en gedeelde diensten en faciliteiten. 
Er is veel ruimte voor groen en water, waardoor voldoende 
mogelijkheden ontstaan voor een duurzaam ingerichte en 
klimaatbestendige openbare ruimte.

•   ‘Spullen’ staan op de eerste plaats als het gaat om 
de milieubelasting van ons dagelijks leven. Lokale 
initiatieven zijn onmisbaar bij het terugdringen van het 
grondstofgebruik en de transitie naar een circulaire 
samenleving. Met het project Drenthe Deelt ondersteunen 
we daarom initiatieven van onderop om meer concrete en 
haalbare projecten los te krijgen. Afgelopen jaar hebben 
we zeven geïnteresseerde bewonersgroepen gesproken, 
negen initiatieven gefaciliteerd bij de eerste stappen en vijf 
haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Aan de hand van de 
resultaten van deze onderzoeken zetten de groepen nu de 
eerste stappen richting een actieplan. 

•   Via het Servicepunt Circulair Drenthe vergroten wij de 
zichtbaarheid van circulaire producten en diensten in 
Drenthe. We verbinden aanbieders en gebruikers, en 
zorgen ervoor dat initiatieven, diensten en producten 
worden gevonden door Drentse inwoners. Daarnaast 
bieden we consumenten handelingsperspectief om 
duurzamer te consumeren. Om ondernemers te inspireren 
tot een circulaire en waardevolle manier van ondernemen, 
organiseerden we samen met NMF Gelderland een meet-up 
over de VPRO Tegenlicht-uitzending ‘Goed geld verdienen’.  
Met 135 deelnemers bekeken we de uitzending. Op basis 
hiervan gingen deelnemers in gesprek met een deskundig 
panel, bestaande uit Jan Jonker (hoogleraar duurzaam 
ondernemen), Shinta Oosterwaal (econoom en één van 
Nederlands aanjagers van de betekeniseconomie),  
Erik Toenhake (eigenaar van het duurzame kledingmerk 
Aarden) en Koen Rooseboom (sloopbedrijf Bork). Dit leidde 
tot inspirerende gesprekken en concrete stappen om samen 
te werken aan een circulair Drenthe.

Wij:
•   Zetten samen met ondernemers en beleidsmakers 

veranderprocessen in gang die nodig zijn om een 
circulaire economie kansrijk en mogelijk te maken. 

•   Werken samen met koplopers en veranderaars aan 
inspirerende voorbeelden om te laten zien wat er kan. 

•   Stimuleren en ondersteunen initiatiefnemers die 
bijdragen aan een circulair Drenthe.

Circulair 
Drenthe
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Soortenrijk Drenthe is een Drenthe met een 
gezonde en gevarieerde natuur. Een Drenthe 
waarin grotere natuurgebieden en de natuur 
daarbuiten een netwerk vormen en onderling 
verbonden zijn. Samen werken we aan een 
veerkrachtig netwerk van natuurgebieden, 
bloemrijke bermen, slootkanten en groene 
woon- en werkgebieden. Dat is goed voor 
mens en natuur.

Heugtelichies in 2021:
•   In het najaar van 2021 is een recordaantal bomen en 

struiken aangevraagd in Drenthe. Nog niet eerder leverde 
we samen met Landschapsbeheer Drenthe via Plan Boom 
zoveel plantgoed aan erfeigenaren, bewonersinitiatieven 
en vrijwilligersgroepen. In totaal zijn er circa 200 verzoeken 
ingediend voor bijna 30.000 bomen en struiken.  
De aanplant van nieuwe bomen en struiken vermindert 
de hoeveelheid CO₂ in de lucht en zorgt voor schaduw en 
verkoeling. Daarbij versterken ze de biodiversiteit en de 
veerkracht van de natuur om klimaatverandering beter op 
te vangen. Het draagt bovendien bij aan de ontwikkeling én 
het behoud van een groenere en gezondere leefomgeving. 
Het recordaantal plantgoedaanvragen laat bovendien de 

betrokkenheid van inwoners bij de Drentse natuur,  
het landschap en de cultuurhistorie zien.

•   Eind 2021 presenteerden we samen met veertien Drentse 
en Groningse natuur- en milieuorganisaties onze visie 
op het gebied Westpoort-Matsloot met handreikingen 
en groene bouwstenen. Dit gebied grenst aan het 
natuurgebied de Onlanden, waar de afgelopen jaren 
hoogwaardige natuur is ontstaan. Het raakvlak tussen 
stad en land zorgt voor een aantal grote knelpunten en 
opgaven. We maken ons zorgen over het behoud van de 
natuur en landschapswaarden en willen graag constructief 
meedenken over de toekomst van het gebied. Goed nieuws: 
onze inbreng is positief ontvangen! In 2022 praten we 
daarom mee over de inrichting van het gebied.

•    Wij willen samen met de landbouw de Drentse veehouderij- 
en akkerbouwbedrijven koplopers maken op het gebied van 
natuurinclusieve landbouw in Nederland! Daarvoor hebben 
we samen met LTO Noord, DAJK, AND, Natuurmonumenten, 
Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en 
Landschapsbeheer Drenthe het meerjarenprogramma 
Boer Burger Natuur Drenthe opgesteld dat in 2021 
van start is gegaan. Onderdeel daarvan is het project 
Belonen voor duurzaam boeren. Met dit deelproject 
belonen we al Drentse melkveehouderijbedrijven 
wanneer zij stappen zetten richting natuurinclusieve 
landbouw. Dit breiden we de komende jaren uit naar 
meer deelnemende melkveehouderijbedrijven en ook 
naar akkerbouwbedrijven. De beoordeling richtte zich in 
eerste instantie op de milieuprestaties van de bedrijven. 
In 2021 hebben we gewerkt aan aanvullingen voor natuur 
en landschap en akkerbouw. Daarvoor hebben we in 2021 
een beoordelingssysteem en criteria opgesteld. In 2022 
gaan we de criteria in twee pilots testen, zodat daarna een 
definitieve lijst kan worden opgesteld.

Wij:
•   Dragen via provinciale samenwerking bij aan de 

realisatie van een robuust netwerk van Drentse 
natuurgebieden.

•   Maken ons sterk voor verbetering van de 
omgevingskwaliteit en groei van de biodiversiteit 
buiten de natuurgebieden.

•   Stimuleren een provinciebreed netwerk van bewoners 
en beheerders die zich inzetten voor soortenrijke 
bermen en sloten door de hele provincie.

•   Bevorderen in dit geheel de samenwerking 
met inwoners, natuurwerkgroepen, gemeenten, 
waterschappen, provincie, grondeigenaren.

Soortenrijk
Drenthe
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Groen en Soortenrijk Drenthe  
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Dankzij u.

Een mooi en duurzaam Nederland voor iedereen! 

Dat is waar de Natuur en Milieufederaties zich 

voor inzetten. Bijvoorbeeld met Plan Boom. 

Door 10 miljoen bomen in heel Nederland te 

planten, werken de Natuur en Milieufederaties 

samen met vrijwilligers en partners aan het 

verkleinen van de CO2-uitstoot en maken we 

onze leefomgeving mooier, groener en 

gezonder. 

De Natuur en Milieufederaties ontvangen een 

jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij. 

Dankzij onze deelnemers kunnen wij naast de 

Natuur en Milieufederaties meer dan 150

andere organisaties ondersteunen. Sinds de 

oprichting van de Postcode Loterij in 1989 

hebben we al ruim € 7,1 miljard aan goede 

doelen kunnen schenken. Samen voor een 

betere wereld: postcodeloterij.nl

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Adv_Nat&Milieu_148,5x210mm_P4744_03.indd   1Adv_Nat&Milieu_148,5x210mm_P4744_03.indd   1 30-11-2021   11:0530-11-2021   11:05
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Colofon

Samen voor een 
mooi en duurzaam 
Drenthe

Mede mogelijk gemaakt door:

Blijf op  
de hoogte!

nmfdrenthe.nl

Wil je ook in 2022 op de hoogte blijven van ons 
werk? Schrijf je dan in voor onze e-nieuwsbrief 
‘Ziezo!’. Dan ontvang je automatisch alle 
updates via de mail.

We werken voor en met mensen aan een gezond 
milieu, een rijke natuur en een mooi landschap en 
zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame 
ontwikkeling van de provincie Drenthe. 

Meld je aan voor  
de nieuwsbrief Ziezo!

nmfdrenthe.nl/meedoen/ontvang-onze-nieuwsbrief

Meer informatie over ons 
werk in 2021 en de financiële 
verantwoording daarvan 
zijn terug te vinden in ons 
uitgebreide jaarverslag 2021  
en onze jaarrekening 2021.  
Deze kunnen worden 
gedownload van onze website.

http://www.nmfdrenthe.nl
http://nmfdrenthe.nl/meedoen/ontvang-onze-nieuwsbrief
http://nmfdrenthe.nl/meedoen/ontvang-onze-nieuwsbrief



