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Impact van
De Natuur en Milieufederaties
Facts & Figures 2018

Bereik 

Versterken 
maatschappelijk 

middenveld

Verduurzamen 
bedrijven 

Verduurzamen
overheid

171 netwerken 
opgezet, aan 453 netwerken 

deelgenomen  

929 maatschappelijke 
initiatieven 

helpen opstarten 

9128 adviezen 
gegeven aan lokale en 
regionale organisaties 

288 bedrijven advies gegeven  
over duurzame bedrijfsvoering 

1034 bedrijven 
toegang gegeven tot een breed netwerk 

voor kennisuitwisseling over duurzaamheid 

119 bedrijven 
helpen verduurzamen

96.170 bezoekers
aan de 1510 georganiseerde

activiteiten

672.557 personen 
online bereikt en ruim 
2000 keer in de media

1085 aangesloten 
lokale groepen en organisaties

Bij 356 beleidsontwikkeltrajecten 
betrokken en hierbij 178 organisaties 

vertegenwoordigd

103 concrete plannen 
voor beleidsuitvoering, waarvan 

bijna 50% in praktijk gebracht
 

165 zienswijzen ingediend, 
waarvan 30% overgenomen

Impact van  

De Natuur en Milieufederaties
Facts & Figures 2018
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Mooie en duurzame provincies. Daar werken de 

Natuur en Milieufederaties aan. Om dat doel te 

bereiken, versterken we lokale (vrijwilligers)

orga nisaties die zich inzetten voor natuur, milieu 

en duurzaamheid. We helpen ze groene en duur-

zame projecten te realiseren, zoals een lokaal 

zonne panelenproject of een buurtmoestuin.

We adviseren bedrijven over hoe zij duurzaamheid in  

de praktijk kunnen brengen. Dit doen we bijvoorbeeld  

met Energy-scans of door het meten van de voetafdruk  

van het personeel. We brengen verschillende partijen  

met elkaar in contact, zodat bewustwording over  

duurzaamheid toeneemt en duurzame projecten  

kunnen worden uitgevoerd.

Hoe werken we?
Tot slot beïnvloeden we het beleid van lokale en provinciale 

overheden om zo de belangen van natuur en milieu te  

behartigen. En we dragen bij aan (de versnelling van) de  

uitvoering van dit beleid.

Jaarlijks meten de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) hun  

impact. Het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we  

met onze activiteiten bijdragen aan het bereiken van de  

Sustainable Development Goals.

12  
Natuur en  

Milieu- 
federaties

1  
Stafbureau

132  
Medewerkers
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Duurzame energie en  
energiebesparing 

Activiteit
•  Initiatieven helpen  

opstarten

•  Adviezen geven over  

duur zame energie aan 

initiatieven

•  Kennisbijeenkomsten  

organiseren

•  Input geven op beleid  

overheden

Output
•  351 energie initiatieven 

helpen opstarten

•  206 kennisbijeenkomsten 

georganiseerd over duur-

zame energie, met 11.636 

deelnemers

•  5117 adviezen gegeven 

over duurzame energie 

aan lokale organisaties en 

burgers

•  Bij 118 beleidsontwikkel-

trajecten advies gegeven

Effect
•  initiatieven hebben meer 

continuïteit

•  kennis over duurzame 

energie bij bewoners/

initiatieven en overheden 

toegenomen

Impact
•  Initiatieven kunnen  

duurzame energie-

projecten realiseren

•  Overheden initiëren  

zelf een duurzaam  

energiebeleid  

We werken aan een samenleving die zo weinig mogelijk en in ieder geval duurzame energie gebruikt. 

Om dit te bereiken ondersteunen we initiatieven van burgers en bedrijven die energie willen opwekken 

of energie willen besparen. We creëren draagvlak voor een duurzame energievoorziening en stimuleren 

overheden en bedrijven om te werken aan energieneutraliteit. 

Sustainable Development Goals 
Doel 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

Impact van de Natuur en Milieufederaties - Insights 2018
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  Het Servicepunt Energie Lokaal van onze Utrechtse 

federatie heeft 17.000 zonnepanelen helpen realiseren 

door ondersteuning van lokale energiecoöperaties, 

1.000 woningen helpen verduurzamen met isolatie, 

zonnepanelen of andere maatregelen en 50 sportclubs/

scholen/kerken/buurthuizen helpen verduurzamen.

  Onze Drentse federatie heeft meegeholpen met het 

provinciale actieprogramma ‘Expeditie Energieneutraal 

Wonen’. Hieraan deden ruim 100 deelnemers mee.  

De federatie was verantwoordelijk voor de deelon-

derwerpen het Drentse Energie Loket, de energiewerk-

plaats en de publiekscampagnes. Door deze inzet is 

een meetbare vooruitgang en versnelling in energie-

besparing in de Drentse woningvoorraad bereikt.

  De federatie in Noord-Holland heeft de NAM in Den 

Helder advies gegeven over hun sterk verouderde  

verlichting met veel lichtuitstraling naar het Wad.  

De NAM heeft daarop lichtadviseurs ingeschakeld.  

Het resultaat is een plan voor aanpassing van de  

Voorbeelden

verlichting, waarbij de lichthinder naar het Wadden-

gebied sterk wordt teruggedrongen. Dubbele winst: 

besparing van energie en minder verstoring door  

licht voor de dieren en planten in het Waddengebied.

  Onze Groningse federatie heeft, samen met de  

noordelijke energiekoepels, het Manifest Zonnepar-

ken Noord-Nederland ontwikkeld. Boodschap is: Leg 

alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeen-

schap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan 

hen ten goede komen. Dit manifest is goed opgepakt 

en is meegenomen in de discussies over  

de realisatie van nieuwe zonneparken.

  De federatie in Limburg heeft in 2018 een visie  

opgesteld over de gewenste energiemix in Limburg 

waarbij op een goede manier rekening gehouden  

kan worden met natuur en landschap voor wind- en 

zonne-energie. Deze wind- en zonnevisie wordt in-

middels door veel gemeenten en energiecorporaties 

als ruimtelijk kader gebruikt.

Van de onderzochte externe stakeholders die met ons samenwerkten op het thema energie:

�   Is 75% het (helemaal) eens met de stelling: Door de kennis die de Natuur en Milieufederatie heeft, is ons project/

initiatief verder gekomen. 

� Voor de rol als ondersteuner van maatschappelijke initiatieven geven zij de NMF’s een 8-.

Impact van de Natuur en Milieufederaties - Insights 2018
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Circulaire economie

We willen de ecologische voetafdruk van Nederland verkleinen door de economie circulair te maken.  

We koppelen partijen aan elkaar en stimuleren zo productieketens te sluiten. Dit doen we bijvoorbeeld 

bij stadshout, waarbij bomen een tweede duurzaam leven krijgen. Daarnaast creëren we draagvlak voor 

circulaire producten en brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

Activiteit
•  Regionale stakeholders bij-

eenbrengen in netwerken

•  Circulaire ondernemers/ 

initiatieven helpen bij halen 

resultaten en doelstelling 

Output
•  Deelgenomen aan 43 

netwerken over circulaire 

economie met 451  

verschillende partijen

•  Met 98 koploper bedrijven 

op circulaire economie 

samengewerkt

Effect
•  Ketenpartners gezamen-

lijk aan de slag in kortere 

ketens 

•  Meer ondernemers/ 

initiatieven kunnen  

doelstelling realiseren

Impact
Grondstoffen gaan zo min 

mogelijk verloren.

Sustainable Development Goals 
Doel 12: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Impact van de Natuur en Milieufederaties - Insights 2018
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  De Zeeuwse federatie heeft het ‘Vernieuwerslab’ 

opgericht waarin diverse stakeholders samenwerken 

aan een circulair Zeeland. In dit ’lab’ is veel ruimte 

voor inspiratie, informatie, ideeën en casussen. Hier-

door ontstaan nieuwe kansen voor samenwerking. 

 

 Natuur en Milieu Overijssel heeft samen met Twente 

Milieu de ‘volle bak samen delen’ geïntroduceerd. In 

deze vrolijk bestickerde container, voorzien van een 

deurtje en planken, kunnen buurtbewoners spullen 

of etenswaren een tweede leven geven door het te 

Voorbeelden

delen met anderen. De deelcontainer is één van de 

stappen naar een Afvalloos Twente: het doel om  

in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per 

Twentse inwoner per jaar over te houden. 

  NMFF onderzocht bijna 30 woningen op kansen voor 

materiaalzuinig en energiezuinig renoveren en daag-

de bedrijven uit tot een aantrekkelijke aanpak hier-

voor. Via 8 kennissessies werden woningbouwcor-

poraties, overheden, woningeigenaren en huurders 

uitgedaagd om hiermee aan de gang te gaan. Het 

Flevolandse onderwijs kwam met nieuwe ideeën en 

tegelijk maakten studenten kennis met de praktijk. 

Via wijkgerichte aanpakken, het Energieloket Flevo-

land en een samenwerkingsproject met de MBO’s van 

Flevoland gaan we in 2019 concreet hiermee verder.  

Zie: ‘Superzuinig wonen en verbouwen’

De onderzochte externe stakeholders die met ons samenwerkten op het thema circulair:

� Geven ons een 8,5 voor de rol van samenwerkingspartner 

� Geven een 7,9 voor de rol als meedenker/adviseur (b.v. over duurzame bedrijfsvoering of bij lokale projecten)

�  100% van hen is het (helemaal) eens met de stelling: Door de activiteiten van de federatie hebben we meer  

samenwerkingspartners/is ons netwerk vergroot.

Impact van de Natuur en Milieufederaties - Insights 2018

https://nmfflevoland.nl/nieuws/magazine-superzuinig-wonen-en-verbouwen-nu-ook-als-e-reader/


8

Natuur en landbouw

We willen het landschap en de natuur in Nederland beschermen en ontwikkelen. Hiervoor ondersteunen 

we initiatieven van burgers en bedrijven die zich inzetten voor biodiversiteit in de eigen omgeving. Samen 

met boeren en overheden zetten we in op een natuurinclusieve landbouw. Van oudsher beïnvloeden wij 

het beleid van lokale en provinciale overheden op ruimtelijke en gebiedsontwikkelingen. Bij aanleg van 

provinciale wegen hameren we erop dat natuur en landschap niet worden aangetast en bij grootschalige 

duurzame energie-opwek sturen we erop aan dat ze goed in het landschap passen. We doen dit zoveel  

mogelijk samen met andere lokale en regionale partijen.

Activiteit
•  Adviezen geven aan lokale 

organisaties en burgers 

over gebiedsontwikkeling, 

natuur en landbouw

•  Activiteiten en netwerken 

organiseren om boeren en 

burgers te verbinden

•  Input op beleid overheden 

over gebiedsontwikkeling, 

natuur en landbouw

Output
•  1703 adviezen gegeven 

over gebiedsontwikkeling 

of natuur aan lokale  

organisaties en burgers

•  289 (landbouw) bedrijven 

kregen toegang tot een 

netwerk voor kennisuit-

wisseling

•  121 zienswijzen ingediend 

over beleid van overheden 

waarbij natuur en land-

schap onder druk stonden

Effect
•  Consumenten hebben meer 

kennis over en draagvlak 

voor natuur, landschap en 

natuur inclusieve landbouw

•  Boeren hebben meer (prak-

tijk)kennis en handelings-

perspectief over natuurin-

clusieve landbouw

•  Overheden ontwikkelen  

zelf beleid met respect voor 

natuur en landschap. Een 

beleid dat natuurinclusieve 

landbouw stimuleert

Impact
•  bewoners hebben hande-

lingsperspectief in RO zaken

•  Toename functionele 

biodiversiteit op agrarisch 

bedrijf

•  Meer landbouw in Neder-

land is natuurinclusief 

Sustainable Development Goals 
Doel 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd 

woenstijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het 

verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen  

en hun uitsterven te voorkomen.

Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren 

die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de  

aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte,  

overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren. 

Impact van de Natuur en Milieufederaties - Insights 2018

www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-2-einde-aan-honger/


9

  Boeren in het Brabantse Netwerk Goed Boeren zetten 

in op het versterken van de biodiversiteit in hun 

bedrijf, op goed bodem beheer en op het sluiten van 

kringlopen. De Brabantse Milieufederatie coördineert 

dit netwerk en stimuleert Natuurinclusieve landbouw. 

  De Zuid-Hollandse federatie geeft gemeenten advies 

om tijdelijke natuur te realiseren op braakliggende 

terreinen. Gemeente Alphen a/d Rijn gaat hierdoor 

een nieuw tijdelijk natuurterrein realiseren als pilot. 

Wanneer dit succesvol is, willen ze van nog meer 

braakliggende terreinen tijdelijke natuur maken.

  In het project ‘Natuerlik Ferskaat’ heeft de Friese 

Milieu Federatie advies gegeven aan overheden over 

de ideeën, wensen en mogelijkheden van inwoners 

voor het versterken van de biodiversiteit in de eigen 

leefomgeving. Overheden hebben dit advies overge-

nomen en binnenkort starten ze met de realisatie.

 

  In Gelderland heeft onze federatie samen met de 

milieugroepen Ede en in afstemming met Gelders  

Landschap en Kasteelen, het Parklaan Ede-traject 

succesvol beïnvloed. Het tracé zou door een landgoed 

heen gaan, met veel bomenkap en aantasting van het 

groen als gevolg. Door de inspanningen is het tracé 

nu aangepast met behoud van bomen en landschap.

Van de onderzochte externe stakeholders die met ons samenwerkten op het thema Natuur en landbouw:

�  Is 44% het (helemaal) eens met de stelling: door de activiteiten van de federaties is er meer aandacht voor  

duurzaamheid/natuur in beleidsplannen.

�  Voor de rol als belangenbehartiger van natuur en milieu geven zij de federaties een 8-. 

Voorbeelden

Foto: SME (Elsa Loosjes)

Impact van de Natuur en Milieufederaties - Insights 2018
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Hoe werken de Natuur en Milieufederaties

Actieplan Duurzame Landbouw  
met Natuur

In 2017 heeft de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in samenwerking met Landschap Erfgoed 

Utrecht (LEU), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, LTO Noord en de agrarische 

collectieven in de provincie Utrecht het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur1 geschreven.  

Op basis van documenten en interviews met NMU (Max Zevenbergen), de provincie Utrecht (Wilma 

Timmers), LTO Noord Utrecht (Bert van Donselaar) en Natuurmonumenten (Luc Berris) heeft onder-

zoeksbureau Avance geanalyseerd wat de effecten van het actieplan zijn en wat de unieke toegevoegde 

waarde van de NMU in dit geheel was.
1 Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht. 2017. 

Impact van de Natuur en Milieufederaties - Insights 2018
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Van harde grenzen naar slimme  
combinaties 

In het actieplan beschrijven de initiatiefnemers een droom.  

De kern is om de landbouw en natuur weer met elkaar te 

verbinden. Stoppen met de harde grenzen die de laatste 

decennia zijn ontstaan tussen natuur en landbouw en een 

beweging in gang zetten naar slimme combinaties waar 

natuur en landbouw elkaar versterken. Door kringlopen op 

regionale schaal te sluiten en ruimte te geven aan natuurlijke 

processen zal de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid 

toenemen. Als gevolg hiervan wordt de landbouw minder 

gevoelig voor ziekten en plagen. Een belangrijk uitgangs-

punt voor een natuurinclusieve landbouw is dat het bedrijfs-

economisch mogelijk moet zijn. Een boer moet er wel zijn 

boterham mee kunnen verdienen.

Landbouw- en natuurorganisaties  
kunnen het niet alleen

Met het actieplan is een oproep gedaan aan alle betrokken 

partijen om de natuur- en landbouworganisaties te helpen.  

Ze hebben de provincie, waterschappen, gemeenten en  

kennisorganisaties nodig om natuurinclusieve landbouw  

te realiseren. In het actieplan zijn 30 acties beschreven en  

verdeeld onder de verantwoordelijke partijen met daarbij  

de oproep deze acties op te pakken en uit te voeren. Deze 

acties variëren van het beschikbaar stellen van gronden  

voor boeren die meer natuurinclusief willen werken tot  

aan het verder ontwikkelen en delen van kennis. 

Provinciale landbouwvisie als  
startpunt voor het actieplan

In 2017 zocht de provincie Utrecht contact met externe 

partijen om input te krijgen voor haar nieuwe Landbouw-

visie2. Een belangrijk thema hierin was de natuurinclusieve 

landbouw. Door intensivering en schaalvergroting van de 

landbouw neemt de biodiversiteit in veel landbouwgebieden 

af. Het gaat niet goed met veel soorten vogels en planten, 

maar ook het aantal insecten en de kwaliteit van het  

bodemleven gaat achteruit. 

2  Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 – perspectief voor de landbouw. Versie: GS 3 juli 2018

3  LaMi. Special Natuurinclusieve Landbouw. Aanjager 2. December 2018/jaargang 23. 

Naar aanleiding van het participatieve proces om de nieuwe 

Landbouwvisie te ontwikkelen, sloegen landbouw- en 

natuurorganisaties in Utrecht de handen ineen en gingen 

actief en voortvarend aan de slag om natuurinclusieve 

landbouw te ontwikkelen en te realiseren. Zij wilden niet 

enkel input geven aan de provincie, maar een gezamenlijk 

geluid laten horen in de vorm van een actieplan met als doel 

dat de provincie het actieplan (gedeeltelijk) zou opnemen 

in de vernieuwde Landbouwvisie. “Het is vruchtbaarder om 

gezamenlijk tot een visie te komen, dan ieder voor zich”.3  

De NMU nam het initiatief tot het schrijven van het actieplan 

en heeft de trekkersrol vervuld. De NMU heeft verschillende 

bijeenkomsten met de natuur- en landbouworganisaties bij 

hen op kantoor georganiseerd om input te verzamelen voor 

het actieplan. Samen met LEU heeft de NMU vervolgens het 

actieplan geschreven. 

Bert van Donselaar,  

LTO Noord Utrecht  

“Het actieplan was snel 
klaar. We hadden precies 
de juiste groep mensen 
bij elkaar om dit tot een 
succes te maken” 

Impact van de Natuur en Milieufederaties - Insights 2018
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  De samenwerking is zeer prettig ervaren door de verschil-

lende partijen. Luc Berris zegt daarover “Vanaf het begin 

is de samenwerking tussen de verschillende organisaties 

erg constructief geweest. Dat was erg bijzonder. Dit 

kwam met name door de houding van de betrokken per-

sonen. Tijdens het bedenken van het actieplan werd niet 

gesproken over wat er in het verleden beter had gemoe-

ten, maar het ging over de toekomst.” De intentie is er 

bij alle partners om de samenwerking voort te zetten om 

natuurinclusieve landbouw te realiseren.

3  De succesvolle samenwerking zorgde voor meer draag-

vlak binnen de natuur- en landbouwsectoren. Er is we-

derzijds begrip ontstaan en organisaties zien het belang 

in om samen op te trekken om natuur en landbouw te 

verbinden. Zo zegt Bert van Donselaar “LTO komt NMU 

ook tegen op plekken waar ze hen liever niet tegenkomt. 

De samenwerking heeft gezorgd voor meer wederzijds 

begrip. Elke organisatie heeft een eigen belang, maar 

zolang je met elkaar in gesprek blijft en je richt op het 

gemeenschappelijke doel kun je mooie dingen bereiken.” 

Luc Berris sluit hierbij aan: “Door de samenwerking leer je 

elkaars organisatie beter kennen. Zo kom je er ook achter 

waar de gevoeligheden in ieders achterban liggen. Dat 

zorgt voor begrip en dan kun je op zoek gaan naar het 

gemeenschappelijke belang.”

  Het blijft wel een aandachtspunt om elkaar continue te 

blijven opzoeken en op zoek te gaan naar het gemeen-

schappelijke belang, maar het actieplan zorgde er wel  

voor dat organisaties elkaar beter kunnen vinden en  

elkaar beter begrijpen.

4  Op ambtelijk en politiek gebied lijkt men zich ook te 

realiseren dat harde grenzen niet de oplossing zijn voor 

natuurinclusieve landbouw. Er moet op een andere 

manier gekeken worden hoe ze de biodiversiteit binnen 

de landbouw kunnen versterken. Bert van Donselaar zegt 

hierover “betreffende ambtenaren hebben jarenlang ge-

tekend en gebieden begrensd, maar die moeten dat ook 

gaan loslaten en op een andere manier gaan kijken naar 

oplossingen om biodiversiteit te versterken.” Er is nog 

een lange weg te gaan, maar het actieplan lijkt te hebben 

geholpen om tot dat besef te komen.  

Welke veranderingen heeft het actieplan ver-

oorzaakt voor de betrokken partijen? Omdat het 

gaat om een actieplan, en nog niet de uitvoering, 

keken we samen met de betrokken partijen naar 

welke concrete effecten er tot nu toe zijn:

1  Het actieplan leverde een grote bijdrage aan de nieuwe 

Landbouwvisie. De provincie Utrecht heeft het actie-

plan zeer positief ontvangen en een plek gegeven in de 

Landbouwvisie. Het actieplan scheelde de provincie ook 

veel werk. Ze kregen een visie vanuit de landbouw- en 

natuurorganisatie gepresenteerd en deze sloot goed aan 

bij de rest van de Landbouwvisie. 

  De provincie heeft tevens toegezegd om als partner 

actief deel te nemen aan de uitvoering van het actieplan. 

De acties voor de provincie uit het actieplan heeft zij in 

samenwerking met de initiatiefnemers verder uitgewerkt 

en haar rol op elk van de acties4 beschreven in de Land-

bouwvisie. 

  Wilma Timmers onderstreept het belang van het actie-

plan. “Zonder dit actieplan was het thema natuurinclu-

sieve landbouw wel opgenomen in de Landbouwvisie, 

maar was het minder concreet geweest. Het actieplan 

heeft voor een versneld proces gezorgd.” Max Zevenber-

gen geeft aan dat “door de samenwerking tussen natuur 

en landbouw de provincie Utrecht eigenlijk niet om het 

actieplan heen kon.” Het Actieplan heeft er hiermee voor 

gezorgd dat de landbouw, natuur- en milieubelangen 

beter geborgd zijn in het provinciale beleid. 

2  Het actieplan ontstond door een succesvolle samen-

werking met partijen die normaal uiteenlopende of 

soms tegenstrijdige belangen behartigen. Zo was het de 

eerste keer dat de NMU samenwerkte met LTO. Bert van 

Donselaar geeft de volgende reden waarom hij is aange-

schoven bij de samenwerking “In de provincie bestaan 

verschillende functies van het landgebruik. De functies 

natuur en landbouw zijn nu heel erg begrensd, maar 

het samenvoegen van die verschillende functies zou de 

biodiversiteit ontzettend kunnen helpen. We moeten dat 

samen oppakken.” 

4   De acties zijn uitgewerkt aan de hand van vijf onderdelen, namelijk monitoring van natuurgegevens, voorbeeldbedrijven met integrale duurzame bedrijfsplannen, 

verkennen van nieuwe verdienmodellen, pilot Groene Contour en Natuurnetwerk Nederland, en Kennisplatform.

Effecten van het actieplan: beleidsbeïnvloeding en bijzondere samenwerking  
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Gezien de eerdere verstandhouding tussen de natuur- en 

landbouworganisaties en de gevoeligheid van het onderwerp 

was het essentieel bruggen te slaan tussen de organisaties. 

De provincie, LTO Noord Utrecht en Natuurmonumenten 

hebben een hoge waardering voor de samenwerking met 

de NMU. Ze geven aan dat de NMU een onderscheidende rol 

had in de totstandkoming van de samenwerking. Ze hadden 

een zeer belangrijke verbindende functie. 

Bert van Donselaar voegt daaraan het volgende toe “De  

belangen tussen natuur en landbouw kunnen erg botsen, 

maar de NMU moet steeds het hogere doel voor ogen hou-

den. Zij hebben een bepaalde onafhankelijkheid en moeten 

kiezen voor het grootste effect voor de biodiversiteit. Dat 

was erg belangrijk om tot het actieplan te komen.” De NMU 

zorgde ervoor dat de natuur- en landbouworganisaties  

gemeenschappelijke belangen in het vizier bleven houden. 

De NMU is voor alle partijen in het veld een serieuze  

gesprekspartner omdat ze veel kennis van zaken hebben,  

zowel van de natuur als de landbouw. Door hun enorme  

netwerk hebben ze een groot draagvlak in het veld. De rol  

van de NMU heeft voor een versneld proces gezorgd.  

De provincie, LTO Noord Utrecht en Natuurmonumenten  

zijn het er eigenlijk allemaal over eens dat zonder de NMU  

er geen actieplan was geweest. 

Toekomst

Het actieplan heeft inmiddels handen en voeten gekregen  

in de vorm van een trajectplan met vijf pijlers. In februari 

2019 is het trajectplan gepresenteerd aan de provincie.  

De uitvoering van het actieplan is hiermee langzaamaan op 

gang gekomen. Voor een aantal pijlers is de financiering al 

rond en kan de uitvoering gaan starten. De uitvoering van 

het actieplan is een ontwikkel- en leertraject. Stap voor stap 

nieuwe initiatieven uitvoeren, testen, ervaringen delen en 

op deze manier verder ontwikkelen en opschalen zodat de 

natuurinclusieve landbouw verder kan groeien.

Zonder de NMU geen actieplan

De NMU heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie 

van het actieplan. Zij nam het initiatief tot het schrijven van 

het actieplan en heeft de trekkersrol vervuld. Om tot het 

actieplan te komen, heeft de NMU de natuur- en landbouw-

organisaties bij elkaar gebracht en bruggen geslagen tussen 

deze organisaties. Hierdoor zijn de organisaties met ogen-

schijnlijke tegenstelde belangen aan de slag gegaan met hun 

gemeenschappelijke belangen. 

Wilma Timmers,  

provincie Utrecht

“De NMU was in staat 
om een divers gezelschap 
bijeen te krijgen en te hou-
den. Dat heeft te maken 
met de manier waarop 
de NMU zich opstelt. Ze 
zoeken naar verbinding 
om gezamenlijk dingen  
te realiseren” 

Luc Berris, Natuurmonumenten

“Zonder de NMU was er 
minder capaciteit ge-
weest om het actieplan te 
realiseren. De kennis over 
natuur en landbouw had 
ingehuurd moeten worden 
bij een extern bureau, 
maar dan ontbreekt er wel 
een zekere drive en draag-
vlak om natuurinclusieve 
landbouw te realiseren.” 

www.natuurenmilieufederaties.nl
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