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Milieucondities voor de natuur
En natuurterreinbeheerders voor het milieu!

Rudi van Venetië, Staatsbosbeheer

Milieu effecten op de natuur:

@ Klimaatverandering
@ Water
@ Bestrijdingsmiddelen
@ Voedingsstoffen
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Klimaatverandering

Waterpeil
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bestrijdingsmiddelen

Voedingsstoffen: stikstof en fosfaat
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Stikstof in de duinen

Natuurterreinbeheerders voor het milieu

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivsZKSiLfjAhWBCOwKHRIeAFIQjRx6BAgBEAQ&url=http://natuurtijdschriften.nl/download?type%3Ddocument;docid%3D580258&psig=AOvVaw0kcGyC-DXaOTFkFYJGPa1A&ust=1563284869441791
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivsZKSiLfjAhWBCOwKHRIeAFIQjRx6BAgBEAQ&url=http://natuurtijdschriften.nl/download?type%3Ddocument;docid%3D580258&psig=AOvVaw0kcGyC-DXaOTFkFYJGPa1A&ust=1563284869441791
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Samen optrekken

Terreinbeheerders,  

boeren, 

sponsoren,  

provincie
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Strengthen, support and stimulate volunteerwork

in the green environment

”The Green 

Engine”

The province of South-

Holland has formulated

goals in its ‘green policy’to

stimulate the involvement

of people in the green 

environment and to let it

florish. ‘De Groene Motor’ 

is working hard to reach

these goals.

team with passion!
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building density

The ‘Randstad’ is full: “It is all about perception”
By Floris Alkemade – Royal Master Builder

‘De Groene Motor’ is 

especially for all

volunteers/groups

concerned with nature, 

landscape and green 

heritage.

Provence of South-Holland

3400 Km2

3.6 million people
green and landscape volunteers
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‘De Groene Motor’ trains 

people, supports them in 

the area of safe working 

and lends tools.

volunteer facilitation

Sometimes money is needed to start a project. We also arrange this, 

for example via vouchers (micro-funding). We like to be in contact 

with our volunteers continuously and identify needs by listening to 

them. ‘De Groene Motor’ is always looking for energy.

together for a beautiful province
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In order to get projects off 

the ground, we offer 

temporary deployment. 

We temporarily commit 

ourselves to a task, group 

or project and then have 

the following procedure:

(co-) develop | implement | transfer | letting go

De Groene Motor method

With this method we can perpetuate the independent character of 

volunteer work. And we always provide capacity to further help new 

tasks, groups and projects.

boost independence
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Working together is key and essential. In Holland 50% of the people

do volunteer work. (Leading world ranking). Only 1% of them is a 

'green'  volunteer. Who will help? And how do we reach them?

future green volunteering

rooftop Farming Field in Rotterdam

service: digital platform

www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl

(do-it-yourself-in-heritage-and-green)

delivery of sponsoring tools
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the webshop: a closer look

the webshop: a closer look
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the webshop: a closer look

sales of thought, vision and faith

A MIND IS 
LIKE A 
PARACHUTE. 
IT DOESN’T 
WORK IF IT 
ISN’T OPEN
- FRANK ZAPPA
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sales of thought, vision and faith

I have never
done this

before

So I think 
I can do this..

Together we will 

keep up 

the good work.

together for a beautiful province

Thank you for your attention!
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boost independenceread back?

Want a PDF in 

English, German or Russian 

about our program 

‘De Groene Motor’?

Fabian Paf

Email: f.paf@zhl.nl

Or by: 

linkedin.com/in/fabian-paf

personal data
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Natuur & 
Gezondheid

17 juli

Daphne Teeling, 

Regiodirecteur IVN Zuidwest

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=q6oQk9qjIJc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=q6oQk9qjIJc
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Interessant…

Maar wat betekent dat voor ons?

1. Ruimschoots bewezen: natuur is gezond!

Onderbouwing diverse plannen

http://www.pennemes.nl/natuur-is-gezond/
http://www.pennemes.nl/natuur-is-gezond/
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2. Alles wat aandacht krijgt groeit

Mensen en ondernemers die de waarde van natuur ervaren, voelen zich er meer 
mee verbonden en er ontstaat meer & meer draagvlak en vraag naar de 

ecosysteemdienst die natuur ons levert => versterking maatschappelijk 
draagvlak

↕↕

Nieuwe kansen door met nieuwe partners te werken aan de versterking van onze 
leefomgeving over as van vitaliteit & gezondheid => vermaatschappelijking

3. Volop kansen komende periode
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N&G raakt meerderen Kerntaken PZH

• 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, 
waaronder waterbeheer

• 2. Milieu, energie en klimaat

• 3. Vitaal platteland, natuurbeheer & 
ontwikkeling natuurgebieden

• 4. Regionale bereikbaarheid en 
regionaal openbaar vervoer

• 5. Regionale economie

• 6. Culturele infrastructuur en 
monumentenzorg

• 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur

Bron: IPO
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Wat betekent de Wet 
natuurbescherming voor de 
provincie?

Susanne Kuijpers

17 juli 2019

Wet natuurbescherming

Doelstellingen wet:

• beschermen en ontwikkelen van natuur

• doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van natuur 
ter vervulling van maatschappelijke functies

• het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op 
het behoud en beheer van waardevolle landschappen
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Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming 

Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland (NNN), Bijzondere 

provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale 

landschappen, Nationale Parken

Soortenbescherming

Algemene zorgplicht, 

actieve soortenbescherming, 

passieve soortenbescherming

Wet natuurbescherming in de provincie

Belangrijke taken provincie:

Provinciale natuurvisie

Actieve soortenbescherming

Provinciale programma’s

Monitoring en verslaglegging

Aanwijzing gebieden Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Aanwijzing en bescherming bijzondere provinciale 

natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen

Ontheffingen en vrijstellingsregelingen voor beschermde 

soorten
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Voorwaarden voor vrijstelling / ontheffing

Geen andere bevredigende oplossing;

Ten behoeve van bepaalde in de wet genoemde belangen.(o.a. 

volksgezondheid, veiligheid, voorkomen schade aan landbouw, 

flora en fauna);

Maatregelen leiden niet tot verslechtering staat van 

instandhouding.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Susanne Kuijpers
s.kuijpers@milieufederatie.nl
070-3040114

www.milieufederatie.nl

Hartelijk dank voor uw aandacht!
Overige vragen of opmerkingen?

mailto:s.kuijpers@milieufederatie.nl
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Nationale Landschap Enquête feb 2019

Grote respons 

• Uitgevoerd en geanalyseerd door Natuurmonumenten + 

Wageningen Environmental Research WENR

• 45.956 respondenten (Zuid-Holland 7.131): Nederlanders die zich 

betrokken voelen bij het landschap

• Leden en niet leden: 54% niet-lid

• Grootste publieksraadpleging over landschap ooit gehouden
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Zorgen verdwijnen biodiversiteit 

• In Zuid-Holland maakt slechts 10% zich geen of weinig zorgen om  

toekomstige ontwikkelingen (61% veel of grote zorgen)

• Opvallend; verdwijnen van bloemen, vogels, insecten grootste bedreiging 

(63%)

• Daarna: verdwijnen heggen, bomen, houtwallen (39%)

• Achteruitgang twee hiervoor erger dan komst windmolens/wegen (18/15%)
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Boeren belonen

• Brede steun voor meer natuurvriendelijke maatregelen 

• Vooral: financieel ondersteunen boeren  

• overheden: boeren financieel belonen (85%) 

• supermarkten: boeren meer betalen (85%)

• 95% zegt zelf bereid meer te betalen voor natuur- en 

landschapsvriendelijke melk

Plaatsing windmolens 

• Sterke voorkeur bij wegen / bedrijfsterreinen 

(88%) of op zee (78%)

• Grote meerderheid tegen plaatsing in 

landelijk gebied

• Ongeschikt: kleinschalige landschappen en 

natuurgebieden (>90 %)



17-7-2019

5

Zonnevelden

• Steun zonnevelden op landbouwgrond matig: 34% geschikt 

• Ook zonnepanelen: duidelijke voorkeur al verstedelijkte locaties

• Op daken gebouwen/langs bedrijfsterreinen: grote steun (99%)

• Heel weinig steun plaatsing in natuurgebieden (6%)

• Ook niet: kleinschalige landschappen (6%) 

Conclusies Zuid-Holland:

• Waardering voor het landelijk gebied is laag (6,7)

• De behoefte aan meer natuur is nergens zo groot als hier (80%)

• Investering in natuur en landschap is dus noodzaak 

• Zorgen om verdwijnen ‘levende have’: bloemen, insecten, vogels

• Belonen natuur-inclusieve landbouw heeft draagvlak

• Locaties wind en zon: zeer zorgvuldig, spaar landschap en natuur

• Overheden moeten steviger de regie nemen 


