SUCCESSEN 2019
Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland

DE CONFRONTATIE VOORBIJ
2019 was een jaar van confrontatie. Soms

elkaars zorgen te erkennen. En van daaruit

pijnlijk hard lopen we tegen de grenzen aan

samen te zoeken naar oplossingen die de

die natuur en milieu stellen aan productie en

gedeelde belangen dienen.

consumptie. Grenzen die duidelijk worden
door klimaatverandering en de stikstofcrisis.

Rondom de provinciale verkiezingen

Grenzen die de rechter moest handhaven bij

presenteerde we een manifest met punten

een falend overheidsbeleid. Wat vervolgens

voor een energieneutraal, circulair en

weer confrontatie opriep tussen mensen

natuurrijk coalitie-akkoord. Veel van de door

onderling of richting diezelfde overheid. En

ons ingebrachte punten zijn overgenomen in

daaraan gepaard een toenemende polarisatie

het akkoord. De NMFF geeft natuur en milieu

en uitvergroting van verschillen.

een stem. We spreken anderen erop aan
feiten te onderkennen en problemen serieus

Achter die confrontatie en polarisatie gaan

te nemen. En andersom staan wij open voor

hogere, gedeelde belangen schuil. Want

andere zorgen. We gaan zo het gesprek aan

iedereen is gebaat bij een leefbare aarde

met andere partijen in Flevoland.

en bij een vitale natuur. Deze gezamenlijke
belangen worden soms overschaduwd door

Dit jaarbericht van de NMFF laat u

zorgen voor de kortere termijn. Zorgen als:

voorbeelden zien – de confrontatie voorbij.

kan ik mijn energierekening straks nog wel
betalen? Is er nog wel ontwikkelruimte voor

Vera Dam

mijn bedrijf? Wat doet de energieopwekking

Directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland

met ons landschap? De grote kunst is om

(NMFF)

naar elkaar te luisteren, elkaar te verstaan,

SAMEN MET 62 LIDORGANISATIES
Samen met lidorganisaties staat de Vereniging

NMFF-Fonds Verbraaken versterkt

Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF)

In 2019 ondersteunde het NMFF-Fonds

midden in de Flevolandse samenleving. De

11 voorstellen van onze lidorganisaties.

groei van de afgelopen jaren zet zich door. Eind

Directeur Vera Dam: “Veel ideeën van onze

2019 omvatte de NMFF 62 lidorganisaties.

leden blijven op de plank liggen door te weinig
financiële middelen of doordat een bepaalde

Samen werken we aan:

expertise ontbreekt. Gelukkig kunnen we via

• Energie besparing en opwekken

ons NMFF-Fonds Verbraaken elk jaar weer

• Circulaire steden en dorpen

een aantal ideeën verder helpen”.

• Rijke natuur in een Mooi Flevoland

Overzicht bijdragen NMFF-Fonds:
• Almeerse Wolunie: met een droogkast voor
drogen van bloemen (zonnedroger)
• Repair Café Biddinghuizen: voor organiseren van Pop-up Repair Café in Dronten
• Bultparkcomité Lelystad: bollen en knollen
voor het Bultpark en folders
• Coöperatie De Zaderij: bijdrage aan kiemtafel om kiemkracht van zaden te testen
• Groei en Bloei Lelystad: aanschaf van projectiescherm voor bijeenkomsten
• IVN Lelystad: materiaal voor bewatering
planten Buurtbos (vijverpomp, sproeier,

Energie

gieters)
• Natuur & Milieucoöperatie Rivierduinge-

Duurzame steden en dorpen

bied: infopanelen over groene kwaliteiten
gebied

Natuur

• Milieuvriendelijk Tuinieren Lelystad: beplanten insectenstroken

62 lidorganisaties

• Vogel- en Natuurwacht Flevoland: bijdrage
aan viering 35-jarig jubileum activiteit
• Participatie het Wisentbos Dronten: gereedschappen voor beheer in Wisentbos
• Zeewolde Zon: PR-materiaal voor ledenwerving

ENERGIE BESPAREN
De NMFF zet zich enthousiast in om

energiebesparing en energiezuinig wonen.

bewoners en bedrijven van Flevoland aan de

Bewoners kunnen advies krijgen via een

slag te laten gaan met energie besparing en

spreekuur, telefoon, mail of digitaal. Ook

duurzame energie opwekken. Hiertoe heeft

bedrijven helpen we op weg. Hiervoor is

de NMFF in elke gemeente van Flevoland

een speciale ‘wegwijzer’ ontwikkeld samen

een energieloket met een fysiek spreekuur.

met de Omgevingdienst Flevoland, DE-on,

In 2019 heeft het Energieloket Flevoland

EEF en de Energieke Regio. In 2019 heeft

zo veel Flevolanders op weg geholpen met

het Energieloket Flevoland meer dan 8.000

Ontdek je
lekje

Ik doe mee
jij ook?

Woonwaarde
omho
energierekening og,
omlaag.
energieloket fl
evoland helpt

!

contactmomenten gehad met bewoners
en bedrijven. Voor advies en info zie www.
energieloketflevoland.nl of bel 0320-252004

Campagne: Ontdek je lekje! Ik doe mee,
jij ook?

Feestelijke opening Energieloket Zeewolde

Ieder huis lekt ergens wel energie. Dat is niet

Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober

alleen jammer, dat kost ook onnodig geld.

2019) werd in de Ravelijn in Zeewolde op

Energieloket Flevoland is daarom medio 2019

feestelijke wijze het Energieloket Zeewolde

gestart met een besparingscampagne. Met

geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van

een energiemeter, die 2 weken te leen is, zijn

Ewout Suithoff (wethouder duurzaamheid),

al meer dan 150 Flevolanders inmiddels op

Vera Dam (directeur Natuur en Milieufede-

pad gegaan om thuis lekje te ontdekken! In

ratie Flevoland) en veel van onze samen-

2020 gaan we verder met de campagne en

werkingspartners zoals Zeewolde Zon, De

wordt deze uitgebreid met ‘warmtescans’

Nieuwe Molenaars, Zeenergie, IVN-Zeewolde,

zodat ook lekjes in de gevels worden opge-

Windpark Zeewolde en woningbouwcorporatie

spoord. Op deze wijze stimuleren we het ne-

Woonpalet.

men van energiemaatrelen.

C

SAMEN ENERGIE OPWEKKEN

Om samen energie op te wekken hebben we

sessies met energie initiateven en natuur-

bracht NMFF kennis in over hoe 50% lokaal

een ondersteuningstructuur opgezet voor

en landschapsorganisaties georganiseerd

eigendom en coöperatief ontwikkelen

energiecoöperaties waaraan alle Flevolandse

om tot een gezamenlijke visie en aanbod te

concreet in beleid kan worden vormgegeven.

energiecooperaties deelnemen. Het provin-

komen. Daarnaast roerden we ons richting

Op zondag 16 juni is er voor staten-en

ciaal Servicepunt Energie Lokaal Flevoland

projectontwikkelaars en gemeenten, zodat

raadsleden een excursie georganiseerd

(SELF) helpt ook startende energie-initia-

grootschalige energieprojecten worden

naar zonnepark Zuyderzon van onze

tieven. Via 3 sessies is in 2019 meer geleerd

onwikkeld met oog voor natuur/landschap

energiecoöperatie De Groene Reus. NMFF is

hoe energiecoöperaties zich verder kunnen

en met participatie van bewoners. Tevens

vertegenwoordigd in de Adviesraad RES.

ontwikkelen tot volwaardige partners in Flevoland van de wind-verenigingen en (lokale)
overheden om bewonersparticipatie coöperatief in te vullen.
In de zomer van 2019 werd het klimaatakkoord gesloten tussen overheden, bedrijven
en maatschappelijke organisaties, zoals de
Natuur en Milieufederaties. Het succesvol
uitvoeren van het klimaatakkoord lukt
alleen sámen met bewoners. Voor advies en
ondersteuning kunnen gemeenten en regio’s
terecht bij de ‘Participatiecoalitie’. Van 2019
tot 2022 bieden we regio’s en gemeenten
advies en ondersteuning bij het opstellen
van maatschappelijk gedragen regionale
energiestrategieën (RES). NMFF heeft in 2019

5 CIRCULAIRE STAD & REGIO
Voor iedereen die aan de slag wil gaan met

Flevolandse Voetafdruk

meten, waaronder een grote groep studenten.

de circulaire economie bieden we lokaal

De lokale communities zijn gekoppeld aan de

In 2020 gaan we hier mee verder in de vorm

een verzamelplek van circulaire verhalen,

Flevolandse Voetafdruk. In 2019 daagden we

van circulaire challenges. Meer hierover lees

voorbeelden vanuit de lokale praktijk en

300 Flevolanders uit om hun voetafdruk te

je op www.ikdoemeejijook.nl

een overzicht van acties die je zelf kun
uitvoeren. De filosofie achter onze lokale
duurzame communities is dat de kracht in
de regio zit. Iedere maand staat een ander
circulair thema centraal. Via onze lokale
duurzame communities hebben we meer dan
600 initiatieven zichtbaar gemaakt. In 2019
bereikten we meer dan 20.000 mensen.
In de regio is dit jaar ook veel samengewerkt
met bedrijven, circulaire initiatieven en
overheden. In Lelystad organiseerden we
4 innovatietafels over transparantie in de
textielketen, stadshout en hernieuwbare en
biobased bouwmaterialen.

Ik

duurzaam Almere

Ik

duurzaam Lelystad

Ik

duurzaam Noordoostpolder

Ik

duurzaam Urk

Ik

duurzaam Dronten

RIJKE NATUUR & MOOI FLEVOLAND
De tweede helft van 2019 stond in het teken

klimaat zouden een toekomstperspectief kun-

mestsilo’s, de Floriade, houtstook, fijnstof, en

van de stikstofcrisis. Samen met de andere

nen bieden voor natuur, boeren en gezondheid.

de groeiplannen rond Luchthaven Lelystad.

provinciale natuurorganisaties en de bij ons

Ons adviesloket Ruimte ondersteunde weer

Intussen blijven wij aandringen op een brede

aangesloten agrarische organisaties verken-

volop lokale groepen bij het opkomen voor de

gebiedsanalyse die knelpunten en kansen voor

den we in 2019 de kansen voor een actieplan

natuur. Om te beginnen met adviezen over

natuur in beeld brengt, zodat zinvolle oplossin-

biodiversiteitsherstel. Het sluiten van kringlo-

klimaatadaptatie, realisatie van zonne- en

gen zichtbaar worden.

pen, natuurinclusieve landbouw, beperking

windparken met respect voor natuur en land-

van bodemdaling en koppelingen naar het

schap, het beer in de Oostvaardersplassen,

Steeds meer Flevolanders ontdekken onze
webcommunity MooiFlevoland.nl waar alle
natuuractiviteiten van onze lidorganisaties
worden getoond. In 2019 werd de website door
bijna 4.000 personen bezocht en zijn er meer
dan 180 activiteiten en 172 Flevolandse natuurgebieden zichtbaar gemaakt.
Groene Pluim voor BuitenVitaal
Jaarlijks reikt NMFF de ‘groene pluim’ uit aan
een persoon of organisatie die baanbrekend
werk voor de natuur verzet en zo een inspirator is voor anderen. Irene Miltenburg van het
bedrijf BuitenVitaal nam in 2019 met verve de
Groene Pluim in ontvangst, omdat zij via haar
bedrijf mensen met gezondheidsproblemen
via natuur-activiteiten stimuleert tot gezonder
leven.

DE 15E NACHT VAN DE NACHT
Vanaf de eerste Nacht van de Nacht in 2004
zijn veel concrete successen geboekt. Zo
zijn honderden bedrijven en gemeenten
overgegaan op duurzame verlichting. In
bijna alle gemeentelijke beleidsplannen is
het uitgangspunt ‘donker waar het kan en
licht waar het moet’, na het voortdurend aan
de orde stellen hiervan door de Natuur en
Milieufederaties. Gemeenten dimmen steeds
vaker laat in de avond de lichten en doven ze
’s nachts waar het kan; ze schermen lichten
beter af en onderzoeken waar verlichting
weg kan.
In de 15e Nacht van de Nacht gingen ook in
de provincie Flevoland weer veel lichten uit.
organiseerden diners met kaarslicht.
Op zaterdag 26 oktober 2019 genoten
bijna 2.000 Flevolandse bezoekers van de
Nacht van de Nacht. Topattractie was de
Kemphaan in Almere.

Foto: Johan van der Wielen

Gebouwen bleven donker en restaurants
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STEUN ONS: WE  FLEVOLAND
Samen met onze lidorganisaties werken

Word gratis supporter!

we met veel plezier en passie aan een

Vindt u het belangrijk dat natuur en milieu

mooi en duurzaam Flevoland. Natuur en

in Flevoland een stem krijgen? En vindt

Milieufederatie Flevoland kan haar werk

u het leuk betrokken te zijn bij duurzame

doen dankzij diverse bedragen. Maar om

vraagstukken in Flevoland? Als supporter

een echt duurzame en mooie leefomgeving

steunt u het werk van de Natuur en

in Flevoland te bereiken is de steun van

Milieufederatie Flevoland en wordt u op de

particulieren en bedrijven ook heel belangrijk.

hoogte gehouden. Meldt u aan via de website!

U kunt op meerdere manieren een bijdrage
leveren aan ons werk. Uw bijdrage ervaren

Een gift of schenking aan de NMFF is

we daarbij als een steuntje in de rug. Laat

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. We

zien dat u ook van Flevoland houdt en wordt

zijn erkend als algemeen Nut Beoogende

supporter van de NMFF.

Instelling (ANBI).

Zo kunnen wij, mede dankzij uw steun, nóg
meer doen voor een mooie en duurzame
provincie.
Zie voor het jaarverslag, de jaarrekening en
de impactmeting onze website
nmfflevoland.nl. Blijf op de hoogte en volg
ons via social media kanalen en onze
2-wekelijkse nieuwsbrief.
 Natuur en Milieufederatie Flevoland
  @nmfflevoland

Het werk van NMFF wordt mede mogelijk gemaakt door:

Botter 11-47, 8232 JS Lelystad

Foto’s: Natuur en Milieufederatie Flevoland

telefoon: 0320-253505

Ontwerp: Suggestie & illusie

info@nmfflevoland.nl | www.nmfflevoland.nl

Druk: LibertasPascal Utrecht

