ONZE VISIE OP DE TOEKOMST

VOORWOORD

De Friese Milieu Federatie werkt al meer dan 40 jaar aan een mooie en duurzame provincie. Als intermediaire organisatie
slaan we bruggen tussen onze aangesloten organisaties, de Friese overheden, bedrijven en de Friese burger. In deze afgelopen
40 jaar veranderde de wereld om ons heen behoorlijk en daarmee de FMF ook. We zijn gestart als een vrijwilligersorganisatie
die op een reactieve wijze aandacht vroeg voor de belangen van natuur en milieu. Inmiddels hebben we ons ontwikkeld naar
proactieve netwerkorganisatie die diep in de Friese samenleving staat.
In de afgelopen jaren zien we een trend waarbij “milieu” steeds belangrijker is geworden. Niet alleen bij de politiek (zie het
klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord), maar ook bij bedrijven en burgers. Fryslân is koploper in Nederland als het
gaat om lokale, duurzame energie-initiatieven en in de supermarkt verdringen biologische producten de “gewone” producten.
Toch zijn er in Fryslân nog geweldige opgaven als het gaat om het herstel van de biodiversiteit, duurzame energiehuishouding,
en de kwaliteit van het Friese landschap. Er gaat de komende jaren dan ook heel wat gebeuren. Wij zijn van mening dat er
behoefte is aan leiderschap, als het gaat om het begeleiden van het proces naar een duurzame samenleving. Leiderschap als
het gaat om het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda, leiderschap als het gaat om het ondersteunen en aanjagen van
koplopers, leiderschap als het gaat om het creëren van een brede duurzaamheidsbeweging in de Friese samenleving. Wij willen daar een prominente rol in spelen.
Dit boekje bevat onze visie op de toekomst van Fryslân en de rol die de FMF wil spelen. De transitie naar een duurzame samenleving kunnen we echter niet alleen. We zullen in toenemende mate samenwerken met onze aangesloten organisaties,
bedrijven, maatschappelijke organisaties, landbouw en burgers. Dat is complex maar ook zeer uitdagend!
We willen anderen uitdagen om samen te werken aan één van de meest mooie en meest duurzame provincies van Nederland!

Pieter de Haan
Voorzitter Friese Milieu Federatie
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ONZE MISSIE
Wij zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de provincie Fryslân.
We streven naar een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. Dit is onze missie
en daar willen we de komende jaren hard aan blijven werken, samen met onze leden, samen
met onze partners en samen met de Friese burgers.
Wij willen de volgende positie innemen:
•	Wij bieden handelingsperspectief over de wijze waarop de transitie naar duurzaamheid in
Fryslân vormgegeven kan worden, nemen het voortouw in de discussie over duurzaamheid,
ontwikkelen lange termijn perspectieven en komen met concrete oplossingen.
•	Wij initiëren creatieve en innovatieve processen, gericht op vooruitgang, oplossingen
en samenwerking.
•	Wij ondersteunen en verbinden van (lokale) initiatieven op het gebied van duurzaamheid,
als wenkend perspectief voor anderen.
•	Wij motiveren en inspireren mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een
duurzame samenleving”
Wij focussen ons de komende jaren op 3 belangrijke opgaven:

1. TEGENGAAN VAN (DE EFFECTEN VAN) KLIMAATVERANDERING
Afhankelijk qua
afbeelding

Klimaatverandering heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gemanifesteerd: gemiddelde
temperaturen zijn gestegen, we hebben te maken met intensievere regenbuien en perioden van
droogte. In het Klimaatakkoord van Parijs 2015 is afgesproken dat we de gemiddelde temperatuurstijging op aarde willen beperken tot niet meer dan 2 graden Celsius, met een streven naar
maximaal 1,5 graden Celsius.
Onze ambitie is dat wij in Fryslân op een zodanige wijze wonen en werken dat de impact op
onze leefomgeving tot een minimum beperkt is, dat we negatieve effecten niet op anderen
afwentelen, dat we geen afval meer produceren en dat we niet meer afhankelijk zijn van
fossiele brandstoffen.

2. HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

De biodiversiteit in Fryslân is afgelopen jaren schrikbarend snel achteruitgegaan. Vooral in het
agrarisch cultuurlandschap hebben de (weide)vogels, insecten en zoogdieren het zwaar. Ook
in de Ecologische hoofdstructuur is de achteruitgang niet gestopt. De totale biodiversiteit van
Fryslân is teruggelopen van 53% in 1900, naar 33% halverwege de twintigste eeuw tot 19% in de
huidige situatie.
Onze ambitie is om de dalende trend van de biologische diversiteit in Fryslân tot staan
brengen. We zetten ons in om wonen, werken en recreëren in balans te brengen met de natuur,
zodat er een samenhangend en gezond (eco)systeem ontstaat met een hoge diversiteit aan
soorten.

biodiversiteit

Gebiedsgerichte
aanpak

Natuurinclusieve
landbouw
Mens
en natuur

3. BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN DE FRIESE OMGEVINGSKWALITEIT

Het Friese landschap is continue aan verandering onderhevig. In 2010 is Fryslân tot de mooiste
provincie van Nederland verkozen. Reden daarvoor was enerzijds de landschappelijke kwaliteit
en diversiteit én anderzijds de betrokkenheid van de burger bij het landschap. We merken dat
het landschap in Fryslân vervlakt: bedrijventerreinen lijken op elkaar en agrarische cultuurlandschappen verschralen. Verder staat ons een aantal grote ontwikkelingen te wachten die
een stevige impact zullen hebben op het Friese landschap, zoals de energietransitie, nieuwe
economische bedrijvigheid op het platteland en de schaalvergroting van de landbouw.
Onze ambitie is om in een zodanig mooie provincie te wonen, recreëren en werken, dat de
Friese burger trots is op zijn leefomgeving en cultuurhistorische waarden en dat deze omgeving toekomstbestendig, veilig, gezond en aantrekkelijk is. De omgevingskwaliteit van Fryslân
is zodanig sterk en duurzaam, dat klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie
geïntegreerd is in het Friese landschap. Wij zien deze ontwikkeling als een kans, in plaats van
een bedreiging.

klimaat

Gezonde voeding

Moai Fryslân

Kringloop economie

Binding

omgevingskwaliteit
Energ ie
besparen en duurzaam
opwekken

biodiversiteit

Gebiedsgerichte
aanpak

Friese
Klimaataanpak

klimaat

Natuurinclusieve Gezonde voeding
landbouw

Mens
en natuur
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Friese
Klimaataanpak

Moai Fryslan

Kringloop economie

Binding

omgevingskwaliteit
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Energ ie
besparen en
duurzaam
opwekken

1. DE FRIESE KLIMAATAANPAK

2. AAN DE SLAG MET EEN CIRCULAIRE AANPAK

We willen in Fryslân werken aan een regionale vertaling van het Klimaatakkoord van Parijs.
Ons doel daarmee is dat Fryslân een substantiële reductie bereikt in de uitstoot van broeikasgassen. Onze ambitie is om in 2020 een gezamenlijke agenda van bedrijven, maatschappelijke
organisaties en burgers vast te stellen. Bij de klimaataanpak wordt gekeken naar de impact van
de transitie op de uitstoot van broeikasgassen (in de gehele productie keten) en naar de impact
van de transitie op omgevingskwaliteit en biodiversiteit.

Gezamenlijk werken aan een meer circulaire manier van wonen, werken en consumeren. In
een circulaire economie worden grondstoffen slechts één keer onttrokken aan de omgeving,
om vervolgens steeds opnieuw gebruikt te worden. Afval bestaat niet in de circulaire economie.
Onze toegevoegde waarde is dat we de diverse elementen in samenhang beschouwen en dat we
vanuit ons netwerk bewoners en bedrijven enthousiasmeren en verleiden. Belangrijke
ijkmomenten zijn Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en het Klimaatakkoord.

Wat doen we:
• Ontwikkelen gezamenlijk Fries Klimaatperspectief.
•	Klimaatkoplopers ondersteunen en in de schijnwerper zetten via onze samenwerking in de
Energiewerkplaats.
•	Betrekken van inwoners bij de transitie naar een klimaatneutraal Fryslân door perspectief te
bieden en bewustwordingscampagnes en gerichte acties voor jongeren te organiseren.
• Monitoring van de voortgang via klimaatafdruk voor personen en bedrijven.
•	Ontwikkelen van een koolstofbank waar vraag en aanbod van CO2 certificaten bij elkaar
worden gebracht.

Wat doen we:
•	Kringloopprojecten gericht op dorpen: zoals deelsystemen op het gebied van voeding, energie,
grondstoffen en mobiliteit.
•	Stimuleren van circulaire economie in de bouwsector, door de implementatie van het
grondstoffenpaspoort in de bebouwde omgeving.
• Goede voorbeelden in de spotlight zetten.
• Het ontwikkelen van actieprogramma’s voor gemeenten.
• Activiteiten organiseren voor scholen.
•	Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de landbouw, woningbouwcoöperaties
en recreatiesector.

Friese klimaataanpak
Friese vertaling
van Klimaatakkoord Parijs
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Doelgroep
Burgers, provincie,
gemeenten,
woningbouwcoöperaties,
MKB

Belangrijke
ijkpunten
Klimaatakkoord Parijs
Fries Klimaatakkoord
Energieakkoord
Provinciale
Omgevingsvisie

Netwerkpartners

Producten

Energiewerkplaats
Us Koöperaasje
Doarpswurk

Koolstofbank
Fries Klimaatakkoord

Circulaire
Economie
Sluiten van
Friese ketens

Doelgroep
Burgers,
gemeenten,
provincie,
woningbouwcoöperaties,
MKB

Belangrijke
ijkpunten
Rijksbreed
programma
Circulaire Economie
Leeuwarden
Culturele Hoofdstad

Netwerkpartners

Producten

Vereniging
Circulair Fryslân

Kringloopprojecten
dorpen
Actieprogramma’s
gemeenten
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3.	WERKEN AAN EEN DUURZAME
VOEDSELVOORZIENING

4.	NATUUR EN LANDBOUW
MET ELKAAR IN BALANS

De productie en consumptie van voedsel heeft een geweldige impact op de ecologische voetafdruk. De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport
bij elkaar. In Fryslân draagt de vleesconsumptie bij aan bijna 25% van de Friese voetafdruk. Ook
heeft de voedselproductie een behoorlijke impact op de omgevingskwaliteit en biodiversiteit
van Fryslân. We zien een niet meer te keren ontwikkeling van lokale initiatieven, die aan de slag
gaan met het in eigen voedselproductie te voorzien. In de landbouw is er een trend naar kortere
productie- en consumptieketens. De FMF wil in deze discussie het voortouw nemen en anderen
inspireren met mooie en laagdrempelige voorbeelden.

De landbouw staat de komende jaren voor een geweldige uitdaging: van een natuurexclusieve,
naar een natuurinclusieve wijze van landbouw bedrijven. Natuur als onderdeel van de bedrijfsvoering zal in de toekomst de norm worden. Deze transitie zal worden doorgevoerd in de gehele
keten: van productie, bewerking tot consumptie. De FMF wil in deze gehele keten actief zijn:
boeren ondersteunen bij de omschakeling, koplopers voor het voetlicht brengen, consumenten
verleiden tot een bewuster koopgedrag en druk uitoefenen op de zuivelaars en retailers. Wij
zien het ‘Living Lab voor natuurinclusieve landbouw’ als een belangrijke bouwsteen voor ons
handelen. Het living lab is een netwerk van organisaties en personen waarbinnen rendabele
innovaties voor natuurinclusief boeren ontwikkeld worden. Een samenspel tussen erfbetreders,
kennisinstellingen, natuurorganisaties, overheden en natuurlijk boeren. Naast de impact op biodiversiteit kijken we nadrukkelijk naar de effecten op klimaat en omgevingskwaliteit in Fryslân.

Wat doen we:
•	Via het netwerkinitiatief Eetbaar Fryslân verbinden en ondersteunen we (lokale)
voedselinitiatieven en sluiten we ketens.
•	We stimuleren innovatieve voedselconcepten met minder impact op de leefomgeving zoals
voedselbossen, pop up restaurants, eetbare steden.
•	Via publiekscampagnes, festivals stimuleren we de bewustwording bij consumenten.
Duurzaam
voedsel
Stimuleren van
duurzame
voedselproductie
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Doelgroep
Burgers,
gemeenten,
provincie,
boeren,
onderwijs

Belangrijke
ijkpunten
Leeuwarden
Culturele
Hoofdstad

Netwerkpartners

Producten

Eetbaar Fryslân,
Netwerk
Duurzame Dorpen

Community Eetbaar
Fryslân
Publiekscampagnes

Wat doen we:
Wij zetten de komende jaren in op het volgende:
•	Faciliteren van het gesprek tussen boeren, burgers en natuurbeheerders via debatavonden en
werkgroepen.
•	Via op maat toegesneden kennispakketten gaan toekomstige boeren zich verdiepen in natuurinclusieve landbouw.
• Opzetten van voorbeeldprojecten natuurinclusieve landbouw als onderdeel van het living lab.
Natuurinclusieve
landbouw
Biodiversiteit is
onderdeel van
bedrijfsvoering
landbouw

Doelgroep
Boeren, burgers,
zuivelaars,
gebiedscollectieven,
retail, onderwijs

Belangrijke
ijkpunten
Leeuwarden
Culturele
Hoofdstad 2018
Biodiversiteitsverdrag (CBD),
Omgevingsvisie

Netwerkpartners

Producten

Olterterp overleg,
Living Lab, Kening
fan ‘e Greide

Kennispakketten
Voorbeeldprojecten
Campagne

en
Kening fan e Greide
ms t
ko
Toe
de
Boerderij van
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5. MENS EN NATUUR IN VERBINDING BRENGEN

6. WERKEN AAN EEN MOAI FRYSLÂN

De Friese natuur biedt een geweldige basis voor het welbevinden van de Friese burger en het
economisch perspectief van Fryslân. Het is ook een katalysator voor de binding van de Friezen
met haar omgeving. We merken wel dat de kwaliteit van de natuur afneemt en we zien grote
zorgen bij burgers over de kwaliteit van de Friese natuur: er is een grote discussie in Fryslân
ontstaan over landschapspijn. Ook zien we vele lokale initiatieven van burgers die graag zelf
aan de slag willen met natuur, zoals de bijenweides of het zelf inrichten en onderhouden van
natuurgebieden.

Via het thema Moai Fryslân versterken wij de omgevingskwaliteit van Fryslân. Omgevingskwaliteit is het samenhangende systeem van water, milieu-, natuur- en landschappelijke kwaliteiten.
We zien de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteiten van Fryslân. De energietransitie zal een aanzienlijke invloed hebben op het Friese landschap, in de vorm van zonneweides, mono-vergisters en windmolens. De Europese Kaderrichtlijn
en het Deltaprogramma Water maken dat water een dominante factor zal worden in de ordening
van deze provincie. Fryslân als donkerste provincie van Nederland willen we verder uitbouwen.

Als FMF willen we de betrokkenheid van de Friezen bij de Friese natuur vergroten, stimuleren
dat zij meer kunnen genieten van de Friese natuur en dat de kwaliteit van de natuur wordt vergroot. Ook willen we de relatie tussen economie, zorg en natuur versterken door een platform op
te richten van natuurorganisaties, bewoners en ondernemers.

Met de komst van de Omgevingswet, zal de hele ruimtelijke ordening anders worden ingericht: integraler met meer betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties in het voortraject.
Wij willen burgers en onze aangesloten organisaties bewust maken van de veranderingen die op
haar af komen en hen een stem geven in de discussie. Wij nemen zelf het initiatief voor voorstellen, jagen kansrijke initiatieven aan en organiseren netwerkbijeenkomsten om kennis te delen.

Wat doen we:
•	Via voorbeeldprojecten versterken van de natuurkwaliteit en nieuwe mogelijkheden zoeken
om de natuur te versterken en burgers daarbij te betrekken.
•	Activeren van grote groepen burgers en organisaties door ze via publieksacties, pilots
en projecten te betrekken bij het versterken van de natuur.
•	Opzetten van een platform om de relatie tussen economie, zorg en natuur te versterken
van natuurorganisaties, (recreatie-)ondernemers en bewonersgroepen.
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Natuur en mens

Doelgroep

Burgers
betrekken
bij natuur

Burgers,
gemeenten,
recreatieondernemers, zorgverzekeraars

Belangrijke
ijkpunten
Leeuwarden
Culturele
Hoofdstad,
Omgevingsvisie

Netwerkpartners

Producten

Landschapsbeheer
Fryslân, Koöperaasje
Dorp en Lân

Voorbeeldprojecten
Platform
Publieksacties

Wat doen we:
•	Via publieksacties ervoor zorgen dat burgers, bedrijven en overheden bewust worden van de
kwaliteit van haar leefomgeving.
•	Een netwerk oprichten waar burgers en aangesloten organisaties terecht kunnen met vragen
over omgevingskwaliteit.
•	Provincie en gemeenten adviseren en helpen op het terrein van omgevingskwaliteit, ondermeer
door een community of practice op te richten om met de Omgevingswet aan de slag te gaan.
•	Een monitoringsprogramma opstellen voor omgevingskwaliteit.
Moai Fryslân

Doelgroep

Burgers betrekken
bij omgevingskwaliteit

Burgers,
gemeenten,
provincie,
Wetterskip,
ondernemers

Belangrijke
ijkpunten
Leeuwarden
Culturele
Hoofdstad,
Omgevingsvisie,
Grutsk

Netwerkpartners

Producten

Landschapsbeheer Fryslân,
Koöperaasje Dorp
en Lân

Voorbeeldprojecten
Vraagbaak
Publieksacties
Monitoringsprogramma
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Integrale aanpak
op gebied sniveau;
Bes taande en nog
te realiseren (pilot)
projecten
1. Shared Grien Space Tzum | 2. Voedselbos Sneek | 3. Potmargezone:
klimaatadaptieve stad en operatie Steenbreek | 4. Natuurinclusieve
landbouw It Lege Midden | 5. Bûtefjild: veenweidepilot, Valuta voor
Veen | 6. Groene Loper Hurdegaryp | 7. Better Wetter: gebiedspilots
klimaatadaptief waterbeheer | 8. Bijenweide Rottevalle
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7.	UITWERKING OP GEBIEDSNIVEAU VIA
EEN INTEGRALE GEBIEDSGERICHTE AANPAK

8. SAMENWERKING MET ONZE
AANGESLOTEN ORGANISATIES

Op gebiedsniveau agenderen en begeleiden wij de transitie die nodig is op het gebied van biodiversiteit, klimaat en ruimtelijke kwaliteit. We dragen zorg voor een vertaling van de opgaven
naar specifieke gebieden en zijn bezig met de uitvoering op gebiedsniveau. Er worden gebiedspilots Omgevingswet uitgevoerd. In de veenweidepilots zijn omgevingskwaliteiten en biodiversiteit belangrijke uitgangspunten. In de streekagenda’s zijn onze ambities verankerd. Dit
doen we met vele andere partners zoals de natuurorganisaties, agrarische gebiedscollectieven,
landschapsbeheer. We zijn echter geen uitvoerende organisatie en willen met name anderen in
positie brengen om op een integrale wijze aan de slag te gaan met de diverse opgaven.

Wij willen de spreekbuis zijn van alle organisaties in Fryslân die affiniteit hebben met natuur
en milieu. Dat kunnen professionele organisaties zijn, maar ook vrijwilligersorganisaties die
vaak lokaal opereren. We zien de laatste jaren een geweldige opkomst van lokale initiatieven
die thematisch georganiseerd zijn, bijvoorbeeld op het gebied van energie en voedsel. Bij deze
initiatieven is er behoefte aan professionelere ondersteuning. In de transitie naar een duurzame
samenleving krijgen de lokale initiatieven een prominente plek.

Wat doen we:
Aanjagen en ontwikkelen van integrale gebiedsgerichte projecten zoals.
• Veenweide pilotprojecten
• Gebiedsgerichte natuurinclusieve landbouw
• Groene Loper bij dorpen en steden
• Bijenweides
• Shared Grien Space projecten
Gebiedsgerichte
aanpak
Integrale aanpak
op gebiedsniveau

Doelgroep
Burgers,
gemeenten,
provincie,
Wetterskip,
recreatieondernemers, zorgverzekeraars

Belangrijke
ijkpunten
Omgevingsvisie,
Uitvoering Grutsk

Onze rol is er op gericht de initiatieven en (lokale) groepen te faciliteren, spreekbuis te zijn
namens hen en agendazettend bezig zijn.
Wat doen we:
• Aangesloten organisaties van de FMF met advies ondersteunen;
• Vragen van burgers, bedrijven, overheden over duurzaamheidsvraagstukken beantwoorden;
• 1 aanspreekpunt in Fryslân vanuit natuur en milieu instellen;
•	Het aantal aangesloten organisaties en organisaties waar we een samenwerkingsverband
mee hebben laten groeien;
• Verder ontwikkelen van onze community voor burgers.

Netwerkpartners

Producten

Streekwurk, Landschapsbeheer
Fryslân, Koöperaasje
Dorp en Lân,
Terreinbeheerders
Agrarische
gebiedscollectieven

Methodiek gebiedsgerichte aanpak,
Input streekagenda’s
Advisering provincie
en gemeenten

Ondersteuning
achterban
Spreekbuis
natuur en milieu,
ondersteuning
initiatieven

Doelgroep
Aangesloten
organisaties
lokale
initiatieven

Belangrijke
ijkpunten
Leeuwarden
Culturele
Hoofdstad,
Groene Alliantie

Netwerkpartners

Producten

Groene Alliantie,
Grien Oerlis,
Koöperaasje Dorp
en Lân, Community
Ik hou van Fryslân

Spreekbuis
Ondersteuningsstructuur
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ORGANISATIE EN PARTNERS
Netwerkorganisatie
Stichting Friese Milieu Federatie is een netwerkorganisatie. Dit past bij onze ambitie om samen
te zorgen voor de transitie naar een duurzame samenleving. Uitgangspunt van ons handelen
is dat we het niet alleen kunnen en zoeken daarom in netwerkverband samenwerking met
andere partners. Vanuit dit verband komen weer nieuwe initiatieven en netwerken naar voren.
Uitgangspunt is dat we ons richten op het continue leren en ontdekken en van mensen en
organisaties in groepsverband. Dat betekent meer procesgericht, het creëren van leercirkels
bijvoorbeeld in de vorm van community’s

Een overzicht van ons netwerk
en samenwerkingspartners:
De FMF: Ledenraad, RVT, bestuur,
Overheid
•
•
•
•
•
•

Rijk
Provincie Fryslân
Friese Gemeenten
Wetterskip Fryslân
Marrekrite
Staatsbosbeheer

Bedrijven
• Ecostyle
• VNO NCW
• Koninklijke Horeca Nederland
• LTO Noord
•	Agrarische gebiedscollectieven en
bedrijven
• Woningbouwcoöperaties
• Supermarkten
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NGO
•	Andere Natuur en
milieufederaties
• Landschapsbeheer Friesland
• It Fryske Gea
• Natuurmonumenten
• Vogelbescherming
• Greenpeace
• W ereld Natuurfonds
• Stichting Natuur en Milieu
• Keunstwurk
• IVN
• Recron
• ANWB
• HISWA

Netwerkpartners
•
•
•
•
•
•

Netwerk Duurzame Dorpen
Kening fan e greide
Kooperaasje Doarpenlân
Eetbaar Fryslân
Energiewerkplaats
Vereniging Circulair Fryslân

• Noorden Duurzaam
•	Versnellingsagenda
Melkveehouderij

Onderwijsinstellingen
•
•
•
•
•
•

Van Hall Larenstein
NHL
Stenden
Nordwin College
RUG
Basis- en voortgezet onderwijs

Aangesloten organisaties o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•

BFVW
Fryske Feriening foar fjildbiology
Mar en Klif
Milieuwurkgroep Boalsert
Noorden Duurzaam
Sportvisserij Fryslân
Vereniging Noordenwind
Etc.

COLOFON
??
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Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân

