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Aanbieding visie 'De kracht van het Noorden' 
 

Aan de besturen van de noordelijke Waterschappen 

  

Wij bieden hierbij de visie ‘De kracht van het Noorden’ aan en vragen u deze een plek te geven bij uw 

waterschapsbeleid voor de komende bestuursperiode en uw inbreng bij de verdere ontwikkeling van de provinciale 

Omgevingsvisies en de programma’s landelijke gebied (PPLG’s). ‘De kracht van het Noorden’ is te lezen via deze link. 

  

Nederland staat aan de vooravond van een grote transitie van het landelijke gebied. Veel zaken die jaren 

vooruitgeschoven zijn, dulden geen verder uitstel en vragen nu om een integrale aanpak. Eind 2022 heeft het kabinet in 

een viertal brieven hiervoor de contouren aangegeven. Naast de noodzakelijke transitie van de landbouw, gaat het om 

klimaatadaptatie, aanpak van veenoxidatie, herstel van de biodiversiteit, verbetering van de waterkwaliteit en het (weer) 

sturend laten zijn van water en bodem als ordenend principe. 

  

Niet alleen in het landelijk gebied spelen grote opgaven, ook vanuit infrastructuur en verstedelijking is er veel gaande. 

De verkenning van de Lelylijn is daar een voorbeeld van. 

Wat ons betreft zijn dit geen parallelle sporen maar moeten noordelijke bestuurders en volksvertegenwoordigers werken 

vanuit een integrale visie op Noord-Nederland in samenspraak met inwoners en maatschappelijke organisaties. 

  

Het geheel der ontwikkelingen was voor de noordelijke natuurorganisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het 

Drentse Landschap, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea en de drie provinciale Natuur en Milieufederaties) 

aanleiding om een gezamenlijke visie te verkennen op de toekomst van Noord-Nederland. Wij vinden dat de kwaliteiten 

waar wij voor staan – natuur, landschap, ruimte en een schoon milieu – de basis vormen voor de brede welvaart en het 

economische perspectief van het Noorden. En dat de toegevoegde waarde van het Noorden voor de rest van Nederland 

het grootste is als we deze kwaliteiten koesteren en verder uitbouwen. De huidige transitie van het landelijk gebied biedt 

daarvoor een uitgelezen kans. 

  

Deze verkenning heeft geleid tot deze verhaallijn met verbeelding ‘De kracht van het Noorden’. We schetsen in grote 

lijnen wat een integrale aanpak, vanuit een systemische benadering van landschap en natuur, biedt als aantrekkelijk en 

duurzaam perspectief. ’De kracht van het Noorden’ is ons wenkend perspectief voor de regio en het begin van een 
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gezamenlijk ‘groen’ aanbod vanuit Noord-Nederland aan het kabinet. 

  

Vanuit het besef dat juist de kernkwaliteiten van Noord-Nederland op het vlak van natuur, landschap en ruimtelijke 

kwaliteit liggen, willen we ons niet positioneren als overloop van de Randstad, maar inzetten op een visie en 

investeringsprogramma die juist bijdragen aan de versterking van deze kwaliteiten. Uitgaan van de kracht van het 

Noorden. 

  

Deze verkenning heeft ons er mede van overtuigd dat het denken op de schaal van Noord-Nederland duidelijk 

meerwaarde heeft ten opzichte van louter de provinciale en nationale schaal. Wij zien grote kansen voor een integrale 

aanpak op het schaalniveau van Noord-Nederland, die aansluit op het schaalniveau van watersystemen, 

natuurnetwerken en de noordelijke landbouw met bijbehorende agroketens. Maar die bovenal aansluit bij de kracht van 

het Noorden en de grote betrokkenheid van de Noorderlingen met hun landschap. 

  

De noordelijke natuurorganisaties dragen hier graag aan bij en zoeken daarbij naar verbinding met de andere belangen 

in het landelijk gebied. 

  
 

    

 

Download de visie hier  

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

It Fryske Gea 

Friese Milieufederatie 

Het Groninger Landschap 

Natuur en Milieufederatie Groningen 

Het Drentse Landschap 

Natuur en Milieufederatie Drenthe 

Natuurmonumenten 

Staatsbosbeheer 

  

Correspondentie en contact via de Natuur en Milieufederatie Drenthe info@nmfdrenthe.nl 
 

    

 
 

  

 

Geen mails meer ontvangen? Klik hier om af te melden. 
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