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J
aarlijks genieten miljoenen mensen 

van Drenthe. Met haar mooie 

natuur en fraaie landschappen 

draagt de provincie bij aan de gezond-

heid en het geluk van de mensen die 

hier wonen, werken en recreëren. 

Daarom is het niet vreemd dat Drenthe 

een belangrijke speler is waar het 

gaat om het duurzaam behouden en 

ontwikkelen van Europese topnatuur 

via Natura 2000 en het Natuurnetwerk 

Nederland. Ook het versterken van de 

biodiversiteit op het platteland behoort 

tot de speerpunten van het beleid. De 

natuur is, misschien zonder dat we het 

beseffen, een belangrijke pijler van de 

Drentse economie. Beleven, benutten 

en beschermen gaan daarom hand 

in hand. We werken hard aan het 

behoud van natuurwaarden en zorgen 

dat de natuur ook in de toekomst 

tegen een stootje kan. Nationaal en 

internationaal hebben we daar goede 

afspraken over gemaakt en uitge-

werkt in het programma Natuurlijk 

Platteland. 

Om de natuur met haar planten en 

dieren een goede toekomst te bieden, 

is samenwerking onontbeerlijk. 

Samenwerking op Drentse maat. Alle 

partners, van waterschap tot terrein-

beheerder en van particuliere eigenaar 

tot vrijwilliger, zijn nodig om het beste 

resultaat te behalen. Die samenwerking 

heeft tot dusver al stevige resultaten 

opgeleverd. Maar we zijn er nog niet. 

In Drenthe staan we de komende 

jaren samen voor een grote  uitdaging. 

Natuurgebieden zijn te droog, terwijl 

landbouwgebieden juist te nat 

worden. Doordat natuur is versnipperd, 

hebben dieren te weinig ruimte. De 

verscheidenheid aan planten neemt af. 

Klimaatverandering veroorzaakt steeds 

meer wateroverlast. De natuur kan een 

belangrijke rol spelen bij het opvangen 

van klimaatveranderingen; denk aan 

waterberging zoals in De Onlanden 

en aan het vastleggen van CO2 door 

bijvoorbeeld bosaanleg.

En wat betekent klimaatverandering 

voor ons natuurbeleid en natuur-

beheer? Hoe kan de natuur bijdragen 

aan plaagbestrijding en bodemvrucht-

baarheid voor de landbouw? Hoe 

kan onze landbouw bijdragen aan de 

versterking van de biodiversiteit, zoals 

meer akkervogels, vlinders en bijen 

en verlaging van de milieubelasting 

op onze bijzondere natuur? Allemaal 

opgaven waar we hard aan werken 

met elkaar. Daarover gaat dit boek. 

Laat u verrassen door de veelzijdige 

natuur die Drenthe biedt, door de 

bijzondere manieren waarop aan een 

toekomstbestendige natuur wordt 

gewerkt. Stap op de fiets, in de kano of 

ga te voet de natuur in en kijk zelf naar 

de mooie resultaten die al zijn behaald.

Henk Jumelet

Gedeputeerde provincie Drenthe
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BASTERDZANDLOOPKEVER SCHOTSE HOOGLANDER MEPPER HOOILANDEN

KLEINE ZONNEDAUW
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