
Ledencommissie Noord-Holland 
 

 

   

   

 

Beste, 

 

Wij van de ledencommissie Noord-Holland (sinds dit jaar inclusief Amsterdam!) 

nodigen je van harte uit voor een ledenavond over 'waterbeheer en meer groen 

in Amsterdam en omgeving” op donderdag 7 maart 2019. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Jungle Amsterdam (Tweede van 

Swindenstraat 26, Amsterdam). We beginnen om 20.00 uur, de zaal opent om 

19.45 uur. 

 

De toegang is vrij, ook voor niet-leden, maar we stellen het op prijs als je je 

even aanmeldt via lcnoord-holland@natuurmonumenten.nl. 

 

De verandering van het klimaat, de verarming en de vervuiling van onze 

leefomgeving houden ons allemaal bezig. Hoe gaan we hiermee om in grote 

stedelijke gebieden? Hoe vangen we watertekort en waterovervloed op? Hoe 

kunnen we bijdragen tot het groener maken van onze leefomgeving? Er zijn 2 

voordrachten: 

 

Ledenavond in Amsterdam 

Ledenavond op 7 maart in 

Amsterdam 

Lees meer... →  
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• Maartje Faasse, projectleider/adviseur van Waternet bespreekt het 

hoofdwaterafvoersysteem (in vakjargon 'boezem') van onze regio. 

• Franke van der Laan, directeur van MEERgroen licht projecten toe die 

erop gericht zijn het ecologisch evenwicht te herstellen in onze 

verstedelijkte regio. 

Tijdens de avond is ruim de gelegenheid om na de voordrachten van 

gedachten te wisselen en inspirerende ideeën op te doen voor het verbeteren 

van onze leefomgeving voor iedereen. 

 

Verder o.a. in deze nieuwsbrief: onze algemene ledenvergadering op 13 april 

op Texel, de fusie van de ledencommissies Amsterdam en Noord-Holland en 

twee verkiezingsdebatten in Amsterdam. 

 

De Ledencommissie Noord-Holland Natuurmonumenten: 
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Vooraankondiging algemene ledenvergadering 13 april 

op Texel 
 

 

De algemene ledenvergadering van de ledencommissie Noord-Holland vindt dit 

jaar op 13 april op Texel plaats. 

 

Naast het huishoudelijke gedeelte is het onderwerp 'duurzame landbouw'. We 

bezoeken de biologische boerderij Plassendaal. Die ligt midden op het eiland 

in het natuurontwikkelingsgebied Waalenburg. Naast een excursie vertellen 
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medewerkers van Natuurmonumenten en de boerderij over biologisch boeren 

op Texel en in Nederland. Natuurmonumenten is momenteel bezig met het 

uitdiepen van de strategiepijler duurzame landbouw. Daar sluiten we met deze 

dag op aan. Het wordt een interessante dag – op onze website lezen jullie 

binnenkort meer over het programma en de aanmelding! 
   

Update LC Noord-Holland 
 

 

De nieuwe LC NH vertegenwoordigt hierdoor de circa 120.000 leden van 

Natuurmonumenten. Om dit zo goed mogelijk te doen onderhouden we 

intensief contact met de beheerders van de natuurgebieden in Noord-Holland. 

Wanneer er voor een gebied een nieuwe Natuurvisie ontwikkeld wordt, kijken 

we mee met de gebiedsbeheerders en als het even kan peilen we hierover de 

mening van de leden die in het betreffende gebied wonen. Samen komen we 

op voor de natuur en het groen dat er (nog) is en zetten we ons in voor een 

mooi landschap waarin het cultureel erfgoed in Noord-Holland een belangrijke 

rol speelt. We hopen door een afwisselend programma op verschillende 

locaties maar ook door andere acties zoals het oprichten van 

klankbordgroepen of communities vele leden te kunnen bereiken. Ben je 

benieuwd wie wij zijn en wat wij doen? Wil je iets kwijt, heb je ideeën of een 

vraag? Laat het ons vooral snel weten: lcnoord-

holland@natuurmonumenten.nl. 

 

Graag tot ziens op een van onze activiteiten. 

Meer over LC Noord-Holland → 

   

Verkiezingsdebat op 13 maart in Amsterdam 
 

 

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen. Daarom organiseren 

Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, IVN en 

Landschap Noord-Holland samen hét natuurdebat in Noord-Holland: op 13 

maart in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. De lijsttrekkers debatteren onder 

leiding van Frénk van der Linden over een groene en gezonde leefomgeving. 

Wat zijn hun ambities? En wat staat ons te wachten na de verkiezingen? De 

avond begint om 20:00 uur (inloop 19:30 uur). 
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Meld je direct aan → 

   

Amstelland – groene long of klaplong? Politiek debat op 

27 februari 
 

 

Voor de Provinciale Statenverkiezing van Noord-Holland en de verkiezing van 

het Waterschapsbestuur gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, 

Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties in debat over de toekomst van Amstelland, de groene long van 

Amsterdam. Blijft Amstelland een open landschap met boeren en weidevogels 

of slibt het dicht? Hoe zien zij de toekomst en waar kunnen we hen na de 

verkiezingen op aanspreken? Organisator: Stichting Beschermers Amstelland. 

Locatie: Mathilde Paviljoen, Amsteldijk 198 in Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur. 

Meer informatie → 

   

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 
 

 

Na een jarenlang proces heeft een groot aantal partijen, waaronder 

Natuurmonumenten, eind 2017 hun handtekening gezet onder het 

gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van het gebiedsakkoord is 

het gehele gebied een stimulans te geven. Natuur, waterkwaliteit en economie 

kampen met problemen en hebben een impuls nodig. 

Lees meer → 

   

Klimaatakkoord, publieksvisie landschap en 

containerramp 
 

 

Begin februari organiseerde Natuurmonumenten voor de ledencommissies een 

klankbordavond. Op deze avond werd een toelichting gegeven op het 

klimaatakkoord, de uitslag van een enquête over de ons landschap en de 

gevolgen van de containerramp. 
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Lees meer → 

   

Zorgen over het Natuurnetwerk 
 

 

Zijn de plannen voor de verbinding van landelijke natuur in het geding? Op 11 

februari schreef de Trouw hierover: 'Het verbinden van Nederlandse 

natuurgebieden raakt in het slop. Provincies, samen verantwoordelijk voor die 

klus, slagen er nauwelijks nog in de grond te bemachtigen voor nieuwe natuur, 

zodat ze de groene legpuzzel afkrijgen.'  Zie hier het volledige artikel. 

 

Daarnaast schreven Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten en 

ANWB-directeur Frits van Bruggen een opiniestuk over dit onderwerp. 
   

Natuurmonumenten 
 

Afmelden 

Contact  

Privacy Statement 

Website  
 

Volg de natuur 
 

    

 

 

Je ontvangt deze e-mailings omdat je (nieuw) lid bent van Natuurmonumenten. Voor vragen over je 

lidmaatschap of deze e-mail kun je contact met ons opnemen. 
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