
NACHT VAN DE NOORD-NACHT VAN DE NOORD-
HOLLANDSE NATUURHOLLANDSE NATUUR

De eerste editie van de Nacht van de Noord-
Hollandse Natuur was een feit. In ARTIS
brachten Singer-Songwriter Tim Knol,
theatermaker Marjolijn van Heemstra en
neurofysioloog Joke Meijer het belang van
donkerte voor het welzijn van mens en dier
onder de aandacht. Het was ook de start van
een weekend vol unieke nachtactiviteiten.

KRIMP VAN SCHIPHOL, EENKRIMP VAN SCHIPHOL, EEN
HISTORISCHE DOORBRAAKHISTORISCHE DOORBRAAK

Minister Harbers van IenW sprak afgelopen
zomer over definitieve inkrimping van Schiphol.
Het maximum van 500.000 vluchten per jaar
wordt vanaf november 2023 verlaagd naar
440.000 vluchten. Dit is een historische
doorbraak. Hier hebben we samen met andere
milieuorganisaties hard voor gestreden. Onze
inzet loont!  

PLAN BOOM OP PLEK 20 INPLAN BOOM OP PLEK 20 IN
TROUW DUURZAME TOP 100TROUW DUURZAME TOP 100

Ons landelijk project Plan Boom kreeg een
mooie 20ste plek in de Trouw Duurzame Top
100 van dit jaar. Een enorme waardering voor
alle mensen die afgelopen jaren samen met ons
en de andere Natuur- en Milieufederaties in
Nederland bomen hebben geplant om
klimaatverandering tegen te gaan.

ONZE SUCCESSEN IN 2022

We kunnen trots zijn op wat we hebben bereikt. Het is duidelijk dat onze strategie aanslaat om vooral via
samenwerking met inwoners, bedrijven en overheden te werken aan onze doelstelling. We realiseren 
Greenspots voor Biodiversiteit op verschillende plekken. We leggen samen met zorginstellingen en
agrariërs voedselbossen aan. Met omwonenden van Schiphol maken we duidelijk dat de milieuvervuiling
en gezondheidsschade van de luchthaven echt moet stoppen. We gaan verder op deze ingeslagen weg.
Samen op weg naar een groen, gezond en leefbaar Noord-Holland. 

https://www.mnh.nl/nieuws/nacht-van-de-noord-hollandse-natuur/
https://www.mnh.nl/nieuws/krimp-van-schiphol-een-historische-doorbraak/
https://www.mnh.nl/project/plan-boom/
https://www.mnh.nl/nieuws/plan-boom-op-plek-20-in-trouw-duurzame-top-100/


VOL PLANNEN IN 2023

Dit is slechts een greep uit onze successen in 2022. We blijven bestaande initiatieven omarmen en pakken
samen nieuwe initiatieven op. We zetten onze kennis en energie in voor een Noord-Holland waar mensen én
natuur zich volop kunnen ontplooien. En we treffen voorbereidingen voor de verkiezingen in het voorjaar van
2023. Ook dit jaar staan we voor je klaar. Heb je vragen, adviezen of opmerkingen? Laat het ons weten! 

KIES VOOR DUURZAME
BRONNEN

In 2022 riepen we het kabinet op alles uit de kast
te trekken om de energietransitie te versnellen.
Nederland kan de gascrisis bezweren door het
gasgebruik flink te verminderen en veel meer
gebruik te maken van duurzame bronnen. Het
kabinet moet niet langer afwachten, maar zo snel
mogelijk met een noodplan komen waarin
verregaande energiebesparing centraal staat.

BELEEFBOS AANGELEGD BIJBELEEFBOS AANGELEGD BIJ
WOONZORGPARKWOONZORGPARK

In het voorjaar van 2022 is het Beleefbos bij
woonzorgpark Noorderhaven officieel geopend.
Het Beleefbos is ruim 3 hectare groot. Er zijn
bomen en struiken geplant en een zaadmengsel zit
in de grond. Alle beplanting is eetbaar. Een
Beleefbos heeft een positief effect op de mentale
en sociale gesteldheid van mensen. We hopen
andere zorginstellingen hiermee te inspireren.

AANBEVELINGEN OM UITAANBEVELINGEN OM UIT
STIKSTOFCRISIS TE KOMENSTIKSTOFCRISIS TE KOMEN

Samen met 8 andere natuur- en milieuorganisaties
vinden we dat de transitie van de landbouw niet
alleen met oog op stikstof, maar ook op klimaat,
water- en natuurherstel moet worden aangepakt.
We deden aanbevelingen voor een duurzaam
toekomstperspectief voor agrarische
ondernemers. Boeren verdienen duidelijkheid over
hun toekomst en ketenpartijen moeten financieel
bijdragen aan de vergroening van de landbouw.

https://www.mnh.nl/contact/
https://www.mnh.nl/nieuws/oproep-milieuorganisaties-zet-niet-in-op-kolen-maar-kies-voor-duurzame-bronnen/
https://www.mnh.nl/nieuws/beleefbos-noorderhaven-geopend/
https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1658906914/2022-07/22012-01_Brief%20aan%20minister%20Staghouwer%20namens%20natuur%20en%20milieuorganisaties_0.pdf

