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‘Met ZMf valt
goed samen te
werken. Het
gaat daar ook
vooral om mensenwerk, om het
elkaar vinden en
waarderen.’

ZMf is een ondernemende club die werkt voor natuur en
milieu in Zeeland. We barsten van energie en hebben een
groeiende positieve impact op onze omgeving.
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Gezonde leefomgeving
Zeeuwen hebben oog voor
de kwaliteit van hun
leefomgeving. Al hun
projecten, plannen en
activiteiten zijn in de basis
goed voor mens, leefmilieu
en het unieke Zeeuwse
landschap.

zelfgeorganiseerde
evenementen per jaar

Onze impact wordt gewaardeerd!
Regelmatig worden we gevraagd
een bijdrage te leveren aan
maatschappelijke initiatieven.
We zijn een kei in:
• opstarten van initiatieven
• professionaliseren van projecten
• zorgen voor aandacht
• lobbyen
• versnellen van processen
• creëren van breed draagvlak
• organiseren van bijeenkomsten
en workshops

Dit willen we bereiken
Om onze provincie, ook voor de toekomst, op een verantwoorde en
evenwichtige manier in te richten, is er nog veel werk aan de winkel.
ZMf zet drie belangrijke stippen aan de horizon.
Duurzame samenleving
Zeeland verbruikt substantieel
minder energie dan nu en wekt
die op uit 100% hernieuwbare
bronnen. Zeeland is onderdeel
van een circulair systeem van
materiaal-gebruik waarin zo
min mogelijk grondstoffen
gebruikt worden en afval niet
bestaat.
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Zo doen we dat

Foto: visuallity.com

Om deze doelen te bereiken werken
we aan verschillende projecten en
programma’s. Teveel om hier allemaal
te noemen. Daarom geven we je een
sneakpreview van projecten waar we
extra trots op zijn. Kijk voor al onze
activiteiten op www.zmf.nl

Middenin de Zeeuwse samenleving, daar vindt je ons, met een open en integere houding. Daar
brengen we mensen, partijen en ideeën met elkaar in verbinding. We zijn de krachtige stem voor
kwetsbare natuur, inspireren frisdenkers, brengen knappe koppen bij elkaar en jagen duurzame
initiatieven aan om groene stappen voorwaarts te zetten.

Robuuste ecosystemen
Zeeland behoudt en versterkt
haar natuur tot een
veerkrachtig gebalanceerd
ecosysteem en werkt slim
samen met en in harmonie
met deze natuur.

Duurzaamheid, circulaire samenleving en energietransitie
Participatiecoalitie en RES
VernieuwersLAB
Wij zijn de grondlegger van het VernieuwersLAB, een broedplaats voor innovatieve
oplossingen voor een duurzame samenleving. We bundelen nieuwe kennis en
motiveren mensen om die te delen.
Daaruit ontstaan waardevolle baanbrekende
initiatieven. Het VernieuwersLAB werkt als
een krachtige motor in de duurzaamheidstransitie. Het VernieuwersLAB lanceerde 10
pijlers voor Zeeland om in te investeren op
weg naar een samenleving en economie,
gebaseerd op waarden als rechtvaardigheid,
inclusiviteit en duurzaamheid. We werkten
daarvoor samen met professor transitiekunde Jan Rothmans en lieten ons inspireren
door de denkbeelden van Drift. Met de 10
transitiepijlers doet het VernieuwersLAB

Er is geen tijd te verliezen als we de klimaatdoelstellingen in 2050 met z’n allen willen halen. ZMf heeft
constructief meegedacht en -geschreven aan de
Regionale Energie Strategie (RES) voor Zeeland. Dit
plan geeft richting en vraagt concrete maatregelen
om in 2050 aan de eisen van het klimaatakkoord te
voldoen. Extra aandacht vroegen we voor verduurzaming van de landbouw, scheepvaart en industrie.
Daar werken we ook aan binnen projecten als
Duurzame havens Ambitie 2030 en Naar een
toekomstbestendige landbouw in Zeeland.

mens, natuur en biodiversiteit. De Constructieve Zonneladder
die we als gezamenlijke Natuur- en Milieufederaties ontwikkelden, geeft daarvoor een stappenplan en handvaten. ZMf is
er bovendien van overtuigd dat klimaatdoelen alleen gehaald
kunnen worden als iedereen meedoet. De burger kan hier een
substantiële bijdrage in leveren. De participatiecoalitie roept
op om jou, als burger, te betrekken bij de energietransitie en
je financieel mee te laten profiteren van een duurzame
investering. Het gaat tenslotte om jouw leefomgeving!
Meer informatie? Kijk op www.zmf.nl

Kernenergie is voor ZMf geen duurzame optie, een
no-go dus. Een verouderde kerncentrale langer open
houden dan strikt noodzakelijk, moeten we dan ook
niet willen. Wij pleiten juist voor duurzame energie,
een eerlijk, rendabel en absoluut realistisch alternatief. De RES is, op basis van onze inbreng, op dit vlak
aangepast. En ja, die duurzame energieopwekkers
moeten een plekje krijgen in ons landschap. En nee,
die moet je niet plompverloren overal neerzetten.
Dat moet slim aangepakt worden, met respect voor

een dringende maatschappelijke oproep om niet
langer te wachten, maar over te gaan tot actie
voor een nieuw Zeeland.
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De toekomst
is van jou!

Psst…, millenial, generation Z, de
toekomst is van jou! Jij bent jong,
hebt die tomeloze energie en dat
hoofd vol nieuwe kennis. Je bent van
onschatbare waarde voor het Zeeland
van nu en straks.
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In het convenant Duurzame Havens Ambitie 2030 hebben ZMf,
Zeeuwse havenbedrijven in Portiz, North Sea Port en Provincie
Zeeland afgesproken samen toe te werken naar verduurzaming van
de bedrijfsvoering in en rond de havens. Er zijn onder andere doelen
gesteld voor circulaire en biobased economie, lucht- en
waterkwaliteit, transport, verbindingen, natuur en hernieuwbare
energie. Het convenant werkt verbindend in de uitdagende zoektocht
om individuele belangen om te buigen tot gezamenlijk gedragen
fundamenteel goede oplossingen voor praktische bedrijfsvoering.

ZMf wil horen wat jij te zeggen hebt. Jouw ideeën inzetten voor
een duurzamere samenleving. Dus werk met ons. Volg ZMf op
social media en houdt onze projecten voor jongeren in de gaten.
Wil je jouw energie inzetten voor de natuur en een duurzaam
Zeeland als ambassadeur van ZMf? Stuur ons een berichtje via
social media of op www.zmf.nl

Duurzame Havens
Ambitie 2030

Met het project groeit het inzicht en de bereidheid bij de industrie
om stappen te zetten in de groene richting. Denk aan het verkennen
van de mogelijkheden van waterstof, het slim hergebruiken van
(afval)water en concreet aan de slag met tijdelijke natuur, soms zelfs
met permanentere vormen als resultaat!

Deltawateren

Circulaire economie in
de zuidwestelijke delta

Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt,
daar kun je niet meer omheen. Dat wordt
aanpassen. Klaarmaken om de gevolgen van
die veranderingen op een verstandige en
slimme manier op te vangen. ZMf bijt zich
vast in de vraagstukken rondom
klimaatadaptatie. In Zeeland, dat voor een
groot deel uit water bestaat en erdoor
wordt omringd is het zaak om extra goed na
te denken over hoe we onze kusten niet
alleen effectief, maar ook duurzaam kunnen
verdedigen. Denk aan groene dijken met
ruimte voor natuur en biodiversiteit. Hoe
richten we landschap en steden in, zodat
waterafvoer en zoetwaterberging in goede
banen worden geleid.

In de zuidwestelijke delta wordt geleefd, gewoond en gewerkt.
Natuur, cultuur en economie, zoals visserij en recreatie, alles verdient
een plek. Een toekomstbestendig samengaan van al die functies
vraagt om een circulaire aanpak. Maar hoe doe je dat?

aantal ervan zijn opgenomen in het plan van
aanpak van het project. Samen met studenten
van Hogeschool Zeeland verkennen we
kustverdediging op basis van natuurlijke
processen.

We hebben klimaatambassadeurs benoemd
die aandacht helpen vragen voor de
zoektocht naar oplossingen voor dit soort
vragen. Ons initiatief Innovatiehub Circulaire
Economie haalde al ideeën op voor het
duurzamer en natuurvriendelijker uitvoeren
van de dijkversterking bij Hansweert. Een

ZMf heeft, samen met Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat, een
trekkersrol om de Deltawateren onderdeel te maken van een circulair
systeem. We brengen kennis in aan overlegtafels, onder andere met
een visie Circulaire Economie voor de zuidwestelijke delta. En geven
workshops, zoals ‘Bouwen met Bagger’, over het circulair toepassen
van slib en het ‘Phario project‘ dat de kweek van bacteriën op
afvalwater wil optimaliseren voor de productie van bioplastic. Om
kansrijke circulaire initiatieven te verkennen en uit te rollen
organiseren we de Innovatiehub, waarin mensen met uiteenlopende
kennis hun ideeën en ervaring bundelen.
Vanuit dit concept zijn ideeën en toepassingen opgehaald voor een
duurzamere en meer natuurvriendelijke inrichting van dijken.
Aanleiding was de dijkversterking bij Hansweert en komende
dijkversterkingen in de zuidwestelijke delta. ZMf werkt ook aan
innovatiehubs rondom Circulaire Ambachtscentra, plastic en
zoetwater. In 2019 is ZMf lid geworden van het Algemeen Bestuur
van het Nationaal Park Oosterschelde. Vanuit die rol helpt ze het park
te beheren en beschermen.
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Natuurherstel
in de Westerschelde
Met al die grote schepen en grootschalige en
drukke activiteiten in de havens hebben we
een enorm beroep gedaan op de natuur in en
rond de Westerschelde. Het is hard nodig om
de natuur er te helpen herstellen en opbloeien.

Energie-eiland in de Westerschelde

Daarvoor is samenwerking met andere
natuurorganisaties én industrie en havenbedrijven nodig. Daarnaast werken we ook nauw
samen met Hogeschool Zeeland om nieuwe
kennis en inzichten toe te passen in oplossingen voor de toekomst. ZMf is actief betrokken
bij het traject Lange Termijn Perspectief
Natuur en we zijn lid van de Schelderaad.
Samen met natuurorganisaties die onderdeel
zijn van de Coalitie Delta Natuurlijk (samenwerkingsverband om de natuurlijke kwaliteit
van de deltawateren te waarborgen) en North
Sea Port heeft ZMf een werkprogramma
opgesteld voor natuurherstel en het vergroten
van de biodiversiteit.

De tweede prijs met een eervolle vermelding
sleepten we in de wacht met het idee
‘Energie-eiland in de Westerschelde’. Met een
consortium deden we mee aan de

Een grotere biodiversiteit langs de Westerschelde maakt het ecosysteem namelijk
veerkrachtiger. Zo is in 2020 begonnen met een
biodiversiteitsonderzoek met bijen. Door
plantenpollen te meten in de bijenkorf brengen
we in kaart welke plantsoorten er aan- en
afwezig zijn. Door specifieke soorten aan te
planten of door bijvoorbeeld anders te maaien
krijgt bepaalde vegetatie weer een kans. En dat
is weer aantrekkelijk voor dieren en insecten.

ontwerpwedstrijd ‘Energielandschap voor de
toekomst’. De wedstrijd was gericht op het
vinden van landschappelijke inpassing van
duurzame energie. Ons idee, een ringvormig
energie-eiland, heeft een natuurlijk uiterlijk en
vervult naast een energieopslagfunctie ook
een ecologische rol voor onder andere vogels,
vissen en planten. En er zijn meer
functiecombinaties mogelijk, zoals
energieopwekking door drijvende
zonnepanelen en aquacultuur. We verkennen
subsidiemogelijkheden voor dit plan en gaan
de haalbaarheid ervan na. We brengen het
energie-eiland vaak onder de aandacht, zodat
het kan inspireren tot nieuwe oplossingen in
de transitie naar een hernieuwbaar
energiesysteem.
Meer informatie? Kijk op www.zmf.nl

Foto: FeddesOlthof

Ruimtelijke ordening en landschap
Naar een toekomstbestendige
landbouw in Zeeland
Een circulaire samenleving en een economisch systeem dat in evenwicht is met de
ecologie, daar kom je verder mee. Sterker
nog, die balans is zelfs een voorwaarde voor
een gezonde toekomst. Dat besef dringt door.
Ook bij agrarische ondernemers en burgers. In
de samenwerking ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland’ zoeken landbouwers, landbouwkundige adviesorganisaties en
natuur- en milieuorganisaties actief naar
kansrijke systeeminnovaties in de agrarische
sector die werken mét de natuur. Daar is
namelijk letterlijk winst te halen voor natuur
en boer!

teert. De kennis en ervaring uit dit project zetten we
in om nieuwe initiatieven breder uit te rollen.
Meer informatie? Kijk op www.zmf.nl
Dit programma ontvangt een financiële bijdrage uit Provincie
Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

We experimenteren met nieuwe teeltmethoden, zoals het telen in stroken met een
combinatie van verschillende gewassen.
Interessant voor de teler, omdat deze
teeltwijze een betere bodemgezondheid en
plantweerbaarheid geeft en daarmee een
hogere opbrengst. Goed voor natuur,
landschap en biodiversiteit, omdat strokenteelt daarvoor ruimte biedt en deze respec-

Veerse
Meer Visie
Te grootschalig, niet passend bij de natuurlijke
omgeving en zelfs schadelijk voor de natuur;
nieuwe verblijfsrecreatieve projecten langs de
oevers van het Veerse Meer zijn een zorg. Ze
roepen weerstand op onder de Zeeuwse
bevolking. Van het Veerse Meer en het
natuurlijke open landschap eromheen moet
iedereen, ook de lokale bevolking, op een
laagdrempelige manier kunnen blijven
genieten. Bovendien is juist dat kenmerkende
natuurlijke en open landschap dat wat ook
toeristen aantrekt. De hoogste tijd dus voor
een Veerse Meer Visie! Deze visie moet een
heldere en integrale richtlijn bieden bij de

afweging van de wenselijkheid van
projectontwikkeling in of rond het Veerse Meer.
Wij pleiten, samen met onze achterban, om er
natuur en landschap te behouden en te
versterken. Daar passen nieuwe locaties voor
verblijfsrecreatie niet in. We moedigen bestaande
recreatieplekken aan om hun bedrijf een ‘groene’
boost te geven.

Biodiversiteit en bedrijven;
een uitstekende match!
Wist je dat natuur en bedrijventerreinen een uitstekende match zijn?
Steeds meer bedrijven willen hun bijdrage leveren aan een duurzamere
maatschappij. Ze staan vaak versteld als ze ontdekken hoeveel potentie hun
bedrijfsterrein heeft voor de biodiversiteit. Van groot tot klein, ieder terrein
heeft de natuur iets te bieden. En alle terreinen bij elkaar zorgen voor een
groene infrastructuur die grensoverschrijdend natuur met elkaar verbindt.
ZMf heeft, samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en 28 andere
partners, in het project 2B Connect de afgelopen jaren gewerkt aan meer
biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek België-Nederland. En
met succes, want bedrijven gingen met hulp van eenvoudige voorbeelden
of een groenadviseur enthousiast zelf investeren in een stukje natuur naast
de deur. Ieder bedrijf kan een schakel zijn voor de biodiversiteit in Zeeland.
En het is ook nog eens leuk en rendabel!

Tijdloos Kompas
Bij alles wat we doen navigeren we op ons Tijdloos Kompas.
Het vormt het fundament van onze visie en omvat onze
kernwaarden en principes. Bij lastige vraagstukken en
ingewikkelde keuzes helpt het ons koers te bepalen en de
regie te behouden. Onze basisprincipes, die gebaseerd zijn op
de duurzaamheidsregels van The Natural Step, zijn:
• Breng niet meer en niet sneller stoffen vanuit de aarde in
het milieu dan de natuur kan verwerken
• Breng niet meer en sneller door mensen geproduceerde
stoffen in het milieu dan de natuur kan verwerken
• Breek de natuur niet sneller af dan dat ze nodig heeft om
zich te herstellen
• Doe geen dingen waardoor mensen beperkt worden in het
vervullen van hun essentiële behoeften
Meer informatie? Kijk op www.zmf.nl

2B Connect werd gesubsidieerd door Interreg Vlaanderen-Nederland, een Europees fonds
voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

Meer informatie? Kijk op www.zmf.nl
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