
Stem met hart 
voor natuur!



Door het huidige kabinetsbeleid dreigt een 
forse achteruitgang in de kwaliteit van de 
natuur. De prachtige landschappen kunnen 
niet goed meer worden onderhouden. 
Fietsen, wandelen en andere vormen 
van recreatie in de buitenlucht zullen 
steeds moeilijker worden. Door nu te 
drastisch te snijden in het beheer van 
natuur en landschap zullen onze prachtige 
landschappen eentonig en saai worden, en 
zullen er steeds minder bijzondere planten 
en dieren voorkomen. Nu stoppen met 
investeren in natuur en landschap betekent 
dat we het enorme opgebouwde kapitaal 
van tientallen jaren afbreken. De provincies 
kunnen daar nu iets aan doen. Zij krijgen 
een grote stem bij het natuurbeleid in 
Nederland.

Wilt u:
•  een saaier landschap?
•   geen nieuwe recreatiebossen meer  

rond de steden?
•   minder of slecht onderhouden fiets- en 

wandelpaden?
•   dat bijzondere planten- en diersoorten 

verdwijnen?
•   dat onze kinderen zich zorgen moeten 

maken om hun leefomgeving?
•   minder inkomsten voor de lokale 

economie?

nee toch zeker!

Laten we ons dan samen blijven inzetten 
voor:
•   Openbare gebieden die voor iedereen 

toegankelijk zijn
•   Mogelijkheden voor generaties na ons 

om te kunnen genieten  
van bijzondere natuur

•   Waardevolle landschappen als onmisbare 
schakel voor onze economie

•  Mooie natuur en een prachtig landschap

•   Vele duizenden kilometers fiets- en 
wandelpaden in de buurt waar mensen 
wonen en recreëren en hun ommetjes 
maken

Een snelle beslissing van het kabinet om zo 
fors te bezuinigen op natuur en landschap 
zal jarenlang gevolgen kunnen hebben, 
zowel in het landschap als in de harten 
van mensen. Wij roepen de provincies op 
om met het kabinet tot goede afspraken 
te komen over continuïteit in beheer en 
blijvende aandacht voor meer recreatief 
groen rondom de steden. Op 2 maart 
wordt daarvoor een basis gelegd. Zorg 
voor een provinciebestuur met hart voor 
natuur en landschap.

Laat uw groene hart
spreken bij de Provinciale 
Statenverkiezingen 
op 2 maart!

De12Landschappen 
De Natuur- en Milieufederaties 
De Vlinderstichting | Dunea | EIS – Nl
FLORON | Goois Natuurreservaat
IJsselmeervereniging | IVN | JNM | JMA
KNNV | Landschapsbeheer Nederland
Milieudefensie | Natuurmonumenten
NJN | NMV | PWN | RAVON
Staatsbosbeheer | Stichting Duinbehoud
Stichting Groene Hart 
Stichting Natuur en Milieu
Unie van Bosgroepen
Vereniging Kust en Zee
Vogelbescherming Nederland 
Waddenvereniging | WoesteLand 
Zoogdiervereniging 


