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De mens is een heel ander verhaal, want die is altijd actief en lijkt zich maar 
weinig aan te trekken van het ritme van de seizoenen. De rusteloosheid 
van de homo sapiens heeft ook zijn weerslag op de natuurlijke omgeving. 
Deze komt steeds meer onder druk te staan. Op wereldwijde schaal is 
dat duidelijk zichtbaar in klimaatverandering, maar ook op provinciale 
schaal komen de schadelijke gevolgen steeds meer aan de oppervlakte. 
Zo is de uitstoot van fijnstof en endotoxinen uit stallen van intensieve 
veehouderijbedrijven fors toegenomen in de afgelopen jaren. Met 2 miljoen 
varkens en 16 miljoen kippen spannen Noord- en Midden-Limburg de kroon 
met als gevolg ernstige geuroverlast voor veel inwoners. In deze regio is de 
veehouderij verre van een ‘lust voor haar omgeving’. 

Wij vinden dat het roer om moet en dat er een gezonde balans moet 
worden gevonden tussen het houden van vee en de impact ervan op 
de omgeving. In de Middeleeuwen was er overigens al sprake van een 
dergelijke evenwichtigheid. Veeteelt vond toen plaats op woeste gronden 
voor gemeenschappelijk gebruik, de zogenaamde ‘gemeynten’. Voor elke 
gemeynte was vastgesteld hoeveel dieren er mochten grazen en in welke 
periode van het jaar. Op die manier werd overbegrazing voorkomen en 
kreeg het land voldoende tijd om te herstellen. We hoeven gelukkig niet 
terug naar de Middeleeuwen voor een oplossing, maar we kunnen misschien 
wel wat leren van het trage, meer natuurlijke ritme uit die tijd. Zou dat geen 
verademing zijn voor onze provincie?

Rest mij nog u fijne feestdagen te wensen en een heel gelukkig, gezond en 
groen 2018! 

Hans Heijnen
directeur

h.heijnen@nmflimburg.nl
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Tijd voor 
het juiste 
ritme
In de winter, het seizoen van de verstilling, doet de natuur het 

rustig aan. Dieren trekken zich terug in hun holen om energie 

te sparen en sommige houden zelfs een winterslaap, zoals de 

vleermuis en de egel.
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S Maastrichtse merels onderzocht 
op usutuvirus
Het zijn zware tijden voor de inheemse merel. Met name in 
Limburg en Noord-Brabant is de zangvogel een zeldzame 
verschijning geworden in de achtertuin. De populatie wordt 
al zeker twee jaar geteisterd door het Afrikaanse usutuvirus, 
dat via een muggenbeet wordt overgebracht. Een merel die 
besmet is heeft moeite met opvliegen, krijgt een dof 
verenkleed en overlijdt vrijwel altijd. Om een beter beeld te 
krijgen van de besmettingsgraad heeft het Vogeltrekstation 
in Wageningen contact opgenomen met vogelkenner Peter 
Alblas van het CNME in Maastricht. Peter heeft een 
mereltelling op touw gezet en alle Maastrichtenaren 
gevraagd om naar de vogel uit te kijken. In de periode van 1 
september tot 15 oktober kreeg hij 45 reacties binnen. In 
zes gevallen is het gelukt om een merel te vangen en een 
beetje bloed af te nemen voor onderzoek door de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Daaruit bleek dat slechts één merel 
aantoonbaar drager was van het usutuvirus. De epidemie 
lijkt in het zuiden dus over zijn hoogtepunt heen te zijn. 
Peter is voorzichtig optimistisch: ‘In de wijk Sint-Pieter heb 

Boekrecensie: Wilde apen van 
Frank Berendse
Wilde apen moeten beschermd worden. ‘Daarover zal niemand 
twijfelen’, stelt hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie 
Frank Berendse. Maar hoe zit het met de minder aaibare 
soorten: ‘Wie beschermt de bitterling, het varkensoortje of de 
paardenbijter?’ Hoe geven we in Nederland voldoende ruimte 
aan alle wilde planten en dieren? In het pamfletachtige boekje 
Wilde apen pleit Berendse voor een nieuwe natuurbeweging die 
‘gedreven wordt door een nieuwe verantwoordelijkheidsethiek 
en in staat is om een brede achterban te mobiliseren’. Om zijn 
betoog te onderbouwen voert Berendse zijn lezer in vogelvlucht 
door de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming. 
Vervolgens schetst hij de desastreuse gevolgen van een aantal 
menselijke activiteiten, waaronder de schaalvergroting in de 
landbouw en het gebruik van ammoniak en landbouwgif. Maar 
ook wandelaars en andere buitenrecreanten trekken een zware 
wissel op de natuur. ‘Vrijwel alle nachtzwaluwen en 
boomleeuweriken hebben zich inmiddels teruggetrokken uit de 
gebieden waar wandelen is toegestaan’, aldus Berendse. 
Kortom, de natuur in ons land wordt steeds verder 
teruggedrongen en lijkt de ‘strijd om de grond’ allang te 
hebben verloren. Toch kan het tij nog worden gekeerd, meent 
de auteur, door ons te verzetten tegen het ‘economische 
geweld van de landbouw’ en aanzienlijke oppervlaktes te 
herbestemmen voor natuur. In 2050 zou minimaal een derde 
van Nederland gereserveerd moeten zijn voor wilde planten en 
dieren. Nu bedraagt het oppervlak beschermde natuur zo’n 13 
procent van ons land. Nog een lange weg te gaan dus, al zou 
het proces versneld kunnen worden door de opkomst van een 
nieuwe mondiale ethiek met een groot 
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ik een heel merelgezin aangetroffen en is het gelukt om een 
jong te bemonsteren. Dat jong leeft nog steeds, voor mij 
een hoopvol teken. n

Wie	nu	volop	merels	ziet,	kan	zijn	ogen	best	geloven:	het	zijn	
trekvogels	uit	Scandinavië,	die	ons	in	het	voorjaar	weer	verlaten.

verantwoordelijkheidsgevoel voor alle levende wezens. Volgens 
Berendse is dit niet meer dan een logische stap in onze 
evolutionaire ontwikkeling. Hoe dan ook, ‘zonder natuur gaat 
het niet’, en zo is het maar net. n

Je	kunt	het	boekje	Wilde	apen	winnen	door	mee	te	doen	met	de	
TRINLkwizz	op	pagina	26.
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SMarloes Fransen aan de slag met 

natuur en ruimtelijke ordening
Begin oktober is Marloes Fransen begonnen als beleidsmedewerker natuur en ruimtelijke ordening. In deze functie 
houdt zij zich bezig met ruimtelijke projecten in Noord- en Midden-Limburg. 

De projecten zijn erg verschillend van aard; van het 
meedenken over natuurinrichtingsplannen tot het opstellen 
van een visie voor zonneparken. Marloes werkte hiervoor 
anderhalf jaar als landschapsontwerper en landschapshistorica 
en heeft bewust gekozen voor een baan bij de Natuur en 
Milieufederatie Limburg: ‘Het is een geschenk om vanuit deze 
functie bij te mogen dragen aan een groenere en duurzamere 
provincie.’

Tijdens haar studie Landschapsgeschiedenis ontdekte Marloes, 
een geboren Gelderlander, de schoonheid van Limburg. De 
diversiteit van het landschap is volgens haar de grootste kracht 
van de provincie: ‘Waar je ook bent in Limburg, het landschap 

blijft je verrassen. Van de Zuid-Limburgse heuvels, tot de 
rivierdalen van de Maas. Maar vergeet ook de veengebieden en 
heideontginningen niet. Zoveel schoonheid in één provincie, 
dat maakt Limburg echt uniek.’

Naast haar werk bij de Natuur en Milieufederatie is Marloes 
actief bij het IVN. Toch is ze niet alleen professioneel met het 
landschap bezig: ‘Een paar keer per week trek ik even de 
natuur in om hard te gaan lopen en te genieten van al het 
groen om me heen. Verder vind ik het leuk om uitgebreid te 
koken voor vrienden en familie, en vervolgens lang met elkaar 
te tafelen en bij te praten. Ook bezoek ik graag musea en ga ik 
regelmatig naar het theater.’ n
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S De Natuur en Milieufederatie 

Limburg zoekt nieuwe voorzitter 

De Milieufederatie beschikt over een professioneel bureau 
gevestigd in het GroenHuis te Roermond. Hier werken 
gespecialiseerde medewerkers op het gebied van 
ruimtelijke ordening, landbouw, water, milieu, energie en 
communicatie.

Bestuur
De Natuur en Milieufederatie Limburg is een stichting met 
een Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het bestuur van de 
Milieufederatie Limburg bestaat uit vrijwilligers die zeer 
betrokken zijn bij natuur en milieu in de provincie Limburg. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de 
daaruit voortvloeiende projecten. Het Algemeen Bestuur 
van de Milieufederatie Limburg bestuurt op hoofdlijnen en 
kan taken en bevoegdheden delegeren aan het Dagelijks 
Bestuur. Het Dagelijks Bestuur mandateert de directeur van 
het bureau.
De verdeling van taken is vastgelegd in het 
bestuursreglement en het directiestatuut.
Het bestuur schept de voorwaarden en bepaalt het beleid. 
Het te voeren beleid is in hoofdlijnen neergelegd in het 
meerjarenbeleidsplan en wordt jaarlijks uitgewerkt in een 
door het bestuur vast te stellen werkplan. 

Profiel voorzitter 
De voorzitter is samen met de secretaris verantwoordelijk 
voor het bestuurlijk functioneren van de stichting. 
Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de stichting. De 
voorzitter is in beginsel het aanspreekpunt voor het bestuur 
en de directeur.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur en het Dagelijks Bestuur en de jaarlijkse 
bijeenkomst van de aangesloten organisaties.
De voorzitter kan een of meer functies overdragen aan de 
plaatsvervangende voorzitter, incidenteel ook aan andere 
bestuursleden.

Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht:
•  betrokkenheid te voelen bij natuur, landschap, milieu en 

duurzaamheid;
•  te beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en 

strategisch inzicht en zo mogelijk bedrijfsmatige/
management ervaring;

•  een 'bruggenbouwer' te zijn die gemakkelijk contacten 
legt en in staat is diplomatiek op te treden;

•  in afstemming met de directeur de Natuur en 
Milieufederatie naar buiten te vertegenwoordigen;

•  voldoende tijd te hebben voor de zich voordoende 
werkzaamheden.

De Natuur en Milieufederatie Limburg is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. 
Ook bundelt zij de krachten in Limburg die de omslag naar een duurzame samenleving willen verwezenlijken.

Tijdsbeslag
Het Algemeen Bestuur komt drie keer per jaar bijeen en het 
Dagelijks Bestuur vijf keer per jaar. Daarnaast worden er 
jaarlijks twee regiovergaderingen gehouden, die in principe 
worden voorgezeten door een van de AB leden. De 
vergaderingen van het bestuur en in de regio vinden in de 
avonduren plaats.

Honoreren en vergoedingen
De kosten die leden van het bestuur redelijkerwijs maken in 
verband met het bijwonen van vergaderingen van het 
bestuur of andere activiteiten in het kader van het 
bestuurslidmaatschap, worden aan hen door de organisatie 
vergoed.

Kijk voor meer informatie over de NMF Limburg op 
www.nmflimburg.nl
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Nieuwe regio-indeling

De provincie Limburg hanteert voor de uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

een bepaalde regio-indeling. De Natuur- en Milieufederatie sluit hierbij aan. Dit kaartje toont tot 

welke regio de organisaties behoren die zijn aangesloten bij NMF Limburg.

Regio Westelijke Mijnstreek
Behoud Kollenberg
Belangen Kelmond en Omgeving
Bijenhouders Limburg
CNME De Rollen
De Groene Sporenwolf
Energiecooperatie Sittard-Geleen
Federatief Verband Ontgrindingen Born
Graetheidecomité
I.V.N. Elsloo
I.V.N. Land van Swentibold-Born
I.V.N. Munstergeleen
I.V.N. Schinnen
I.V.N. Sittard/ Geleen
I.V.N. SpauBeek
I.V.N. Stein / I.V.N. Natuureducatiecentrum
Milieugroep Schinnen-Spaubeek
Milieugroep Sittard/Geleen
v/h VGUVB i.o.

Regio Mergelland
CNME Maastricht en regio
Dassenwerkgroep Limburg
ENCI-STOP
I.V.N. District Limburg
I.V.N. Eijsden
I.V.N. Eys
I.V.N. Heuvelland
I.V.N. Maastricht
I.V.N. Meerssen
I.V.N. Ulestraten
I.V.N. Valkenburg a/d Geul
I.V.N. Vijlen/Vaals
LimBio tuin van Gronsveld
Milieudefensie Meerssen
Milieu front Eijsden
Milieugroep St. Pieter
Natuurbehoud / I.V.N. Cadier en Keer
Natuurbehoud Schin op Geul
Natuurlijk Geuldal
Visstandverbetering Maas
Vogelwacht Limburg

Regio Parkstad
Bohoud Brunssummerheide
Behoud Milieu en Landschap Simpelveld
Hamsterwerkgroep Limburg
I.V.N. Bocholtz/Simpelveld
I.V.N. Brunssum/Onderbanken
I.V.N. De Oude Landgraaf
I.V.N. Heerlen
I.V.N. Hoensbroek
I.V.N. Kerkrade
I.V.N. Nuth
I.V.N. Ubach over Worms
I.V.N. Voerendaal
Milieudefensie Heerlen
Milieunetwerk Onderbanken
Parksjtad in Transitie
Platform Vaesrade 

Regio Midden
Bohoud Meinweg
Belevenjspark Nee
Cooperatieve Vereniging Weert Energie
Cooperatieve Vereniging Zuidenwind
Dorpscomité Leeuwen
Drie Eigen (Stg)
Duurzame Energie Cooperatie Leudal
Erfgoedvereniging Heemachut Commissie Limburg
FAM!
Groen Weert
Groene Taille Comité
Heemkundevereniging Hunsel
Heemkundevereniging Roerstreek
I.V.N. Roermond e.o.
I.V.N. Weert e.o.
I.V.N. de Steilrand
Landschapsvereniging De Kringloop
Leefbaar Buitengebied
Milieu en Heemkunde Vereniging Swalmen
Milieugroep Roermond
Natuurhistorisch Genootschap Limburg
Nederweerter Energiecorporatie
Ruimte Roermond
Stichting Roer Om
Studiegroep Leudal
Vogelwacht Weert e.o.
Vogelwerkgroep Nederweert

Regio Noord
Bohoud de Parel
Bos en Kuil
Gloei
Groengroep Sevenum
I.V.N. Baarlo Maasbree
I.V.N. Helden
I.V.N. Maas en Niers
I.V.N. Maasduinen
I.V.N. Meijel
K.N.J.V. regio Limburg
Landschap Horst a.d. Maas
Limburgs Landschap
Milieudefensie Venlo
Natuur en Milieugroep ANIMO
Natuur en Rust Venray-Deurne
Werkgroep Behoud de Peel
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In 1977 is je vader Wiel van de Bool gestart met 
ecologische landbouw in Neer. Daarmee is tuinderij 
De Waog het oudste biologische tuinbouwbedrijf in 
Limburg. Hoe was het voor jou om op te groeien 
tussen velden met aardappels, bloemkolen en rode 
bieten?
Van kleins af aan gingen we mee het veld op en speelden 
we in de omringende natuur. Ik denk dat toen de liefde 
voor het buitenleven wel is aangewakkerd. Pas later werd 
ik me bewust van het verschil tussen biologische en 
reguliere tuinbouw. Vooral doordat andere kinderen op 
school weleens grapjes maakten over ons bedrijf. In die 
eerste periode liep het financieel niet altijd even lekker en 
had mijn vader veel last van faillissementen van afnemers. 
Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen maakten 
mijn ouders lange dagen op het veld. In de 
uurtjes die overbleven construeerde mijn 
vader vaak zijn eigen machines. Eigenlijk 
deden ze alles zelf. Tegenwoordig is de afzet 
geprofessionaliseerd en hebben we een goed 
lopend bedrijf. Al zijn we natuurlijk nog steeds 
veel met de gewassen bezig. 

Dit is niet het eerste stukje over de 
tuinderij in Limburgs Milieu. In de uitgave 
van juni 1992 staat een uitgebreid artikel 
over De Waog waarbij ook een zwart-wit 
foto is geplaatst (zie foto). Ben jij die kleine 
jongen bovenop de tractor?
Haha, nee, dat is zo te zien mijn broer die naast 
mijn vader zit. Die tractor hebben we trouwens 
nog steeds, al zit er tegenwoordig maar zelden 

iemand op. De machine rijdt nu op afstandsbediening en is 
volledig GPS gestuurd.

De Waog is een echt familiebedrijf en het ligt voor 
de hand dat jij het stokje overneemt. Is dit ook voor 
jou vanzelfsprekend?
In 2006 heb ik mijn opleiding tuin- en akkerbouw aan 
de HAS in Den Bosch afgerond. Daarna ben ik bij een 
regulier loonbedrijf gaan werken in Meterik waar op 
grote schaal industriegroenten worden geteeld. Ik heb 
daar bijvoorbeeld ook spuitadvies gegeven, niet bepaald 
biologisch. Na een tijdje begon ik me te storen aan de 
gangbare productiegerichte teeltmethode, 
waarbij chemische 

Bewust boeren in Limburg: Joep van de Bool van tuinderij De Waog

‘Ik realiseerde me dat agrarische 
ondernemers in de reguliere 
sector het gevoel met de natuur 
zijn verloren.’

Tuinderij De Waog staat al 40 jaar voor innovatief en duurzaam ondernemerschap in de 

biologische tuinbouw. Joep van de Bool zal op termijn het stokje overnemen van vader Wiel, 

die het familiebedrijf heeft opgericht. Tijd voor een gesprek met de jonge bioboer uit Neer die 

enthousiast vertelt over zijn drijfveren en toekomstplannen. Joep is trots op het bedrijf dat zijn 

ouders hebben opgebouwd en tegelijkertijd heel erg ‘down to earth’. Zo beginnen zijn ogen 

te glimmen als de geslaagde teelt van de exotische bataat (zoete aardappel) ter sprake komt. 

Maak in dit korte interview kennis met een echte bioboer van nu.
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bestrijdingsmiddelen klakkeloos worden ingezet. Ik 
realiseerde me dat agrarische ondernemers in deze 
sector het gevoel met de natuur zijn verloren. Door mijn 
achtergrond weet ik dat het gebruik van kunstmest niet 
nodig is voor een goede opbrengst. Veel problemen kunnen 
worden verholpen door de natuur op en rond het perceel 
in orde te maken. Met wat ervaring rijker ben ik in 2012 
thuis in het bedrijf begonnen. Op dat moment deed zich 
de gelegenheid voor om zo’n 5 hectare grond bij te kopen. 
Daar zag ik wel brood in, mede omdat de markt voor 
biologische producten sterk groeiende was.

De Waog staat bekend om het telen van 
zogenaamde primeurgewassen. Deze groenten 
komen bij jullie iets eerder van het land dan in de 
rest van Nederland. Om welke groenten gaat het en 
hoe zorgen jullie elk jaar weer voor een vroege 
oogst?
Prei, pastinaak, pompoenen, aardappelen, diverse kolen 
en bladgewassen komen bij ons heel vroeg van het land. 
Om deze gewassen op tijd te kunnen oogsten besteden we 
veel aandacht aan de grondkwaliteit. Op een stuk grond 
wordt in principe maar eens in de zes jaar hetzelfde gewas 
geteeld. Tussendoor laten we de grond twee jaar rusten en 
zaaien we grasklaver en granen. Grasklavermaaisel wordt 
vervolgens weer als meststof gebruikt. Via deze kringloop 
houden we de grond organisch rijk en gezond en kunnen 

we efficiënt gebruik maken van onze percelen. Daarnaast 
hebben we in Limburg wat meer landklimaat, met warmere 
zomers en koudere winters. Ook is het wat droger dan in 
de rest van het land, waardoor we al vroeg in het voorjaar 
kunnen beginnen met poten. Verder maken we gebruik 
van zwarte mulchfolie en acryldoek om onkruid tegen te 
gaan en de temperatuur voldoende hoog te houden. Vanuit 
ecologisch oogpunt acceptabele kunstgrepen om als eerste 
op de markt te kunnen komen.

Als er over 25 jaar opnieuw een artikel wordt 
geschreven over De Waog. Wat hoop je dan te 
kunnen zeggen over de ontwikkeling van de 
tuinderij en jouw rol daarin? 
Ik zie dan een ontwikkeling voor me waarbij we het 
hele jaar door verschillende gewassen telen en minder 
afhankelijk zijn van een paar piekmomenten in het voorjaar 
en de zomer. In 2014 bijvoorbeeld zijn we begonnen 
met het planten van bataten (beter bekend als zoete 
aardappels). Hoewel het een tropisch gewas betreft 
gedijt het plantje hier bijzonder goed en hebben we de 
afgelopen drie jaar de productie steeds weer verhoogd. 
In oktober wordt de bataat geoogst en vanwege de 
goede houdbaarheid is het een prachtig winterproduct. 
Met dit soort initiatieven hoop ik dat De Waog zich blijft 
onderscheiden en dat we over 25 jaar nog altijd een goed 
florerend bedrijf hebben. n
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Maaswater steeds vaker te vies 
voor drinkwater

Zo’n 30% van de Limburgers drinkt water dat wordt aangevoerd door de Maas. In Heel wordt 

Maaswater ingelaten om drinkwater van te maken. In Nederland en België samen zijn circa 5 miljoen 

mensen voor hun drinkwatervoorziening afhankelijk van de regenrivier. Maar dezelfde Maas wordt, 

alleen al in het Limburgse deel, door minstens 100 bedrijven gebruikt om hun 'gezuiverd' afvalwater 

op te lozen. Daarnaast zijn er in de provincie 18 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) die zo veel 

mogelijk gereinigd huishoudelijk afvalwater naar de Maas afvoeren. In dit water zitten (ondanks de 

zuivering) nog allerlei ongewenste stoffen, zoals resten van medicatie en bestrijdingsmiddelen. Ook 

bovenstrooms, in België en Frankrijk lozen bedrijven en zuiveringsinstallaties op de Maas en haar 

zijriviertjes. Door afspoeling en verwaaiing komen nog meer bestrijdingsmiddelen via sloten en 

beken in de Maas terecht. Het gevolg is dat het Maaswater duizenden bekende en vaak onbekende 

chemische stoffen bevat. Voor Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) betekent dit een forse 

inspanning om het geproduceerde drinkwater veilig en betrouwbaar te houden. En dat zal de 

komende jaren steeds moeilijker worden.
Frank Vermeij

Hoop gevestigd op de Kaderrichtlijn Water
De Europese lidstaten spraken in 2000 in de Kaderrichtlijn 
Water (KRW) af dat het grond- en oppervlaktewater uiterlijk 
in 2027 ‘schoon’ moet zijn. Eén van de uitgangspunten van 
de KRW is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater zodanig 
verbeterd moet worden dat de inspanning om het geschikt 
te maken voor menselijke consumptie (de zuivering) 
verminderd kan worden. Geen inzet van complexe en 
kostbare technologische processen, maar zuivering met 
eenvoudige natuurlijke middelen zoals dat nu ook met het 
grondwater gebeurt.

Wordt het water schoner?
De vraag is in hoeverre de Maas sinds de inwerkingtreding 
van de KRW ook schoner is geworden. Door strengere 
normen te stellen aan lozingen en het verbieden van een 
aantal bestrijdingsmiddelen, zijn heel wat schadelijke stoffen 
niet of nauwelijks meer aantoonbaar in de Maas aanwezig. 
Verontrustend is wel dat er steeds weer nieuwe stoffen 
bijkomen die veelal onbekend zijn en waarvoor dus geen 
normen bestaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen. Deze stoffen 
komen meestal via urine en de rwzi’s in het 
oppervlaktewater terecht. Daarnaast zijn er onbekende 
chemische verbindingen en microsplastics waarvan het 
effect op de volksgezondheid onbekend is, of waarover 
discussie wordt gevoerd. Daarbij komt nog dat tijdens de 
vaker optredende droge perioden de waterafvoer van de 
Maas minimaal is en dus de concentratie van de 
verontreinigingen hoger. 
Uit de metingen van het RIWA blijkt dat in 2016 bij het 
inlaatpunt van de waterfabriek in Heel relatief veel 
overschrijdingen van de door de drinkwaterbedrijven 
gehanteerde streefwaarden plaatsvonden. De streefwaarde 

voor bestrijdingsmiddelen werd in 21,1% van de metingen 
overschreden, voor industriële stoffen en 
consumentenproducten bedroeg dit percentage 18,3% en 
voor geneesmiddelen 44,8 %. 
Door overschrijdingen van de drinkwaternormen zijn de 
drinkwaterbedrijven regelmatig genoodzaakt om de inname 
van rivierwater te staken en gebruik te maken van backup-
voorzieningen. Zo moest in 2016 de waterinname in Heel 
maar liefst 36 keer worden gestopt. In totaal kon er vorig jaar 
gedurende 170 dagen geen water worden ingelaten. Het 
KRW-doel dat slechts een natuurlijke zuivering nodig zou zijn 
om drinkwater te bereiden, lijkt nog ver weg. 

Het vergunningenbeleid moet strenger en de 
handhaving beter
Op grond van de Waterwet is het verboden om zonder 
vergunning water te lozen in grond- en oppervlaktewater. 
Voor lozingen in de Maas is Rijkswaterstaat de 
verantwoordelijke instantie die de vergunningen moet 
afgeven. Voor lozingen op beken en zijriviertjes moeten de 
bedrijven een vergunning hebben van het Waterschap. In 
deze vergunningen is onder meer aangegeven welke stoffen 
in welke concentraties geloosd mogen worden. 
Rijkswaterstaat en het Waterschap moeten als 
vergunningverleners erop toezien dat de vergunninghouders 
zich aan de voorwaarden houden. In principe is het allemaal 
controleerbaar wat via bedrijven en RWZI’s wordt geloosd. In 
principe, want zoals bij de kwestie pyrazolen, was het 
uiteindelijk WML die de toezichthouders er op moest wijzen 
dat de gifitige stof via de afvalwaterzuivering van Chemelot 
in de Maas terecht was gekomen. In Zuid-Holland speelde 
iets dergelijks met de stof GenX. Ook hier faalde de 
vergunningverlening en het toezicht. 
Nauwelijks grip heeft men op de zogenaamde diffuse 
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verontreinigingen, de stoffen die bijvoorbeeld (onbedoeld) via de 
landbouw en (verkeerd) particulier gebruik in de Maas komen. 
 
Veiligheid drinkwater staat op het spel
De kwaliteit van het Maaswater is met grote regelmaat onder 
de maat. Producenten van drinkwater zullen een steeds 
grotere inspanning moeten leveren om de veiligheid te 
kunnen garanderen. Deze ontwikkeling staat haaks op de 
Europese Kaderrichtlijn Water. De aanpak van de bron van de 
Maasverontreinigingen moet daarom de hoogste prioriteit 
krijgen. Zo is het is eigenlijk onbestaanbaar dat bedrijven 
überhaupt nog afvalwater mogen lozen terwijl er vaak 
nauwelijks bekend is om welke stoffen het gaat en wat het 
effect hiervan is op de volksgezondheid. 
Er zou minimaal een standstill voor nieuwe lozingen in de 
Maas moeten komen: geen nieuwe lozingsvergunningen 
meer! Daarnaast moeten de bestaande vergunningen kritisch 

worden bekeken en zo nodig worden aangescherpt of 
ingetrokken. Ook moet er een oplossing worden gevonden 
voor ‘nieuwe stoffen’, zoals medicijnen die via de riolen en 
de rwzi’s in de Maas terecht komen.
Het alternatief voor het gebruik van Maaswater is 
grondwater, maar deze voorraad is niet onuitputtelijk. Om 
die reden was het nodig om deels op Maaswater over te 
schakelen. Oppervlaktewater zal dan ook noodzakelijk 
blijven voor onze drinkwatervoorziening. Maar dan zijn wel 
drastische maatregelen nodig om het water veilig en 
betaalbaar te houden. n

Bronnen:
Jaarrapport 2016 Maas - RIWA Vereniging van 
Rivierdrinkwaterbedrijven, 2017
Gebiedsdossier Oppervlaktewaterwinning Heel – Witteveen en 
Bosch, januari 2014
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Megastallen tussen de heuvels
In gesprek met gedeputeerde Hans Teunissen en wethouder Jos Custers over de gevolgen van 
grootschalige bouwprojecten in het kwetsbare buitengebied van Zuid-Limburg. 

Bij bewoners van het Zuid-Limburgse heuvelland en de 
achterban van de Natuur en Milieufederatie is veel 
verzet tegen de komst van grote loodsen, megastallen 
en bungalowparken. Deelt u de mening dat de 
ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Limburg onder druk staat 
door schaalvergroting in de landbouw en 
ontwikkelingen in de sector verblijfsrecreatie?
Als Provincie onderkennen we een aantal ontwikkelingen dat 
op gespannen voet staat met de kernkwaliteiten van het 
Zuid-Limburgse landschap. Daarbij hebben we zeker oog 
voor schaalvergroting van de agrarische en toeristische 
industrie. Om aantasting van het landschap tegen te gaan 
werkt de Provincie samen met de Zuid-Limburgse 
gemeenten en stakeholders in het kader van het Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg. Gezamenlijk hebben we 
kwaliteitsindicatoren opgesteld waaraan ieder nieuw 
initiatief wordt getoetst. De Provincie stelt zich binnen de 
samenwerking niet op als machtige instantie, maar wil zo 
veel mogelijk in overleg treden als er sprake is van 
conflicterende belangen. Veel bestaande gebouwen zijn op 
basis van oude bestemmingsplannen gerealiseerd. In die zin 
zitten we in een overgangssituatie. In nieuw voorkomende 
gevallen zal veel meer in gezamenlijk overleg een afweging 
worden gemaakt.

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) 
staat dat de Provincie ruimte wil bieden aan dynamiek 
in de land- en tuinbouwsector, ‘mits de 
kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt 
worden’. Hoe dragen de recente ontwikkelingen bij 
aan het behoud of de versterking van kernkwaliteiten 
als ‘groen karakter, cultuurhistorisch erfgoed, 
beleving’?
Een landschap leeft, is een dynamisch gegeven en geen 
museum. Er wordt gewerkt, natuur aangelegd en ook de 
agrarische sector is volop in beweging. Voor de dynamiek in 

Hans Teunissen: ‘Zuid-Limburg is een 
stukje Nederland met ongekende 
kwaliteiten. Als we het landschap 

ruïneren, dan weten we ook dat de 
toeristen wegblijven.’

Dit jaar ontstond veel commotie door de bouw van een 
grote paardenstal in het pittoreske dorp Bemelen. Het 
incident staat niet op zichzelf, want ook op andere plekken 
in het buitengebied verrijzen megastallen, zoals een 
aardappelloods in Cadier en Keer en een kippenfarm in 
Reijmerstok. Deze ruimtelijke ontwikkelingen binnen de 
landbouw staan op gespannen voet met het kleinschalige 
cultuurlandschap van Zuid-Limburg. Ook vormen ze een 
bedreiging voor de toeristische en recreatieve sector en 
daarmee voor de regionale economie en werkgelegenheid. 
Bij omwonenden leiden de stallen tot weerstand vanwege 
aantasting van het unieke landschap en overlast door 
geluid, fijnstof en geur.

In een vraaggesprek met gedeputeerde Hans Teunissen van 
de Provincie Limburg en wethouder Jos Custers van de 
gemeente Eijsden-Margraten willen we deze 
ontwikkelingen nader bekijken en in een breder perspectief 
plaatsen. Wat is het standpunt van de Provincie Limburg en 
de gemeente Eijsden-Margraten als het gaat om behoud 
van de ruimtelijke kwaliteit van het Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg? Hoe verhouden schaalvergroting van de 
landbouw en ontwikkelingen binnen de 
verblijfsrecreatiesector zich tot de bescherming van een 
uniek en kleinschalig landschap? En welke stappen moeten 
worden gezet om toekomstige aantasting van 
cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed tegen te gaan?
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al die verschillende sectoren moet ruimte zijn. Maar wel 
vanuit de basis dat de kernkwaliteiten van het landschap niet 
worden aangetast. Met de deelnemers van het 
samenwerkingsverband Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
proberen we gezamenlijk een koers te bepalen. Dat is een 
voortdurend balanceren tussen uiteenlopende belangen, 
maar uiteindelijk veel beter voor de regio.

Van de ene kant heeft de grondgebonden land- en 
tuinbouw van oudsher sterk bijgedragen aan de 
ontwikkeling en het beheer van het aantrekkelijke en 
afwisselende cultuurlandschap in Zuid-Limburg. Van 
de andere kant vormt de schaalvergroting in diezelfde 
land- en tuinbouwsector een grote bedreiging voor het 
kleinschalige cultuurlandschap. Hoe ziet de Provincie 
Limburg de toekomst van de land- en tuinbouw in 
Zuid-Limburg, mede gezien de unieke landschappelijke 
kwaliteiten van het betreffende gebied?
Zuid-Limburg is een cultuurlandschap dat onder invloed van 
mensenhanden is ontstaan. Je hoeft hier maar een zaadje op 
de rijke lössgrond te laten vallen en het groeit als het ware 
vanzelf. Door de eeuwen heen hebben agrariërs hier 
dankbaar gebruik van gemaakt en het landschap mede 
gevormd. Door schaalvergroting binnen de landbouw neemt 

het aantal boerenbedrijven af. De agrariër die overblijft 
beschikt bij voorkeur over één grote aardappelloods, in 
plaats van tien kleine stallen. Dan is constant de vraag: Waar 
ga je die loods neerzetten? Wat de Provincie betreft het liefst 
op een industrieterrein, ook als een boer daar een paar 
kilometer voor moet omrijden. Maar je moet wel alle 
belangen samen wegen en goed kijken naar de impact van 
een bepaalde ontwikkeling op de omgeving.

De vrijetijdseconomie in Zuid-Limburg zou goed zijn 
voor 1,2 miljard euro per jaar en 19.000 banen. De 
Provincie erkent het economische belang van het 
landelijk gebied en wil sterk inzetten op de marketing 
van het ‘merk’ Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Hoe 
kunnen we voorkomen dat toeristen en recreanten 
massaal weglopen als het landschap verder wordt 
aangetast?
Ik kom zelf uit Noord-Limburg en ben stikjaloers op wat ik 
hier zie. Met name in de zomer heb ik een permanent 
vakantiegevoel als ik in deze omgeving ben. Zuid-Limburg 
is een stukje Nederland met ongekende kwaliteiten. Als we 
het landschap ruïneren, dan weten we ook dat de toeristen 
wegblijven. Van dat besef is iedereen doordrongen. 
Tegelijkertijd proberen we op casusniveau steeds de balans 
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te zoeken tussen recreatieve, agrarische en ruimtelijke 
belangen. Uitgangspunt is wel dat we geen ontwikkelingen 
meer toestaan die de kwaliteit van het landschap 
aantasten.

De Omgevingsverordening Limburg verhindert de 
plaatsing van windmolens in het Beschermingsgebied 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg. In hoeverre 
verschilt een windmolen van een grote stal of camping 
als het gaat om horizonvervuiling en aantasting van de 
ruimtelijke kwaliteit? Zou de Omgevingsverordening 
op dit punt niet moeten worden aangescherpt?
Windmolens vinden we een te grote inbreuk op de kwaliteit 
van het landschap. Agrarische gebouwen kunnen beter 
worden ingepast in de omgeving, door het stellen van 
bepaalde kwaliteitseisen. We kijken bijvoorbeeld heel goed 
naar de ligging en het gebruik van duurzame materialen. De 
meeste boeren die ik spreek vinden overigens dat we veel te 
streng zijn op dit vlak. Ik vraag dan weleens: Hoe denk je dat 
een Amsterdammer reageert als hij tijdens zijn wandeling 

door het heuvelland die grote stal ziet staan? Dan is er vaak 
wel bereidheid om te zoeken naar een andere oplossing. 
Agrariërs hebben trouwens ook profijt van de toerist die hun 
producten afneemt in de boerderijwinkel. Ze zijn zich er wel 
degelijk van bewust dat de kwaliteit van het landschap een 
belangrijke economische factor is.

In de huidige situatie bepaalt elke gemeente 
afzonderlijk op basis van het bestemmingsplan of en 
waar een grote stal, loods of camping kan worden 
gebouwd. Het gevolg is een stapeling van bouwsels en 
weinig oog voor het grotere geheel. Ziet u hier een 
regierol weggelegd voor de Provincie?
We hebben samen met de gemeentes het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg vastgesteld en als uitvloeisel 
daarvan een aantal bestuursafspraken gemaakt. Wanneer 
een gemeente handelt in strijd met die afspraken, dan 
kunnen we als Provincie optreden. Zo kunnen we een 
reactieve aanwijzing geven als een ongewenst 
bestemmingsplan toch wordt doorgevoerd. In die zin is er 
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sprake van een regierol. Maar als het gaat om het 
waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het Nationaal 
Landschap, dan is het aan de deelnemers van het 
samenwerkingsverband om alle belangen te wegen. De 
Provincie stelt zich daarbij op als gesprekspartner en kan 
vanuit die rol een bepaalde richting niet afdwingen.

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg staat dat 
grote opslag- en bewaarloodsen (bijv. voor 
aardappelen) bij voorkeur geclusterd worden op 
landschappelijk minder kwetsbare locaties, zoals op 
bedrijventerreinen. Tot dusver is daar geen invulling 
aan gegeven. Wordt het niet eens tijd dat de Provincie 
hier actief werk van gaat maken?
Het uitgangspunt van het beleid is om solitaire 
bouwwerken in het Nationaal Landschap zo veel mogelijk te 
weren. Nieuwe ontwikkelingen kunnen afhankelijk van de 
aard plaatsvinden op industrieterreinen of dicht tegen de 
kern van bebouwing aan. Het principe is dus niet los in de 
wei bouwen, maar tegen bestaande clusters aan. 
Tegelijkertijd kunnen er goede argumenten zijn om van dit 
principe af te wijken, bijvoorbeeld als een loods in de buurt 
van een dorpskern tot veel ongewenste 
verkeersbewegingen leidt. Juist voor dit soort situaties is 
het samenwerkingsverband opgericht. Hier worden vragen 
gesteld als: Zitten we erop te wachten als Zuid-Limburg? 

Wat is de impact ervan? En als het toch niet anders kan op 
deze locatie, hoe kunnen we de aantasting van het 
landschap dan beperken?

De Provincie heeft een instrumentenkoffer ontwikkeld 
om behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten 
van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te 
garanderen. Zoals het handvat kernkwaliteiten, 
Omgevingsverordening Limburg en het werken met 
casusteams. Toch kan hiermee de sluipende aantasting 
van het unieke landschap niet voorkomen worden, zo 
laat het voorbeeld van de megastal in Bemelen zien. 
Wat denkt de Provincie hieraan te gaan doen?
Het landschap koesteren we allemaal en we moeten het ook 
samen doen. Dus niet alleen de Provincie en gemeentes als 
bestuursorganen, maar zo veel mogelijk samen met alle 
betrokken partijen. Als Provincie reiken we instrumenten 
aan, waaronder het handvat kernkwaliteiten, waarmee een 
nieuwe ontwikkeling op een goede manier een plek kan 
krijgen in het landschap. Mocht er desondanks toch sprake 
zijn van een dreigende aantasting van het landschap, dan zal 
de Provincie het niet nalaten om in te grijpen. Bijvoorbeeld 
met een reactieve aanwijzing, zoals eerder gezegd. Maar als 
het even kan, dan proberen we aan het begin van het proces 
gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor alle 
belanghebbenden werkt. n

Jos Custers: ‘Soms moet je een kleine 
ontwikkeling toestaan om andere 

ongewenste zaken tegen te gaan. Dat 
is de nuance die ik wil aanbrengen.’

Volgens een berekening zou het schip van de kerk van 
Bemelen zo’n 18 keer passen in de nieuwe paardenstal 
die dit jaar in het dorp is gebouwd. Vindt u het wenselijk 
dat dit soort gigantische bouwwerken verrijzen in de 
buurt van dorpskernen en beschermde natuurgebieden 
zoals de Bemelerberg?
Die vergelijking gaat wat mij betreft een beetje mank omdat 
het om heel verschillende zaken gaat. Zeker, de nieuwe 
paardenstal is een grote ontwikkeling, maar wel één die al in 
2007 door de gemeenteraad is vastgelegd in het 
bestemmingplan. Alle inwoners van Bemelen hebben daar toen 
iets van kunnen vinden, maar er is geen enkel bezwaar geuit. 
Kijk, ik begrijp best dat mensen schrikken van dit soort 
oppervlaktes en wellicht dat we met de kennis van nu andere 
keuzes hadden gemaakt. Zo was de impact op het landschap 
minder groot geweest als de stal een of anderhalve meter lager 
had gelegen. Bij nieuwe aanvragen kijken we beter naar de 
mogelijkheid om een bouwwerk in de grond te laten verzinken.

Volgens bericht in Dagblad De Limburger d.d. 9 mei 2017 
heeft de projectontwikkelaar van de paardenstal tijdens 
een informatieavond voor omwonenden in Bemelen het 
volgende gezegd: ‘We hadden drie locaties in het vizier. 
Als de gemeente zich niet senang had gevoeld bij ons 
plan, waren we elders aan de slag gegaan.’ Moet je aan 
de hand daarvan niet concluderen dat de gemeente 
gewoon heeft liggen slapen?
Ik ben geconfronteerd geweest met een vergunningaanvraag 
en zou echt niet weten of er nog andere plekken in beeld waren. 
Bovendien was het ook niet nodig om op zoek te gaan naar 
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andere locaties, want volgens het geldende bestemmingsplan 
mocht deze stal gewoon gebouwd worden. Misschien goed om 
in dit kader ook te kijken naar het proces van de 
vergunningaanvraag. Eind 2016 hebben de bouwplannen op 
het gemeentehuis ter inzage gelegen. Er is toen geen enkele 
zienswijze ingediend, niet één. Een half jaar later staan de 
kranten ineens vol met bezwaren en is er volop commotie. Voor 
zowel de eigenaar van de stal als de gemeente kwam dat als 
een volstrekte verrassing.

De gemeenteraad heeft recent ingestemd met de aanleg 
van een paardenbak en galoppeerbaan bij de stal in 
Bemelen. En dat terwijl het overgrote deel van de 
inwoners van Bemelen fel tegen is. Kunt u aan 
omwonenden uitleggen waarom de uitbreiding van de 
paardenhouderij er moet komen?
Als bestuurder en wethouder heb ik de plicht om een dergelijke 
aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Vanwege het 
geldende bestemmingsplan moet ik deze zelfs verdedigen, 
ongeacht mijn eigen standpunt. En nogmaals, toen de aanvraag 
vorig jaar ter visie lag heeft niemand zich geroerd. Iedereen 
vond het een fantastisch plan. Dat de gemeenteraad heeft 
ingestemd was dan ook te verwachten.

In 2016 ontving de gemeente Eijsden-Margraten het 
Cittaslow-keurmerk. Daarmee is ze toegetreden tot een 
internationaal gezelschap van gemeenten die kwaliteit 
en aandacht voor mens, landschap, cultuurhistorie en 
behoud van identiteit hoog in het vaandel heeft. Hoe 
verhoudt het keurmerk zich tot de aanleg van grote 
agrarische bedrijfsgebouwen in dorpen als Bemelen, 
Cadier en Keer en Libeek, waardoor de kwaliteit van het 
landschap juist ernstig geschaad wordt?
De slogan van de gemeente Eijsden-Margraten is ‘dichtbij het 
leven’, verwijzend naar rust, recreatie, traditie en kwaliteit van 
leven. Cittaslow past heel goed in die filosofie en is tevens een 
belangrijke marketingtool. Ontwikkelingen in de landbouw 
kunnen op gespannen voet staan met de uitgangspunten van het 
keurmerk. Daarom moet je bij de inpassing voor de minst 
kwetsbare plekken kiezen. Simpelweg verbieden is in elk geval 

niet de oplossing. Dan komt er weliswaar geen nieuwe stal of 
loods, maar zien lokale boeren zich genoodzaakt om hun land te 
verpachten aan grote jongens uit Duitsland. Die rijden tot diep in 
de nacht met enorme landbouwmachines heen en weer en 
geven geen snars om de omgeving. Bovendien geven we 
daarmee ook onze eigen voedselvoorziening uit handen, iets 
waar ik me zorgen over maak. Dat is de nuance die ik graag wil 
aanbrengen, soms moet je iets toestaan om erger te voorkomen.
 
De gemeente Eijsden-Margraten heeft de 
bestuursafspraken voor de regionale uitwerking van het 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 
onderschreven. Eén van de uitgangspunten van deze 
bestuursafspraken is dat bij de uitwerking van 
gemeentelijk beleid de kernwaarden van het Nationaal 
Landschap voorop staan. Wordt er bij de behandeling van 
vergunningaanvragen kritisch gekeken of de plannen 
daarmee in overeenstemming zijn?
Ook hier geldt dat er in principe niet kan worden getornd aan 
bestaande bestemmingsplannen. De meeste discussies worden 
achteraf gevoerd en kunnen niets meer veranderen aan de 
bestaande situatie. Je kunt alleen nog kijken naar zaken als 
inpassing, materiaalkeuze en kleurgebruik. Daarover is wel 
discussie mogelijk omdat deze niet worden vastgelegd in het 
bestemmingsplan. Het gaat er ook om dat mensen kunnen 
vertrouwen op de overheid. Je kunt niet zomaar de rechten van 
burgers inperken, zo werkt onze rechtstaat nou eenmaal.

Op korte termijn zijn er nieuwe grootschalige (agrarische) 
bedrijfsgebouwen voorzien in het buitengebied van uw 
gemeente. Bijvoorbeeld de bouw van een grote 
aardappelloods in Libeek en aanleg van een nieuwe rijhal 
bij een paardenpension in Banholt. Het voorbeeld van de 
paardenstal in Bemelen laat zien dat het vigerende 
bestemmingsplan buitengebied kennelijk dit soort 
ontwikkelingen niet kan tegenhouden. Is de gemeente 
bereid om op korte termijn maatregelen te nemen – zoals 
het nemen van een voorbereidingsbesluit of het maken 
van een ‘paraplubestemmingsplan’ – om dergelijke 
ongewenste ruimtelijke plannen een halt toe te roepen?
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Als jurist weet ik dat dit soort maatregelen leidt tot 
planschadeprocedures. In zo’n geval kan elke grondeigenaar 
een claim indienen en de gemeente moet dan compenseren. 
Dat is onbetaalbaar. Een betere strategie is om met agrariërs 
om de tafel te gaan zitten en te vragen wat ze van plan zijn 
met hun bedrijf. Op dit moment zijn er nog zo’n 200 actieve 
bouwkavels in de gemeente Eijsden-Margraten. Maar lang 
niet alle boeren willen uitbreiden, sommige willen stoppen 
en andere willen een boerderijwinkel of zorgboerderij 
opzetten. Door deze wensen in kaart te brengen creëren we 
voorzienbaarheid op basis waarvan we kunnen bepalen 
welke ontwikkelingen we nog toestaan. Na twee jaar laten 
we de voorzienbare ontwikkelingen landen in een nieuw 
bestemmingsplan. Zo kunnen we vierkante meters 
herbestemmen zonder dure schadeclaims.

Buitengewoon Buitengebied is de sprankelende titel van 
een initiatief van de gemeente om boeren en buitenlui 
met elkaar in gesprek te brengen. Is het zinvol om een 
dialoog te faciliteren tussen partijen met zulke 
uiteenlopende standpunten? En hoe draagt dit initiatief 
bij aan de instandhouding van het kwetsbare 
buitengebied van de gemeente Eijsden-Margraten?
We vinden het belangrijk om in dialoog te treden met alle 
gebruikers van het buitengebied. Samen creëren we draagvlak 
voor nieuwe ontwikkelingen en komen we waar mogelijk tot 
oplossingen. Dat gaat met veel overlegtafels waarbij elkaars 
standpunten worden besproken. Dan blijkt vaak dat met een 

relatief kleine aanpassing van een plan al veel weerstand kan 
worden weggenomen. Bijvoorbeeld door een nieuwe stal 100 
meter verderop te bouwen of te kiezen voor andere materialen. 
In die zin hebben we ook echt wel wat geleerd van de 
consternatie rond bepaalde plannen, waaronder de paardenstal 
in Bemelen. We gaan hier in de toekomst nog zorgvuldiger mee 
om, zeker als gaat om ontwikkelingen in kwetsbaar 
buitengebied.

De gemeente Eijsden-Margraten zet sterk in op 
bevorderen van recreatie en toerisme binnen haar 
gemeentegrenzen. Het unieke landschap wordt daarbij 
gezien als ‘de kip met de gouden eieren’. Bent u niet bang 
dat bij het doorgaan van grootschalige ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied deze kip snel 
geslacht wordt? Met als gevolg dat wandelaars, fietsers, 
andere toeristen en recreanten Eijsden-Margraten in het 
vervolg links laten liggen.
Toerisme staat hoog in het vaandel bij de gemeente Eijsden-
Margraten. Vanzelfsprekend moet je heel zorgvuldig omgaan 
met het landschap, maar je zult ook bepaalde ontwikkelingen 
moeten toelaten. Als je vooruitgang wilt is het belangrijk om 
te blijven investeren. Dat hebben de agrariërs gedaan in 1600, 
de fruitboeren in 1880 met het aanplanten van fruitbomen en 
nu zijn wij aan de beurt om te vernieuwen. En daarbij moeten 
we keuzes durven maken. Soms moet je een kleine 
ontwikkeling toestaan om andere zaken, zoals de inmenging 
van buitenlandse pachters, tegen te gaan. n
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Intensieve veehouderij in 
Limburg nog lang geen lust 
voor haar omgeving

‘In 2025 is elke veehouderij in Limburg een lust voor haar omgeving.’ Dit wervende doel werd in 

november 2013 vastgelegd in het Manifest evenwichtige veehouderij Limburg. De uitkomst van 

twee dagen stevig onderhandelen op kasteel Vaeshartelt bij Maastricht. Het Manifest is 

onderschreven door de Provincie Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Natuur- en 

Milieufederatie. Alle partijen erkennen dat de Limburgse veehouderij voor grote uitdagingen staat 

en dat er een gezonde balans nodig is tussen enerzijds ontwikkelruimte en economisch rendement 

voor bedrijven en anderzijds verbetering van dierenwelzijn, milieu, kwetsbare natuurgebieden, 

leefkwaliteit van het buitengebied en maatschappelijk draagvlak. Dit vraagt een gezamenlijke inzet 

van ondernemers, overheid en burgers. Ook zijn inspanningen nodig om de uitstoot van ammoniak 

en fijnstof te laten afnemen, geuroverlast te verminderen en de landschappelijke kwaliteit te 

verbeteren. De afspraken uit het Manifest zijn vastgelegd in provinciaal beleid.

Inmiddels zijn we vier jaar verder en lijkt 2025 niet meer zo ver 
weg. Komen bovenstaande doelen al in zicht of zijn er signalen 
die een andere kant op wijzen? Jaarlijks wordt in het derde 
kwartaal een monitoringsverslag opgesteld met actuele 
parameters voor onder meer geur en fijnstof. Uit het meest 
recente verslag blijkt dat deze emissiefactoren geen dalende 
trend laten zien. Integendeel, de uitstoot van fijnstof 
bijvoorbeeld is alleen maar toegenomen in het afgelopen jaar.

In welke mate hierdoor het bereiken van de geformuleerde 
doelen onder druk komt te staan is mede afhankelijk van een 
meer concrete duiding van de doelen voor 2025, maar 
communiceren dat we op de goede weg zijn is op basis van 
deze cijfers niet mogelijk. Hiernaast geven wij per parameter 
aan wat volgens de NMF Limburg de streefwaarde zou moeten 
zijn wil de veehouderij in de nabije toekomst een ware lust voor 
haar omgeving zijn. n

Op	veel	plekken	in	Noord-Limburg	is	de	geurhinder	ver	boven	
de	norm.	In	de	donkerrode	gebieden	is	de	stankoverlast	zelfs	
meer	dan	50	odeur.	
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Geur
Monitoring: Min of meer stabiel, geen echte 
dalende tendens.

NMF Limburg vindt dat de veehouderij wat geurhinder 
betreft aan dezelfde normen moet voldoen als de industrie 
(6% geurgehinderden): max. 3 odeur bebouwde kom, max. 
10 odeur in buitengebied.
Daarbij maken we enkele kanttekeningen:
•  Verworven rechten (50% nieuwe norm, 50% oude norm) 

werken belemmerend;
•  Vergisters/drogers etc. worden niet meegeteld (Ashorst).

Fijnstof
Monitoring: Toename van de emissies.

NMF Limburg maakt zich zorgen over de 
toegenomen uitstoot van fijnstof en wil:
•  In beeld brengen of 35% generieke daling op een totaal 

van 1,1 miljoen kg fijnstof (voorstel provincie) een lust 
voor de omgeving is. Op basis hiervan het 
reductiepercentage bepalen;

•  Voor de uitstoot endotoxinen geldt hetzelfde waarbij we 
moeten nagaan of 30 EU/m3 (endotoxine eenheden per 
kubieke meter) een lust voor de omgeving is.

Ammoniak/PAS
Monitoring: Emissiereductie stagneert min 
of meer; grote stappen worden niet meer 
gemaakt.
Uit metingen van het RIVM blijkt dat de concentraties 
ammoniak in natuurgebieden de hoogste waren sinds de 
metingen in 2005. Omdat de prognoses in het kader van de 
PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) een daling laten zien, 
mogen bedrijven nog groeien. Maar zoals gezegd is van de 
prognoses tot dusver niet veel terecht gekomen. Uit 
metingen en satellietbeelden van de afgelopen 10 jaar blijkt 
dat de concentraties niet zijn afgenomen.

NMF Limburg maakt zich sterk voor het bereiken van een 
depositie onder de Kritische Depositie. Dit is de neerslag 
van ammoniak die de natuur nog kan verdragen. In de Peel 
is dit bijvoorbeeld 500 mol/ha.
•  Via de PAS gaan we van 2175 (in 2014) naar 1857 (in 

2025) en 1731 (in 2030). De PAS geeft slechts 4% reductie 
onder voorwaarde van een lokale dierenstandstill.

•  Verder moet duidelijk worden gemaakt wat de 
ammoniakuitstoot betekent voor de vorming van 
secundair fijnstof.

Omvang veestapel
Monitoring: Veestapel neemt toe.

NMF Limburg vindt dat we eerst 
overeenstemming moeten hebben over de 
afzonderlijke streefwaarden voor de verschillende 
parameters uit het manifest. Wanneer blijkt dat 
deze niet met de Beste Beschikbare Technieken (BBT) 
kunnen worden bereikt dan moet de omvang van 
de veestapel worden teruggebracht tot een niveau 
waarop de streefwaarden wel kunnen worden 
gehaald.

Landschap
Monitoring: Nog geen inzicht, goede 
indicator ontbreekt.

NMF Limburg wil een goede indicator vaststellen voor de 
impact van de veehouderij op het landschap, maar dat 
zal niet eenvoudig zijn. Daarom stellen we voor om aan 
te sluiten bij het hefboomproject 
Landschapsobservatorium programma Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg. De uitwerking hiervan kan dan 
een rol spelen rond de monitoring van schone stallen/
ruimtelijke kwaliteit.

Waterkwaliteit
Monitoring: Nog geen inzicht, goede 
indicator ontbreekt. 

NMF Limburg stelt voor om een nieuwe indicator voor 
waterkwaliteit te ontwikkelen in overleg met de 
manifestpartners en Waterschap Limburg. Dit is 
noodzakelijk omdat er een direct verband bestaat tussen de 
recentelijk geconstateerde grootschalige mestfraude en de 
vervuiling van het oppervlaktewater in de regio waar veel 
intensieve veehouderij is.

Nieuwe regulerende 
maatregelen?
Voordat er regulerende maartregelen worden 
uitgewerkt moet er in onze visie eerst 
overeenstemming zijn over de doelen die we in 
2025 bereikt willen hebben. De komende tijd zal 
blijken of we in overleg met de landbouwsector, 
de gemeenten en experts tot overeenstemming 
kunnen komen.

NH3

NH3

NH3

NH3

NH3

NH3
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Mirjam heeft in haar onderzoek eerst gekeken naar de 
toekomstige energievraag van Limburg. Want hoeveel energie 
is er eigenlijk nodig in 2050? Mede op basis van het landelijk 
Energieakkoord is aangenomen dat met een besparing van 
1,5% per jaar het energiegebruik in 2050 neerkomt op 94,2 
PetaJoules (PJ), zie onderstaande figuur (1 PJ = genoeg om 
84.000 huishoudens van stroom te voorzien o.b.v. gemiddeld 
verbruik 2016). 

Limburgs energielandschap: 
Hoe staan we ervoor in 2050?

Hoeveel hernieuwbare energie is er nodig om in 2050 volledig aan de energiebehoefte van Limburg te 

voldoen? En wat is dan de ideale duurzame energiemix? Met die vragen ging milieukundestudent Mirjam 

Bak eind 2016 aan de slag in het kader van een stageopdracht voor de Natuur en Milieufederatie. Bij de 

beantwoording moest ze rekening houden met de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. Want het 

ruimtelijk beslag van duurzaam opgewekte energie is vele malen groter dan van fossiele energie.

applicatieserverlimburg.nl/energiedashboard/). Ook is rekening 
gehouden met het duurzaamheidsvraagstuk en technologische 
rendementsontwikkelingen, in verschillende scenario’s. Zo is er 
een scenario met toename van rendement door technologische 
ontwikkelingen en een waarbij het rendement uitblijft. Dan blijkt 
in het meest gunstige scenario dat de provincie Limburg in 2050 
wél in haar eigen energiebehoeften (94,2 PJ) kan voorzien. De 
belangrijkste potentiebijdrages worden geleverd door: 
restwarmte, zonne-energie en gesloten Warmte Koude 
Opslag-systemen (gebruik van energie uit de bodem). Hierbij 
moet worden opgemerkt dat bepaalde aannames en 
onzekerheden meer onderzoek vergen. Onderstaande cijfers zijn 
dus niet ‘hard’, maar geven wel een richting aan.

Vervolgens is voor elke hernieuwbare energiebron bepaald wat 
de plaatsingscriteria zijn. De plaatsingscriteria geven aan volgens 
welke natuurlijke, landschappelijke, ruimtelijke en technische 
criteria een energiebron in een bepaald gebied toegepast kan 
worden. Zo wordt bij de plaatsing van windturbines bijvoorbeeld 
rekening gehouden met belangrijke trekroutes van vogels. Op 
basis van deze criteria is voor zonne-energie, windenergie, 
biomassa en waterkracht de energiepotentie berekend. Voor de 
warmtebronnen (bodem-, aard- en restwarmte) is de potentie 
bepaald aan de hand van gegevens afkomstig uit het 
Energiedashboard van de Provincie Limburg (zie http://

Ontwikkeling	van	de	energievraag	tussen	2014	en	2050.

Opbrengst 
(PJ)

Ruimte-
beslag 

(ha)

Waarvan dubbel 
ruimtegebruik 

(ha)*

Zon (zonnepanelen) 39,5 6.388 1.565

Restwarmte 26,6 - -

Warmte-Koude opslag 17,9 - -

Geothermie 5,9 - -

Zon (warmtecollectoren) 4,7 374 374

Wind 1,7       778**       778**

Biomassa 1,3 54.298 54.298

Waterkracht 0,2 - -

Totaal-potentie 97,8 - -

Energievraag in 2050 94,2 - -

Sluitpost 3,6 - -

Ontwikkeling	van	de	energievraag	tussen	2014	en	2050.

*	 Van	dubbel	ruimtegebruik	is	sprake	als	het	voor	energieopwekking	benutte	
oppervlak	ook	gebruikt	wordt	voor	een	andere	functie,	bijvoorbeeld	dakbedekking,	
landbouw	of	veeteelt.

**	 Ruimtelijke	impact	van	windenergie	is	gebaseerd	op	het	oppervlak	van	de	
potentiegebieden.	Hierin	is	het	indirecte	ruimtegebruik	dat	veroorzaakt	wordt	
door	de	bufferzones	voor	onder	andere	woningen	en	natuurgebieden	nog	niet	
opgenomen.
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vervolg op pagina 22

Windmolens hebben niet het 
eeuwige leven

door Phlip Bossenbroek

Een hoopvolle analyse van Mirjam Bak. In 2050 kan 
Limburg energieneutraal zijn! Wie weet maak ik dat nog 
mee. Maar ten koste van wat? Ik ben vooral een natuur- en 
landschapsmens en vrees dan ook dat dit doel de middelen 
weleens zou kunnen gaan heiligen. Dat geldt niet voor 
zonnepanelen. Er is nog zoveel onbenutte ruimte 
beschikbaar dat die 6388 ha. vrij makkelijk gehaald kunnen 
worden. En ook voor de perspectiefvolle warmte-
koudeopslag, geothermie en warmtecollectoren is de 
ruimteclaim te overzien. Maar dan die windmolens! Bij 
nieuwe windmolens wordt al een tiphoogte van 200 meter 
bereikt met een aanzienlijke toename van het rendement. 
Ze zullen in een steeds wijdere omgeving te zien zijn. Mijn 
ervaring is dat hoge windmolens het landschap 
gevoelsmatig sterk verkleinen; dat het landelijk gebied de 
sfeer krijgt van een industrieel landschap. Daarmee gaat 
veel van de zo bezongen beleving van de Limburgse natuur 
en landschap verloren. Tsja, op dit moment zijn 
windmolens echter wél erg belangrijk in de transitie naar 
groene energie. Ik vind daarom dat ze een kans moeten 
krijgen. Maar gezien de relatief beperkte bijdrage van 
windenergie in 2050 (slechts 1,7 % van de totale opbrengst 
aan groene energie) is dat tegelijk het argument om bij de 

De visie(s) van NMF Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg wil naast haar eerder 
uitgebrachte windvisie ook een zonnevisie opstellen. De 
plaatsingscriteria uit dit onderzoek kunnen daarbij als 
startpunt dienen.

We zetten ons in voor een energieneutraal Limburg in 2050 
met respect voor natuur en landschap. Daarbij zien we 
Limburg niet als een ‘eiland’. Import van duurzame energie 
moet niet op voorhand worden uitgesloten. De NMF 
Limburg staat voor een brede inspraak op zowel provinciaal 
als (boven)gemeentelijk niveau, met actieve participatie 
van alle belanghebbenden, zeker ook burgers. Zo willen we 
toewerken naar een gezamenlijke en breed gedragen visie 
over het Limburgs energielandschap van de toekomst.

Een mooie uitkomst dus van Mirjams onderzoek: het is voor 
Limburg mogelijk om in 2050 duurzaam in haar energievraag te 
voorzien. Daarbij gaat de voorkeur uit naar energieopwekking 
uit biomassa en bodem-, aard- en restwarmte, vanwege de 
relatief kleine ecologische en landschappelijke impact. Bij de 
opwekking van zonne- en windenergie (ruimtelijk beslag van 
3,4 tot 4 procent van Limburg) moet wel extra aandacht 
worden besteed aan de effecten op natuur en landschap. n

plaatsing van nieuwe 
molens uiterst 
zorgvuldig met natuur 
en landschap om te 
gaan. Laten we dus 
niet te hard van stapel 
lopen en een goede 
afweging maken. Daar 
kan de windvisie van 
de Natuur en 
Milieufederatie 
Limburg goed bij 
helpen.
En verder: 
waarschijnlijk hebben 
windmolens niet het 
eeuwige leven en 
kunnen ze na verloop 
van tijd overgenomen worden door andere vormen van 
windenergie. Ik heb me laten vertellen dat op grote hoogte 
zwevende windturbines, aan een kabel verbonden met de 
grond, weleens de toekomst zouden kunnen zijn. Een heel 
hoog rendement en nog slechts een geringe impact op het 
laag-bij-de-grondse landschap. Dat zou een geweldige 
meevaller zijn! n

Phlip Bossenbroek is de trekker van Werkgroep Leefomgeving 
Leudal.



22  |  

Energieneutraal Limburg in 2050:
Een utopie of niet?

door Har Geenen

De conclusie uit het rapport is dat het mogelijk is om in 
2050 in Limburg energieneutraal te zijn. Maar om dit te 
halen is een energiemix nodig van alles wat maar denkbaar 
is, van restwarmte tot duizenden hectaren vol 
zonnepanelen.
Bedenk wel dat Limburg op dit moment nog maar enkele 
procenten duurzame opwek heeft. Er zal dus een Limburgs 
Klimaat actieplan nodig zijn om in 2050 een 
energieneutraal Limburg te bereiken.
De politiek, de burger en het bedrijfsleven moeten hierbij 
de handen ineenslaan!
De grootste kansen bieden zonne-energie en restwarmte. 
Veel zonnepanelen, niet alleen op daken van huizen en 
fabrieken, ook voor een groot deel op de grond. Dus ook op 
landbouwgrond. Willen we die duizenden hectaren 
realiseren dan moeten er voor 2020 keuzes gemaakt 
worden over waar die panelen gaan komen.
Bij restwarmte gaat het erom dat in de Limburgse steden 
waar veel restwarmte beschikbaar is snel begonnen moet 
worden met de aanleg van warmtenetten. Hiervoor is veel 
geld nodig. Als het allemaal zo lang gaat duren als 
bijvoorbeeld met het Groene Net in Sittard dan halen we 
onze doelen bij lange na niet.

Het is nodig dat de 
burger hier nauw bij 
wordt betrokken en 
ervan kan meeprofiteren 
door ervoor te zorgen 
dat lokale energie 
coöperaties mede-
eigenaar kunnen 
worden van wind- en 
zonneparken en in de 
toekomst misschien ook 
van warmtenetten. Als 
het rendement lokaal 
blijft dan wordt dit 
rendement ook weer 
lokaal geïnvesteerd. 
Neem hierbij een 
voorbeeld aan de samenwerking tussen gemeenten en 
provincie in Midden-Limburg als het gaat om de 
ontwikkeling van (coöperatieve) windparken.
De provincie met in het kielzog de gemeenten zullen een 
Energieneutraal Limburg moeten vertalen in concrete 
plannen, inclusief roadmap en een overzicht van 
benodigde financiële middelen. Gebeurt dit niet dan wordt 
een Energie Neutraal Limburg in 2050 een utopie! n

Har Geenen adviseert het bestuur van Leudal Energie 
Coöperatie.
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Luuk Belgers (Vlodrop, 1986) is een allround natuurfotograaf met 

als werkgebied Midden-Limburg. Zijn interesse voor de 

natuurfotografie begon in 2009 met de aankoop van zijn eerste 

digitale spiegelreflexcamera. Sindsdien is fotograferen een passie 

en brengt hij zoveel mogelijk tijd met zijn camera in de natuur 

door. Luuk wil dat de kijker zich automatisch identificeert met het 

onderwerp op de foto. 'De foto moet de kijker kunnen raken, alsof 

deze als het ware naast mij stond op het moment van de afdruk.'
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Magische winter

Afgelopen winter waren er enkele vroege ochtenden waarop het landschap bedekt was met een wat dikkere laag rijp. Rijp kan 
tijdens rustige, heldere nachten ontstaan op voorwerpen die snel warmte verliezen. Zodra de temperatuur onder het vriespunt 
daalt gaat de waterdamp uit de lucht direct over in ijskristalletjes. Hoe kouder en vochtiger het is, hoe dikker de laag rijp die 
ontstaat. Zo ook in het landschap van Nationaal Park de Meinweg waar de opkomende zon de rijp op de bomen en grassprieten 
langzaam deed smelten. Het contrast tussen de warme en koude plekken zorgt voor een fotogenieke combinatie van oranje en 
blauwe kleurtinten rondom deze boom. Het resultaat is een magisch wintertafereel. n
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Nu de avonden langer zijn staan we weer veel meer in de keuken 
te koken. En al helemaal tijdens de feestdagen in december. 
Dat koken doen we vaak nog op gas, maar met het oog op de 
energieneutraliteit van woningen is het tijd voor verandering!

Energieneutraal wonen betekent onder andere wonen zonder 
aardgas. Het alternatief voor koken op gas is elektrisch koken. 
Iets waar ik van merk dat veel mensen er erg tegenop zien. Het 
vertrouwde koken op aardgas heeft bij de meeste mensen de 
voorkeur. Makkelijk en goedkoop. Toch zijn er goede redenen 
om over te stappen op elektrisch. In deze column de voordelen 
van elektrisch koken op een rij en praktische tips om de 
overstap van gas naar elektrisch makkelijker te maken.

Gas of elektrisch?
We koken bijna allemaal dagelijks. Vaak leerden we het van 
onze ouders. De manier waarop we koken is puur 
gewoontegedrag. Koken op aardgas of koken op elektriciteit? 
Koken op gas heeft zeker voordelen. Vooral vanwege de 
zichtbaarheid en regelbaarheid. Er is een vlam of niet. Aan is 
aan en uit is uit. Geen opwarm- of afkoeltijden. Daarnaast is 
het goedkoper (als we de vastrechtkosten van onze gasmeter 
niet meetellen). 
Hoe zit het dan met elektrisch koken? Op dit moment kennen 
we vier manieren van elektrisch koken: inductie, elektrisch, 
keramisch en halogeen. Inductie koken komt het dichtst bij 
koken op gas. De andere drie manieren warmen langzamer op 
en koelen trager af. Voorwaarde voor elektrisch koken is een 
aparte groep in de meterkast en gebruik van geschikte 
pannen. Bij elektrisch koken zijn vlakke bodems een must. 
Maar elektrisch koken heeft ook een aantal voordelen: 

•  Elektrisch koken op inductie gaat sneller dan op gas. Een 
liter water is sneller aan de kook. Ook is de temperatuur 
gemakkelijk en snel aan te passen;

•  De elektrische kookplaat is snel schoon te maken;
•  Alle manieren van elektrisch koken zijn veiliger dan koken 

op gas. Geen open vuur of gas dat de woning instroomt. 
Geen vlammen die in de pan terecht komen;

•  Met groene stroom of eigen zonnepanelen is elektrisch 
koken bovendien duurzaam.

Hoe neem je afscheid van koken met aardgas?
De opkomst van energieneutraal wonen dwingt ons op termijn 
om over te stappen op elektrisch koken. Er is straks immers 
geen gasaansluiting meer in de woning. Door een natuurlijk 
moment te kiezen wordt de overstap een stuk makkelijker:

•  Tijd voor een nieuwe keuken of renovatie? Stap dan meteen 
over op elektrisch koken;

•  Oude gastoestel aan vervanging toe? Ook een goed 
moment om te starten met inductie koken;

•  Is er in de nabije omgeving al een collectieve 
ruimteverwarming en warm tapwater? Zorg voor een 
aansluiting en laat de gasaansluiting vervallen;

•  Bespaar op de aanschafkosten door samen met buren of 
kennissen nieuwe apparatuur in te kopen. Maar bovenal…

 
Maak van de overstap op elektrisch koken een feest. Wat is er 
leuker dan zelf gezond, lekker én milieubewust eten bereiden 
met familie of vrienden? Daag elkaar deze kerst eens uit voor 
een heuse kookwedstrijd. Wedden dat het nieuwe koken 
smaakt?

Steeds meer mensen willen minder afhankelijk zijn van fossiele 

energie en de grote energiemaatschappijen. Ze kiezen voor 

zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. 

Wat kun je zoal doen? Waar begin je? Waar vind je informatie? 

Eric Peters, energieadviseur bij woningcorporatie Wonen Limburg 

geeft besparingstips om u een handje te helpen. 

Tijd voor het nieuwe koken
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Waterwandelingen
Onder begeleiding van een deskundige 
gids wandel je dwars door natuurgebieden, 
langs beken en vennen. De gids vertelt je 
over waterbeheer en -kwaliteit en het 
belang daarvan voor mensen, dieren en 
planten. Na de wandeling weet je waarom 
saaie kaarsrechte kanaaltjes omgetoverd 
worden tot meanderende beken en op 
welke manieren wateroverlast wordt 
bestreden. Hoe we omgaan met klimaat-
verandering en wat we doen om verdroging 
of vernatting van onze omgeving te 
voorkomen.
Een waterwandeling is het hele jaar door 
gratis te boeken via de NMF Limburg. 
Duur: circa 2 uur (3 tot 5 kilometer). 
Doelgroep: alle leeftijden.

Locaties
De wandelingen worden georganiseerd 
in heel Limburg, namelijk in: Geysteren, 
Neer, Horst, Weert, Mariapeel, Roermond, 
Echt, Susteren, Eys, Meerssen, Elsloo,
Itteren, Valkenburg en Haanrade.

Wandeling aanvragen
Je kunt een waterwandeling bij de 
NMF Limburg boeken door te bellen 
met het secretariaat, tel. 0475-386410. 
Mailen kan ook: info@nmflimburg.nl
o.v.v. waterwandeling. Vermeld in de 
e-mail altijd jouw adresgegevens en 
telefoonnummer, de gewenste locatie 
van de wandeling, datum, tijdstip
en het aantal deelnemers. 

NMF Limburg
De Natuur en Milieufederatie Limburg 
(NMF Limburg) en de circa 100 bij haar 
aangesloten organisaties zetten zich in 
voor natuur én een gezonde leefomgeving 
in Limburg. Een van de doelen is het 
vergroten van het milieubewustzijn.
De NMF Limburg doet dit onder meer door 
het aanbieden van waterwandelingen in 
Limburg. De waterwandelingen (onder 
leiding van ervaren gidsen) worden 
in opdracht van Waterschap Limburg 
georganiseerd. Kijk voor meer informatie 
op de website: www.nmflimburg.nl

Waterschap Limburg
Waterschap Limburg is een overheids-
organisatie en zorgt in de provincie 
Limburg voor veilige dijken, droge voeten, 
schoon water en voldoende water. Het 
waterschap zet zich daar dagelijks voor in: 
met de omgeving, voor de omgeving! 
Het waterschap werkt graag samen met 
andere partijen en zoekt altijd naar 
verbinding. Samen zorgen we ervoor dat 
het in Limburg goed wonen, werken en 
recreëren is langs het water. 
Meer informatie vind je op: 
www.waterschaplimburg.nl

Lekker wandelen langs het water?
Vraag een gratis waterwandeling aan

bij de NMF Limburg

advertentie
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TRINL geeft een bijzondere kijk op het Limburgse landschap 
door de eeuwen heen. Met de App reis je door de tijd en 
zie je hoe Limburg er vroeger uitzag. De meest bijzondere 
kaarten zijn de Tranchotkaarten 
(1800). Deze unieke kaarten zijn de 
eerste échte topografische kaarten 
van Limburg. Voor het eerst zijn de 
kaarten digitaal passend gemaakt 
voor gebruik met GPS. n

App Tijdreizen in Limburg: TRINL
Wil je weten waar je naartoe gaat, dan moet je ook weten waar je vandaan komt. Dat is het 

motto van de App Tijdreizen in Limburg (TRINL) die de Natuur en Milieufederatie Limburg 

najaar 2015 uitbracht.

Ons Limburgs landschap nog 
beter leren kennen? 
Doe dan mee met de TRINLkwizz!
De kwizzvragen hebben betrekking op een 
onderwerp waarbij de Natuur en 
Milieufederatie Limburg 
nauw betrokken is. 
Het onderwerp wordt 
aangegeven op een van 
de kaarten in TRINL. 
U vertelt ons om welk 
onderwerp het gaat. Dit 
achterhaalt u gemakkelijk 
door TRINL te raadplegen. 

Winnaars TRINLkwizzvraag 
Limburgs Milieu 03 2017
'Welk bouwwerk ligt anno 
2017 op de plaats van de blauwe 
marker?' 
H. Tolkamp en P. Bossenbroek 
gaven het juiste antwoord: 
Stuw van Belfeld 

Nieuwe kwizzvraag

Welk vakantiepark ligt anno 2017 op de plaats van 
de blauwe marker?

Weet u het antwoord? 
Mail uw antwoord naar info@nmflimburg.nl onder 
vermelding van TRINLkwizz. Onder de goede inzendingen 
wordt het boekje ‘Wilde apen’ van Frank Berendse verloot. n
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Limburgs Milieu is een uitgave van de 

Natuur en Milieufederatie Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg werd 

opgericht in 1971. De stichting zet zich al 45 

jaar in voor natuur en landschap, een gezond 

leefmilieu en duurzaamheid in Limburg. Zij 

doet dit samen met de circa honderd bij haar 

aangesloten organisaties. Dit werk kan de NMF 

Limburg doen dankzij giften, overheidsbijdragen 

en subsidies van onder meer de provincie 

Limburg en de Nationale Postcode Loterij.

Eindredactie a.i.: Len Dumont

Aan dit nummer werkten mee:

Luuk Belgers, Eric Peters, Phlip Bossenbroek, 

Har Geenen, Peter Alblas, Frank Vermeij, 

Hans Heijnen, Carel van der Zanden, Bart Cobben, 

Marloes Fransen, Karin Timmermans, de 

geïnterviewden en fotografen.

Abonnementen en adreswijzigingen:

Limburgs Milieu verschijnt vier maal per 

jaar. Een jaarabonnement kost €12,50. 

Betaling geschiedt middels acceptgiro 

of automatische incasso. Natuur- en 

milieuorganisaties die bij de NMF Limburg 

zijn aangesloten, ontvangen het tijdschrift 

gratis. 

Wil je een abonnement? 

Stuur een e-mail met daarin je naam en 

adresgegevens naar: info@nmflimburg.nl

Redactionele bijdragen:

Bijdragen kunnen alleen na overleg met de 

redactie worden ingediend. Auteurs zijn 

verantwoordelijk voor de inhoud van hun 

artikel. Plaatsing van een artikel hoeft niet 

te betekenen dat de vermelde meningen de 

visie van de redactie of van de NMF Limburg 

weerspiegelen. 

Redactieadres:

Natuur en Milieufederatie Limburg 

Gevestigd in Het GroenHuis

Godsweerderstraat 2, 6041 GH ROERMOND

T 0475 - 386 410

www.nmflimburg.nl

info@nmflimburg.nl

Je vindt de NMF Limburg op:

Vormgeving & drukwerk:

Grafigroep Zuid, Swalmen

Dit magazine is geproduceerd door 
Grafigroep Zuid onder gecontroleerde 

omstandigheden conform 
ISO 14001 Grafimedia getoetst door 

de SCGM, Certificaatnummer 
SCGM: MMS-2017.03.02

De Nationale Postcode Loterij is 

medefinancier van diverse projecten van de 

NMF Limburg.

NIEUWSBRIEF

De Natuur en Milieufederatie Limburg 

heeft ook een digitale nieuwsbrief. Deze 

nieuwsbrief bevat het laatste nieuws over 

natuur en milieu in Limburg en wordt 

gemiddeld eenmaal per maand verstuurd. 

Je kunt je voor deze nieuwsbrief opgeven 

via: www.nmflimburg.nl

Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Het uitgeven van Limburgs Milieu 

wordt mede mogelijk gemaakt door een 

financiële bijdrage van de provincie 

Limburg.

Limburgs Milieu is gedrukt 
op gecertificeerd FSC®-papier.
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De Natuur en Milieufederatie Limburg en de circa honderd bij 
haar aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur én 
een gezond leefmilieu in Limburg. Als voorlichter/gids verzorg 
je wandelingen langs de Limburgse beken en vertel je over de 
taken van de Limburgse waterschappen. Bij wandelingen in je 
eigen regio geef je informatie over beekherstelprojecten en het 
werk van het waterschap dat ervoor zorgt dat we droge voeten 
houden. Uiteraard krijg je voordat je begint een korte opleiding. 

Herken jij je in het profiel?
Je hebt affiniteit met water, natuur en landschap en bent 
sociaal betrokken. Je bent enthousiast en praat gemakkelijk. Je 
deelt graag kennis en brengt informatie op een heldere wijze 
over. Je hebt ervaring in het geven van presentaties. Je kunt 
je gemakkelijk in anderen verplaatsen en weet de informatie 
af te stemmen op je doelgroep. Je beheerst de Nederlandse 

Ben jij die enthousiaste Watergids die wij zoeken?
Vrijwilliger

Zin in een leuke job? De Natuur en Milieufederatie Limburg zoekt 
versterking in haar voorlichtingsteam. Het team verzorgt wandelingen 
langs Limburgse wateren voor scholen, vrouwen-, ouderen- en 
jongerenorganisaties, wijk- en buurtraden en natuur- en milieugroepen. 

taal goed. Je bent representatief, flexibel en bereid om met 
grote regelmaat op wisselende dagen en uren voorlichting te 
geven. Je bent in het bezit van een auto en rijbewijs. Je hebt 
een computer en kunt er op werken. Je bent bereid relevante 
trainingen te volgen. 

Vergoeding?
Voor elke wandeling krijg je een vergoeding plus reiskosten. 
Daarnaast sluiten we een vrijwilligersovereenkomst met je af 
met een collectieve ongevallen- en WA-verzekering. 

Leuke job! Heb je er zin in? Reageer!
Schrijf een korte brief met motivatie, achtergrond en 
eventuele ervaring en mail deze samen met je CV naar 
k.timmermans@nmflimburg.nl. Voor meer informatie kun je 
contact op nemen met Karin Timmermans 0475 – 386410. n



advertentie

Dankzij u.

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Een mooi en duurzaam Nederland voor iedereen! Dat is waar de 

Natuur en Milieufederaties zich voor inzetten. Bijvoorbeeld met 

het  Energie Initiatief. Steeds meer burgers en bedrijven willen 

groene stroom en niet langer afhankelijk zijn van grote 

energiebedrijven. Via het Energie Initiatief krijgen nu al ruim 500 

lokale groepen toegang tot een schat aan kennis rondom groene 

energie. Zodat iedereen z’n duurzame energie plannen kan 

realiseren. 

De Natuur en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage 

van € 45,4 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! 

Dankzij u kunnen wij de Natuur en Milieufederaties en 98 andere 

organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de 

Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5 miljard aan goede doelen 

geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl
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