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Of het varkensparfum in de smaak gaat vallen bij een groot publiek, wie zal 
het zeggen? Joshua van Wersch van De Varkenshoederij is in elk geval niet 
vies van een ‘boerenluchtje’. Sinds 2016 zoekt hij met zijn varkens de akkers 
en weides rondom Mechelen op, waar de rotte ongestoord kan wroeten 
en woelen. Een mooi voorbeeld van natuurlijk boeren anno nu, maar niet 
zonder problemen. Want uit het interview met Joshua in deze uitgave van 
Limburgs Milieu blijkt dat het lastig is om tegelijkertijd kleinschalig en 
rendabel te boeren. Grootschalig boeren heeft zo zijn voordelen, maar ook 
aan de intensieve veehouderij hangt een prijskaartje. Alleen is het in deze 
sector niet de consument maar de natuur die keer op keer de (torenhoge) 
prijs betaalt. Misstanden als mestfraude, het inpikken van wegbermen en 
gerommel met de registratie van melkvee zijn de afgelopen tijd veelvuldig 
in het nieuws geweest. Bijzonder kwalijk is dat het hier niet om incidenten 
gaat, maar om structurele overtredingen van regel- en wetgeving. In Natura 
2000-gebieden zoals de Groote Peel was in 2017 opnieuw een toename 
van ammoniakneerslag zichtbaar, mogelijk gerelateerd aan bovenstaande 
wanpraktijken. Hier zit op zijn zachts gezegd een luchtje aan en daar houden 
we niet van bij de Natuur en Milieufederatie. Daarom zou wat ons betreft 
de ontwikkelruimte van de intensieve veehouderij beperkt moeten worden. 
Alleen zo krijgt de natuur in de aangetaste gebieden weer de kans om te 
herstellen.

Heel veel leesplezier met dit voorjaarsnummer. 

Hans Heijnen
directeur

h.heijnen@nmflimburg.nl
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Luchtje
‘Zou het mogelijk zijn om een parfum te maken met de geur 

van varkens?’, is een vraag die kunstenares Cathalijne Smulders 

onderzoekt in het kader van Circular Art Lab Limburg (CALL). 

CALL is een initiatief van Museum Bommel van Dam en de gemeente 

Venlo waarmee geëngageerde makers en denkers worden 

uitgenodigd om projecten te bedenken die burgers bewegen tot 

duurzaam gedrag.
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Waar is de meikever?

Het is droevig gesteld met de insectenstand. Dat blijkt uit onderzoek door 
Duitse ecologen en de Radboud Universiteit in 63 beschermde natuurgebieden 
in de buurt van het Duitse Krefeld. Ze constateerden dat de totale biomassa 
vliegende insecten sinds 1989 met ruim 75 procent is afgenomen. Een 
dramatische ontwikkeling die naar alle waarschijnlijkheid ook geldt voor vele 
natuurgebieden in grote delen van Europa en de wereld.
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Biodiversiteitsherstel

Een groep van achttien leiders uit 
de land- en tuinbouw, retail, 
agro-industrie, wetenschap en 
natuur-en milieuorganisaties, 
waaronder de Natuur en 
Milieufederaties, heeft de 
handen ineengeslagen om de 
afbraak van de biodiversiteit te 
kenteren. Samen werken ze nog 
voor de zomer 2018 een 
Deltaplan Biodiversiteitherstel 
voor de groene ruimte van 
Nederland uit. Dat hebben ze 
vastgelegd in de ‘Verklaring van 
Driebergen’. 

De ondertekenaars van de 
verklaring zien de huidige 
toestand van biodiversiteit als 
een bedreiging van het natuurlijk 
kapitaal van Nederland, voor een 
gezonde bodem als basis voor 
duurzame landbouw en natuur 
en voor het vertrouwen van de 
consument in de producten uit 
de Nederlandse agrofoodketen. 
Er is dringend een vernieuwende 
aanpak nodig, stellen ze. 
Deze denken ze het beste te 
bereiken door samenwerking, 
waarin partijen beloond worden 
voor handelen dat het behoud 
van biodiversiteit ondersteunt. 
Het Deltaplan moet leiden tot 
concrete, tijdgebonden en 
effectieve maatregelen gericht 
op herstel van de biodiversiteit 
in Nederland. n

De precieze oorzaken van deze 
gigantische afname zijn onbekend. 
Zeker is wel dat deze niets te maken 
heeft met verandering van klimaat, 
landgebruik, vegetatie-samenstelling 
en natuurreservaatbeheer. Vermoed 
wordt dat de ligging van de natuur-
terreinen een rol speelt. Deze liggen 
veelal ingeklemd in agrarische 
gebieden die insecten aantrekken. 
Uit eerdere onderzoeken naar de 
oorzaken van insectenafname is 
bekend dat het aantal insecten 
achteruit gaat bij vaker maaien, 
mest uitrijden en gebruik van 
grote machines. Grote insecten als 
kniptorren en meikevers zijn dan als 
eerste het slachtoffer. Als gevolg van 
de insectenteruggang moeten ook de 
soorten in de kringloop die insecten 

eten eraan geloven. Denk aan 
veldleeuwerik, patrijs, tapuit, 
steenuil, et cetera. Ook de gewas-
bestuiving heeft te lijden onder de 
afname. Experts noemen wel het uit 
de klauwen gelopen landbouw-
systeem als boosdoener. 

Om deze treurigheid een halt toe te 
roepen pleiten de onderzoekers voor 
verder onderzoek naar de oorzaken 
en lange-termijn-monitoring. Tevens 
manen ze tot voorzichtigheid met 
onder andere het gebruik van 
pesticiden en verdwijnen van 
bloemrijke akkerranden in 
de landbouw. Ook zien ze heil in 
vergroting van natuurgebieden 
met minder randzones met 
landbouwgebieden. n
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NMF Limburg nam dit initiatief na de verontrustende 
uitkomsten van het onderzoek over de insectensterfte in 
Duitse natuurgebieden (zie bericht hiernaast) en de onlangs 
verschenen artikelen in Trouw (1 december 2017) 
en de Volkskrant (2 december 2017) over ‘landjepik’ en 
‘bermfraude’ door boeren. 

Oproep
In februari riep NMF Limburg haar aangesloten organisaties 
op zich te melden wanneer zij reeds een initiatief hebben 
lopen op het gebied van bio-diverse bermen of bermfraude. 
“Op deze manier willen we een overzicht krijgen van wat er 
op dit terrein speelt in de provincie Limburg en dit kenbaar 
maken bij gemeenten”, vertelt Marloes Fransen van de 
Natuur en Milieufederatie Limburg. “Zo kunnen we krachten 
bundelen om dit onderwerp bij gemeenten en provincie 
gezamenlijk onder de aandacht te brengen.” 

Tweeledige focus
De focus van het initiatief is tweeledig. “Enerzijds willen we 
het illegaal gebruik van de bermen tegengaan, waarbij 

(delen van) bermen onterecht worden opgegeven bij de 
telling in mei en/of worden mee geploegd als onderdeel 
van de akker. Anderzijds willen we bio-divers bermbeheer 
stimuleren door gemeenten te vragen de bermen later en 
minder te maaien. Door deze problematiek aan te pakken 
moet uiteindelijk de biodiversiteit in het buitengebied weer 
toenemen.”

Initiatieven melden bij NMF Limburg
NMF Limburg ontving 25 reacties verspreid over de 
provincie. Zo’n 14 gemeenten ondernemen al concrete 
acties. “Een aantal daarvan is succesvol. Onder andere in 
Horst aan de Maas, Venray en Leudal. Over het algemeen 
reageren burgers en aangesloten groepen enthousiast op 
onze oproep en zijn bereid mee te werken. Ze zijn blij dat 
deze problematiek nu eindelijk op een hoger niveau wordt 
opgepakt. Vaak weten ze niet hoe ze dit als kleine groep 
zelf kunnen aankaarten.” 
Heeft u een initiatief rondom deze problematiek en dit 
nog niet gemeld bij de Natuur en Milieufederatie Limburg? 
Doe het alsnog via info@nmflimburg.nl  n

Aandacht voor bermbeheer
De Natuur en Miliefederatie Limburg wil zich samen met haar aangesloten organisaties inzetten 

voor de problematiek rondom bermen in het buitengebied. Ze verzoekt gemeenten hun 

bermbeheer onder de loep te nemen en meer aandacht te hebben voor de biodiversiteit in het 

buitengebied.
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In de praktijk echter zijn het juist de gemeenten die met hun 
ruimtelijke beslissingen bijdragen aan de verdere achteruitgang 
van de bijzondere waarden van het Heuvelland. Het Zuid-
Limburgse Heuvelland met zijn fraaie vergezichten, kastelen, 
vakwerkboerderijen, heggen, hellingbossen, beekdalen, 
graften en holle wegen is een uniek stuk Nederland met een 
geheel eigen identiteit. Niet voor niets heeft dit gebied de 
status Nationaal Landschap, die alleen aan de meest 
bijzondere landschappen van Nederland wordt gegeven. 
Bezoekers komen naar het Heuvelland juist vanwege het 
prachtige coulissen-landschap en de rust. Alle reden dus om 
daar heel zuinig mee om te gaan, meer dan nu gebeurt. Want 
nog meer campings bij de boer, nieuwe bungalowparken 
(Noorbeek), grote aardappel- en uienloodsen (Cadier en Keer, 
Libeek, Termaar) en massale paardenstallen en –rijhallen 
(Bemelen, Banholt) leiden tot toenemende verstening en 
verrommeling van het kleinschalige landschap. En met de rust 
zal het ook snel gedaan zijn als de uitbreiding van Maastricht 
Aachen Airport tot vrachtvliegveld en de aanleg van de 
trambaanfietsroute Maastricht-Aken doorgang vinden. 
Het wordt dan ook hoog tijd om deze enigszins hypocriete 
houding los te laten en te gaan staan voor het behoud van 
het landschap. Niet alles kan meer overal.

Zuid-Limburgs Heuvelland 
Werelderfgoedstatus? 

VVV Zuid-Limburg en de gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem willen het 

Heuvelland met zijn unieke kenmerken voordragen als UNESCO Wereld-erfgoed. Een prima 

initiatief als hierdoor het bewustzijn over deze bijzondere regio wordt vergroot en er bereidheid 

ontstaat om voor het behoud van dit prachtige stukje Limburg op te komen.

Bart Cobben, Natuur en Milieufederatie Limburg

Procedure
De procedure tot het verkrijgen van de UNESCO Wereld-
erfgoed-status duurt lang en is ingewikkeld. Eerst moet het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het 
Heuvelland op de voorlopige lijst willen zetten. Vervolgens 
bekijkt de UNESCO of de huidige nationale, provinciale en 
gemeentelijke wet- en regelgeving momenteel voldoende is 
om de unieke waarden van het gebied te beschermen. En 
uiteindelijk neemt de UNESCO Werelderfgoedcommissie op 
zijn vroegst in 2024 een besluit. We staan nu dus pas aan het 
begin van een heel lang proces. n
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Met ‘De Verborgen Impact’ doet schrijver en vormgever 

Babette Porcelijn letterlijk een boekje open over de onzichtbare 

gevolgen van onze Westerse leefstijl. Want terwijl wij ons 

opwinden over de toename van fijnstof in onze binnensteden 

en rondslingerend zwerfafval is de impact van ons 

consumptiepatroon aan de andere kant van de wereld niet 

te overzien.
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De	Verborgen	Impact	
van Babette Porcelijn
Uit cijfers van onderzoeksbureau CE Delft 
blijkt dat maar liefst vier vijfde van de 
‘milieurekening’ wordt betaald door landen 
die de grondstoffen leveren voor onze 
laptops, hamburgers en spijkerbroeken. 
En ook dat als we zo doorgaan er in 2050 
vier aardes nodig zijn om te kunnen 
beantwoorden aan onze behoeften. Een 
deprimerend vooruitzicht, maar Porcelijn 
biedt de lezer gelukkig wel perspectief en 
een belangrijk inzicht: we kunnen veel aan 
het milieu doen door de meest vervuilende 
dingen simpelweg te laten. 

Handig hulpmiddel daarbij is een grafiek 
met de top 10 van grootste impact-
veroorzakers. Minder spullen kopen (1) 
en minder vlees eten (2) blijken veel 
effectiever dan afval scheiden of stekkers 
uit het stopcontact trekken. Vliegen staat 
verrassend genoeg pas op de zesde plaats, 
maar die uitkomst is gebaseerd op een 
jaarlijks citytripje naar Porto. Een retourtje 
Bali is een heel ander verhaal en gelijk goed 
voor een plek in de top drie. Omdat de 
uitlaatgassen op 10 kilometer hoogte 2,7x 
schadelijker zijn dan op de grond is de 
impact van deze vliegreis te vergelijken 
met 4 jaar autorijden. En ja, dat kun je 
compenseren door het aanplanten van 
bomen, zo’n 1000 stuks per persoon! 
Porcelijns betoog is doorspekt met dit soort 
feitjes, mooi gevisualiseerd in grafieken, 
cirkeldiagrammen en infographics. 

Dat maakt wel dat het boek ruim 200 
bladzijden beslaat en vooral de toch al 
bewuste lezer zal aanspreken. Voor wie 
inzicht wil krijgen in zijn eigen verborgen 
impact is een online test beschikbaar op 
www.mijnverborgenimpact.nl n

Je kun het boek De Verborgen Impact 
winnen door mee te doen met onze 
TRINL quiz, zie pagina 26. 

!
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Wilde je altijd al boer worden? En waarom heb je 
gekozen voor het hoeden van ‘kuusje’? 
Ik ben opgegroeid in een voormalige boerderij en op de 
een of andere manier heb ik altijd al boer willen worden. 
Mijn grootouders waren boeren, dus misschien heb ik 
ook wel iets van hen geërfd. Na de middelbare school 
heb ik gekozen voor de opleiding veehouderij aan de 
HAS Hogeschool. Tijdens mijn studie kwam ik al gauw in 
aanraking met de intensieve veehouderij en dat viel me 
ontzettend tegen. Het draait in die sector vooral om zo 
efficiënt mogelijk produceren, terwijl ik juist geïnteresseerd 
ben in het verduurzamen van de voedselkringloop. 
Binnen de opleiding kreeg ik gelukkig wel de ruimte op 

mijn eigen weg te kiezen. De Varkenshoederij was mijn 
afstudeerproject in het kader van natuurlijk boeren. Ik moest 
een businessplan schrijven en heb via crowdfunding het 
startkapitaal bij elkaar gehaald. De keuze voor varkens was 
niet geheel toevallig. Ik had stage gelopen bij een biologische 
varkenshouderij en kreeg als stagevergoeding twee biggen 
mee naar huis. Daar is het eigenlijk mee begonnen.

Hoe ziet jouw werkdag er doorgaans uit?
’s Ochtends begin ik aan mijn ronde en voer ik de dieren bij, 
dat is vooral in de winter noodzakelijk. Op hele koude dagen 
moet ik het ijs in de drinktroggen breken en het water vaker 
verversen. Het instrooien van de hutten, de buitenverblijven, 

Bewust boeren in Limburg: Joshua van Wersch van De Varkenshoederij

‘Zelf zit ik ’s avonds graag een 
uurtje tussen de dieren, dan raak 
ik alle spanning kwijt.’

Joshua van Wersch is pas 22 jaar oud en runt al een paar jaar eigenhandig De Varkenshoederij 

in Mechelen. Hier, in het hart van het Zuid-Limburgse Heuvelland, scharrelen zijn ‘kuusje’ hun 

kostje bij elkaar op de akkers en weides van naburige boeren. Dat lijkt heel idyllisch, maar is 

deze vorm van natuurlijk boeren eigenlijk wel rendabel? In onderstaand interview geeft Joshua 

antwoord op deze en andere vragen.
  Len Dumont, Natuur en Milieufederatie Limburg
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is ook een vaste taak. Zeugen die op het punt staan om te 
werpen houd ik extra goed in de gaten. En dan is er nog de 
wekelijkse gang naar het slachthuis. In de zomerperiode, 
als de vraag het grootst is, breng ik tot wel drie varkens per 
keer weg. Ik vind het belangrijk om het vervoer zelf te doen, 
dat is minder stressvol voor de dieren. In de (voor)middag 
maak ik bestellingen klaar, waarvan een deel via de webshop 
wordt gedaan. Klanten kunnen hun bestelling afhalen in de 
boerderijwinkel of aan huis laten bezorgen. 

De Varkenshoederij is een voorbeeld van natuurlijk 
boeren op kleine schaal met zo veel mogelijk respect 
voor dier en landschap. Is deze manier van boeren 
eigenlijk wel rendabel?
Nou ja, als ik kijk naar de tijdsinvestering en het inkomen 
dat er tegenover staat, dan is mijn uurtarief nogal mager. 
Met de huidige 40 varkens is het gewoon heel moeilijk om 
rendabel te boeren. Om rond te kunnen komen werk ik 
parttime bij een melkveehouderij. Wil ik in de toekomst 
een financieel gezond bedrijf hebben, dan zal ik meer 
dieren moeten hoeden. De komende jaren wil ik de groep 
uitbreiden tot zo’n 200 varkens. Dat betekent wel dat er een 
goede wintervoorziening moet komen, want anders woelen 
ze het land helemaal open. Met zo veel dieren is tijdelijk 
ophokken en bijvoeren echt wel nodig.

Hoe anders is het leven van jouw ‘kuusj’ in vergelijking 
met zijn soortgenoot uit de bio-industrie?
De kuusje zijn hier het hele jaar door buiten, in het najaar 
op de akkers, ’s winters in het bos en ’s zomers in de 
weides. Op het land vinden ze een groot deel van hun 
voedsel, zoals oogstresten en gras. Dat is de essentie van 
het varkenshoeden, een oude traditie met voordelen voor 
mens en dier. Zo worden de gronden op een natuurlijke 
manier onderhouden en bemest en vindt er geen verspilling 

plaats van voedsel. De dieren hebben hier de ruimte en 
leven in een groep of rotte met een strikte rangorde. Dat 
hoort bij hun natuurlijke gedrag, net als wroeten en woelen 
in modderpoelen. Omdat ik met oude rassen werk hebben 
mijn dieren wat meer tijd nodig om op slachtgewicht te 
komen. Gemiddeld worden ze 10 maanden oud en daarmee 
leven ze zo’n 4 maanden langer dan varkens uit de bio-
industrie. Ook hebben ze door het buitenleven een betere 
weerstand en hoef ik ze geen antibiotica te geven. Een 
groot verschil met varkens die in een megastal zitten.

Op je website en sociale media als Facebook promoot 
je de Crowdfarming-campagne ‘vooruit naar 
vroeger’. Wat houdt de Crowdfarming precies in?
Met Crowdfarming steun je De Varkenshoederij door een kuusj 
geheel of gedeeltelijk te kopen. Je krijgt dan een certificaat met 
oormerk en ontvangt een uitnodiging om te komen kijken als 
jouw biggetje is geboren. Daar zit ook een stukje 
bewustwording bij, ik vind het belangrijk dat mensen weten 
hoe hun stukje vlees groeit. Met de opbrengsten van de 
campagne kan ik een jaar lang de akkers pachten en De 
Varkenshoederij als bedrijf laten groeien. Op 29 april vindt de 
jaarlijkse Crowdfarmingsdag plaats, dan zijn alle kuusjkes 
geboren en kan iedereen die belangstelling heeft komen kijken.

Waar hoop je over vijf jaar te staan met 
De Varkenshoederij?
Een tijdje geleden heb ik hulp gehad van mensen met een 
beperking en dat is me heel goed bevallen. Het werken met 
varkens kan erg rustgevend zijn, zeker voor die doelgroep. 
Zelf zit ik ’s avonds ook graag een uurtje tussen de dieren, 
dan raak ik alle spanning kwijt. Op termijn zou ik van De 
Varkenshoederij wel een soort zorgboerderij willen maken. 
Bij voorkeur gecombineerd met een educatieve functie 
voor kinderen, dat zou geweldig zijn. n
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Concepten buiten de lijntjes 
stimulans voor duurzaam gedrag 

Inventief en creatief mensen verleiden tot gedragsverandering. Dat is de intentie van Circular Art 

Lab Limburg (CALL), een initiatief van Museum van Bommel van Dam en de gemeente Venlo. 

Kunstenaars worden uitgenodigd interactieve projecten te bedenken die burgers bewegen tot 

duurzaam gedrag. 
Lilian Rippe

“CALL legt maatschappelijke opgaven via open calls voor aan 
geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd 
kansen in beeld te brengen, nieuwe verbindingen te leggen en 
andere scenario’s voorstelbaar te maken”, vertelt Hans Heijnen,
directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg. 

Natuur inclusieve Landbouw en energietransitie
Na de thema’s ‘Regenwater in de stad’ (CALL#1) en ‘Gezonde 
woningmarkt’ (CALL#2) zijn nu de ideeën over de thema’s 
‘Natuurinclusieve landbouw’ (CALL#3) en ‘Energietransitie’ 
(CALL#4) in ontwikkeling. Voor CALL#3 werken Museum van 
Bommel van Dam en de gemeente Venlo samen met 
Stichting het Limburgs Landschap, LLTB, Natuur en 
Milieufederatie Limburg (Hans Heijnen) en HAS. 
Voor CALL#4 werken het museum en de gemeente samen 
met Enexis, Energiecoaches Venlo en de Natuur en 
Milieufederatie Limburg (Carel van der Zanden). Bij elk 
thema kiest een jury vier inzenders die hun idee met een 
bedrag van 2000 euro verder mogen ontwikkelen. Uit de 
verder uitgewerkte concepten kiest de jury er uiteindelijk 
één dat het denken en doen over het betreffende thema het 
beste beïnvloedt. Dit concept wordt uitgevoerd.

CALL#3
CALL#3 leverde 25 creatieve voorstellen op afkomstig uit 
heel Nederland. “CALL#3 richt zich op het beter samengaan 
van voedselproductie en de natuurwaarden van het 
landschap. Voor of met een boerenbedrijf uit Noord-Limburg 
of een combinatie van spelers uit de agrarische keten wordt 
de creatieve sector uitgenodigd een maatwerkvoorstel met 

Finalisten CALL#3 

Martina Florians ontwikkelde enige tijd geleden de 
Generatie-Agenda: een instrument dat boeren aan 
de hand van hun familiegeschiedenis laat nadenken 
over de toekomst van hun bedrijf. Niet alleen voor 
boeren zelf, ook voor de consument kan zo de 
ontwikkeling van het boerenbedrijf duidelijker in 
beeld worden gebracht. Voor CALL ontwikkelt 
Martina een voorstel om de Generatie-Agenda te 
implementeren en eerste uitkomsten te bundelen.

Sjef Meijman is kunstenaar en kleinschalig 
varkenshouder. Hij heeft verschillende 
kunstprojecten met varkens gerealiseerd. 
Voor CALL werkt hij zijn voorstel uit voor een 
Varkenstractor: een verrijdbaar klein perceel waarin 
een paar varkens leven. De varkens worden ingezet 
als ‘bewroeter’ van landbouwgrond en leven van 
onkruid, oogstresten en ander groenafval. De 
Varkenstractor levert goede grond, blije varkens, 
varkensvlees, maar vooral een plek om te praten.

Het werk van Lobke Meekes ontstaat terwijl ze een 
bepaalde plek, landschap of vraagstuk onderzoekt. 
Ze kijkt, luistert, vraagt en graaft net zo lang tot ze 
iets gevonden heeft waarmee ze het verhaal dat ze 
wil vertellen kan delen. Lobke gaat in gesprek met 
heel verschillende boerenbedrijven in Noord-
Limburg, op zoek naar kansen voor verkoopbare 
concepten en producten.

Cathalijne Smulders gaat de geur van het 
landschap in kaart brengen en zoekt daarbij 
nadrukkelijk de samenwerking met varkensboeren. 
Ze benadert het agrarische landschap als 
verzameling van zintuiglijke ervaringen die 
verkoopbaar zijn. Zou het mogelijk zijn bestaande 
associaties los te laten en juist met de geur van 
varkens een parfum te ontwikkelen?
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Finalisten CALL#4

Met haar bedrijf Lady Penelope weet ontwerper 
Eva Broekhuijse met stijl, humor en vindingrijkheid 
informatie over te dragen. Bijvoorbeeld door de 
energieopgave te verpakken in een striphaal met 
superheld. Of door gebruik te maken van 
spelelementen in analoge of digitale vorm. Een van 
deze ideeën gaat ze voor CALL uitwerken tot 
concept.
 
Jan Janse kijkt als landschapsarchitect naar het 
grote geheel: de inpassing van de noodzakelijke 
elementen voor het opwekken of opslaan van 
energie in ons landschap. Voor CALL werkt hij een 
aantal scenario’s uit waarin lokale 
duurzaamheidsinitiatieven van toegevoegde 
waarde zouden kunnen zijn voor 
landschapsbeleving.
 
Ontwerperscollectief Groen Grijs Geel gaat één of 
enkele educatieve installaties ontwikkelen die 
tijdelijk plaatsbaar zijn in de wijk. Ze vormen een 
aanleiding om met bewoners in gesprek te gaan 
over energiebesparende maatregelen en het zelf 
opwekken van energie. Hoe kijken mensen 
ertegenaan? En waarmee zijn ze te verleiden wél de 
stap te zetten?
 
Bert Schoeren werkt vaak aan kunstwerken in de 
openbare ruimte waarin energie centraal staat. 
Voor CALL richt hij zich op het domein bij mensen 
thuis. Zijn idee: een gadget ontwikkelen dat het 
energiegebruik in huis direct zichtbaar of hoorbaar 
maakt. Zodra je een stekker in het stopcontact 
steekt, krijgt de gebruiker op speelse wijze 
feedback.

een concreet nieuw perspectief te ontwikkelen”, meldt 
Heijnen. “De jury was aangenaam verrast over de kwaliteit 
van alle voorstellen”, vertelt Saskia van de Wiel, curator 
kunst en samenleving Museum van Bommel van Dam en 
jurylid. “We hebben echt de tijd genomen voor een keuze. 
Integraal gekeken naar boer, landschap en artistieke waarde 
wat aan de jurytafel tot een goede discussie leidde.” Vier 
voorstellen ter stimulering van natuurinclusieve landbouw 
worden verder uitgewerkt. De jury maakt in mei 2018 een 
definitieve keuze voor het voorstel dat wordt uitgevoerd. 
“We maken dan opnieuw de afweging welk van de vier 
concepten de meest effectieve impuls geeft aan de 
natuurinclusieve landbouw”, aldus Van de Wiel.

CALL#4
CALL#4 is gericht op creatieve mogelijkheden om de 
energietransitie voor een grotere groep burgers urgent en 
interessant te maken. Om versneld energieneutraal te 
worden is het nog harder nodig dat de consument zijn 
energiegebruik terugdringt en dat er meer duurzame 
energie wordt opgewekt. Na de oproep kwamen er 
19 inzendingen binnen. “De kwaliteit was goed”, laat 
Van de Wiel weten. “Je ziet dat veel mensen al vaker met 
dit onderwerp bezig zijn geweest. We hebben hier te maken 
met het type kunstenaar dat met maatschappelijke 
vraagstukken aan de slag wil.” Deze keer geen eenvoudige 
keuze voor de jury die de voorstellen langs haar meetlat 
legde: Beantwoordt de inzending aan de vraag (1)? Betrekt 
ze burgers bij de energietransitie (2)? En spreekt het concept 
tot de verbeelding van de burger (3)? “De voorstellen waren 
zeer divers en daardoor lastig met elkaar te vergelijken.” 
Ook bij CALL#4 krijgen vier inzenders tot eind mei de 
gelegenheid om hun concept verder uit te werken. 
Begin juni maakt de jury haar keuze. n

Kijk ook op www.vanbommelvandam.nl/projecten

Natuurinclusieve 
landbouw’

Energietransitie
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In geweer tegen vrachtvliegtuigen 
Maastricht Aachen Airport (MAA) 

De geschiedenis van Maastricht Aachen Airport (MAA) is een lange. Zo ook de historie van protest 

en bewaren van bewoners van Zuid-Limburg, al dan niet georganiseerd in de Alliantie Tegen 

Uitbreiding MAA. Het hedendaagse verzet richt zich tegen het gebruik van de gehele startbaan 

(2750 meter) waarvoor nog geen definitieve vergunning is verstrekt. Hierdoor kan de zwaarste 

categorie vrachtvliegtuigen opstijgen van Beek.
Lilian Rippe

Het vergunningentraject zal naar verwachting nog tot eind 
2018 in beslag nemen. Daar wilden de provincie Limburg en 
de luchthaven niet op wachten. Ze vroegen minister Cora 
van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om 
alvast gebruik te mogen maken van de complete startbaan 
(2750 meter). Daar hoefde de minister niet lang over na te 
denken. Ze besloot in december 2017 het gebruik te 
gedogen in afwachting van een definitieve vergunning. Door 
het gedoogbesluit hebben vliegtuigen 250 meter extra baan 
om op te stijgen wat de luchthaven geschikt maakt voor de 
zwaarste categorie trans-Atlantische vrachtvliegtuigen. 
Emirates SkyCargo maakte begin februari al de eerste vlucht.

Kort geding
Tegen dit gedogen spande de Stichting Geen Uitbreiding 
Vliegveld Beek (GUVB) namens de Alliantie Tegen 
Uitbreiding MAA onlangs een kort geding aan tegen de 
Staat. Volgens advocaat Richard Wagemans die optreedt 
namens de stichting mag de minister niet gedogen en moet 
eerst een vaste procedure worden doorlopen met 
milieueffect-rapportage, besluitvorming en een 
bezwarenprocedure. Drie dagen voor aanvang van het kort 
geding haalde de Staat een juridische truc uit door de gang 
naar de bestuursrechter mogelijk te maken. De rechter had 
geen andere keus dan het bezwaar niet-ontvankelijk 
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Wim Derks:

‘Puur voor het rendabel maken
van het vliegveld zet men in 

op zwaar vrachtverkeer. Daar 
hebben we geen voordeel van, 

alleen overlast.’

Zuid-Limburg. Als het Heuvelland straks het imago heeft 
dat er ’s avonds laat en ’s ochtends vroeg vrachtvliegtuigen 
overheen denderen, dan kunnen er veel  arbeidsplaatsen 
verloren gaan. Dat wordt gebagatelliseerd.” 

Doodsteek
Met de komst van de grote vrachtvliegtuigen vreest de 
Alliantie Tegen Uitbreiding MAA meer geluid, meer fijnstof, 
meer luchtverontreiniging. “Het slechtste wat je kunt 
bedenken voor gezondheid, luchtkwaliteit, waarde 
onroerend goed, toerisme. Er liggen in Nederland nergens 
woonwijken zo dicht bij de baan als hier. Een kindcentrum 
op anderhalve kilometer van de baan. En daar denderen dan 
vliegtuigen met meer dan 80 decibel overheen. 
Vrachtverkeer is bovendien de doodsteek voor het toerisme 
in het Heuvelland. Je haalt met het ene economische 
argument, het vliegveld, het andere, het toerisme, 
onderuit. Ongehoord dat dit vliegveld de ruimte krijgt om 
te groeien.” 

Alliantie Tegen Uitbreiding MAA

De volgende partijen maken deel uit van de 
Alliantie Tegen Uitbreiding MAA:

•  Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek
• Actiegroep Geverik
• Milieudefensie Meerssen
• Stichting Kloar Loch, Maastricht
• Stichting Milieufront Eijsden
• Donatiefonds Boze Moeders
• Artsenwerkgroep Zuid-Limburg
• Stichting Natuurlijk Geuldal
• Burgerinitiatief Vallei Lemiers
• Natuur en Milieufederatie Limburg
•  … en een groeiend aantal verontruste 

inwoners van Zuid-Limburg

verklaren en verwees de stichting met haar bezwaar naar 
de bestuursrechter. Nu de rechter het bezwaar heeft 
afgewezen kan de hele lengte van de startbaan in gebruik 
blijven. 
Met de langere baan zal het aantal vliegbewegingen met 
grote toestellen per dag op MAA toenemen. “MAA ligt in 
een dicht bevolkt gebied”, zegt Wim Derks van 
Milieudefensie Meerssen die al jaren nauw betrokken is bij 
de ontwikkelingen op en rond Maastricht Aachen Airport. 
Het eerste verzet dateert uit de jaren ’70 toen MAA het plan 
lanceerde voor uitbreiding met een Oost-Westbaan. “Met 
succes hebben actievoerende partijen de baan toen tegen 
kunnen houden, onder andere door grond te kopen om 
dwars te zitten.” 

Groei
In 2013 dreigde het vliegveld failliet te gaan. Daarop kocht 
de provincie Limburg het voor 1 euro en nam een exploitant 
in de arm. Deze acht het vliegveld alleen rendabel bij gebruik 
van de al aangelegde stopbaan (250 meter). “Puur voor het 
rendabel maken van het vliegveld zet men in op zwaar 
vrachtverkeer. Daar hebben we geen voordeel van, alleen 
overlast”, stelt Derks die sinds 2016 als kartrekker optreedt 
tegen de groei van zwaar vrachtverkeer. Het luchthaven-
besluit indachtig heeft Buck Consultants de economische 
groei berekend van 2015 tot 2024. 
Het aantal arbeidsplaatsen zou toenemen met 615 à 1785. 
“Daarbij is niet gekeken naar schade in de toeristische 
sector die nu goed is voor 20.000 arbeidsplaatsen in Fo
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Wat vindt de NMF Limburg?
Maastricht Aachen Airport (MAA)
MAA ligt in een dicht bevolkt gebied. Woonkernen 
als Schietecoven, Moorveld, Geverik, Neerbeek, Beek, 
Ulestraten, Meerssen, Rothem en Amby liggen alle 
op minder dan 4 km van de start- en landingsbaan. 
Het voornemen om meer en zwaardere vracht-
vliegtuigen naar de luchthaven te halen heeft 
negatieve gevolgen voor het leefklimaat (geluid, 
fijnstof) in de directe en wijdere omgeving van MAA. 
Zeker als deze vrachtvluchten ook nog eens 
uitgevoerd worden in de randen van de 
openingstijden, dus meteen na 06.00 uur en vlak 
voor 23.00 uur.

NMF Limburg ziet wel plek voor MAA als een (klein) 
passagiers- en zakenvliegveld. Voor grote vracht-
toestellen ligt de luchthaven echter geografisch 
verkeerd en ligt er op luttele kilometers afstand een 
goed alternatief (luchthaven Bierset bij Luik).
Een aantal gemeenten in Zuid-Limburg heeft het 
initiatief genomen om het Heuvelland voor te dragen 
als Unesco Werelderfgoed. De NMF Limburg is van 
mening dat dit niet samengaat met de uitbouw van 
MAA tot vrachtvliegveld. Toeristen en recreanten 
bezoeken Zuid-Limburg vanwege het bijzondere 
landschap, de natuur en rust die er heersen. Dit 
brengt economisch veel geld in het laatje. 
De beleving van dit fraaie gebied en als gevolg 
daarvan de werkgelegenheid en inkomsten uit 
toerisme en recreatie zullen wel eens flink kunnen 
verminderen bij uitbouw van de luchthaven. Immers: 
vanwege de overheersende zuidwestenwind en de 
beperkingen in het luchtruim stijgen grote 
vliegtuigen meestal langzaam op boven het 
Heuvelland. n

Herkansing
“Er is inmiddels een grote groep mensen, verenigd in de 
Alliantie Tegen Uitbreiding MAA, die energie in wil stoppen 
in het verzet en geld wil geven voor procederen, 
vergaderingen, een nieuwe website, et cetera”, gaat Derks 
verder. We hebben onlangs een rekening geopend bij 
Triodos voor steunbijdragen.” De alliantie diende in 2017 
tevergeefs massaal zienswijzen in tegen het 
luchthavenbesluit waarbij de 250 meter extra baan geheel 
gebruikt mag worden. “De foute berekeningen van de 
luchthaven Lelystad hebben ertoe geleid dat ook de 
berekeningen van MAA opnieuw gedaan moeten worden. 
Wij profiteren dus van de vertraging; we kunnen opnieuw 
zienswijzen indienen tegen het luchthavenbesluit op basis 
van de nieuwe cijfers. Ondertussen zitten we wel met het 
gedogen van het gebruik van de 250 meter baan. De 
minister legt gewoon de wettelijke inspraakprocedures 
naast zich neer.” De toelichtingen op de cijfers en bezwaren 
door Gé Waaien van MAA Beheer en Infra B.V. en Jos 
Roeven, directeur van MAA, tijdens de drukbezochte 
informatieavond op 1 maart 2018 in Beek heeft de alliantie 
nog weinig vertrouwen gegeven op betere tijden. n

Kijk ook op www.nietmeervliegenopbeek.nl en binnenkort ook 
op www.stopgroeimaa.nl. 

Kijk voor informatie over het aangevraagde Luchtvaartbesluit 
en de besluitvorming door het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat op www.platformparticipatie.nl/projecten/
alle-projecten/projectenlijst/luchthaven-maastricht-
luchthavenbesluit/ontwerpluchthavenbesluit
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Magische winter

Zondag 10 december 2017: er is sneeuwval van betekenis voorspeld voor Limburg. De voederplek voor de tuinvogels 
ligt afgeladen vol met zonnebloempitten en pindanootjes. Enkele zorgvuldig geselecteerde takken zijn strategisch op de 
aanvliegroutes geplaatst zodat de vogels daarop even kunnen poseren. De camouflagetent met statief, camera, stoeltje, iPad, 
flesje Spa Blauw, wafel, banaan, en de nieuwe Dan Brown (‘Oorsprong’) staat al klaar in de tuin, wachtend op de eerste sneeuw. 
Na een klein uur begint het te sneeuwen. De handschoenen gaan aan, sjaal om en de muts op. Na drie pagina’s Dan Brown 
en een halve wafel arriveren de eerste vogels. Ondertussen is het heviger gaan waaien en vliegen de sneeuwvlokken door de 
kijkgaten de tent binnen. Mijn hoop is gevestigd op de tak met de donkere achtergrond zodat de sneeuwvlokken op de foto 
duidelijk in beeld komen. Na enkele gemiste pogingen, een nat boek en een met sneeuw bedekte iPad is het dan eindelijk raak… 
Een pimpelmees blijft twee seconden zitten en draait zich om. Even is er oogcontact. Lang genoeg om af te drukken. n

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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Update Manifest Evenwichtige Veehouderij

Gewoon hectares en 
staarten tellen

Het Manifest Evenwichtige Veehouderij is aan een update toe. Binnenkort starten de provincie 

Limburg, NMF Limburg, LLTB, gemeenten en experts gesprekken om afrekenbare tussendoelen 

te formuleren zodat in 2025 de veehouderij een lust voor haar omgeving is. Onder andere 

fraudezaken in de landbouw en falen van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) maken het 

vermoedelijk niet gemakkelijk om overeenstemming te bereiken met de LLTB.

  Hans Heijnen, directeur Natuur en Milieufederatie Limburg

Fraude in landbouw

Grootschalige mestfraude
Nederland kent een georganiseerde en grootschalige 
mestfraude stelt het rapport ‘Mest onder de loep 
genomen’. Onderzoek fraudepraktijken van beeld tot 
advies’ dat bijna twee jaar in een la lag bij het ministerie 
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Esther 
Rosenberg en Joep Dohmen meldden dit op 16 januari 
2018 in NRC. 

De onderzoekers spraken met betrokkenen in de 
mesthandel en stellen vast dat agrarische ondernemers, 
intermediairs, adviseurs en mestverwerkers in 
gezamenlijkheid frauderen. Ze noemen de fraude 
grootschalig en georganiseerd. Ook melden ze dat een 
aantal, bij naam genoemde, adviesbureaus meewerkt aan 
de mestfraude. Volgens de onderzoekers lopen de 
fraudeurs nauwelijks risico om gepakt te worden.

Minister Carola Schouten van LNV beweerde niet op de 
hoogte te zijn van het rapport. Toen ze er in december 
2017 van hoorde, stuurde ze het direct naar de Tweede 
Kamer. Ze wil nu een einde maken aan de mestfraude en 
heeft boeren, banken en mestbedrijven verzocht met een 
plan van aanpak te komen om dat te realiseren.

Landjepikfraude
Boeren pikken land in van de gemeente om daar mest op 
te brengen en subsidie te ontvangen. De boeren maaien 
bijvoorbeeld de begroeiing van wegbermen en bemesten 
dat deel. De ingepikte wegbermen geven ze op bij het 
ministerie van LNV als hectare landbouwgrond in pacht/
eigendom. Het aantal hectares in pacht/eigendom bepaalt 
hoeveel mest een boer mag uitstrooien en hoeveel 
Europese subsidie hij krijgt.

Met deze frauduleuze activiteiten brengen boeren de natuur 
grote schade toe. Door bermen en andere groenstroken te 
maaien, verdwijnt kruidenrijke begroeiing die voor insecten 
en vogels belangrijk is. 

Volgens burgemeester van Oostrum van de gemeente 
Berkelland in Gelderland maken wet- en regelgeving 
landjepik zo makkelijk, dat het bijna uitlokking is. Hij 
probeert de fraude al sinds 2014 onder de aandacht te 
brengen bij het ministerie van LNV en de Europese Unie. 

Fraude fosfaatreductie melkvee
Fraude ook met de registratie van melkvee, met het doel de 
melkveestapel kleiner te doen lijken dan hij feitelijk is. Hoe 
kleiner de melkveestapel, hoe lager de heffingen in het kader 
van het fosfaatreductieplan dat de sector zelf gemaakt heeft. 
De registratiefouten kwamen aan het licht bij onderzoek van 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 
samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). Bij welke bedrijven er sprake is van 
fraude wordt onderzocht.
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In 2025 is elke veehouderij in Limburg een lust voor haar 
omgeving. Dit wervende doel is in november 2013 
vastgelegd in het ‘Manifest Evenwichtige Veehouderij 
Limburg’. De uitkomst van twee dagen stevig onderhandelen 
van de provincie Limburg, LLTB de Natuur en Milieufederatie 
Limburg op kasteel Vaeshartelt bij Maastricht.

In Limburgs Milieu 04 2017 concludeerden we dat de 
veehouderij momenteel nog lang geen lust is voor haar 
omgeving. Er moet nog het nodige gebeuren op het terrein 
van uitstoot, fijnstof en ammoniak. Ook is de geurhinder op 
een aantal plaatsen in Limburg, onder meer in Ysselsteyn en 
Nederweert, onacceptabel hoog. 

De update van het Manifest Evenwichtige Veehouderij zal 
voor NMF Limburg moeten leiden tot minder dieren en 
regels. Alleen zo kan de veehouderij een lust voor haar 
omgeving worden. 

De recente fraudezaken in de landbouw en de toename van 
de ammoniakuitstoot ondersteunen dit streven. De huidige 
intensieve veehouderij is eindig. Ze is te complex met te veel 
regels. Dat maakt haar fraudegevoelig. In grondgebonden 
boeren ligt de oplossing. En dan niet door een veelvoud aan 
bureaucratische regelingen rondom stikstof en fosfaat, maar 
gewoon hectares en staarten tellen. n

Falen PAS

Opnieuw toename 
ammoniakneerslag op natuur

Metingen in onder meer de Groote Peel laten zien dat de 
voorspelde afname van de stikstof (ammoniak) niet 
uitkomt. In plaats van een afname is in 2017 weer een 
toename zichtbaar. NMF Limburg wil daarom de 
ontwikkelruimte voor economische activiteiten 
beperken.

De maximum hoeveelheid stikstof (kritische depositiewaarde 
(KDW) genoemd) die op de lange termijn niet tot negatieve 
effecten leidt, wordt in Nederland in veel Natura 
2000-gebieden overschreden. Zo ook in de Groote Peel. Daar 
is momenteel de stikstofneerslag ruim 1400 mol per ha per 
jaar, terwijl de KDW 500 mol per ha per jaar bedraagt. In 
plaats van hoogveen en natte heide groeit er daarom in de 
Groote Peel veel pijpenstrootje.

PAS
De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is een 
gezamenlijke, samenhangende aanpak van de provinciale 
overheid en rijksoverheid. De PAS bevat maatregelen die 
leiden tot een afname van stikstofdepositie en maatregelen 
die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de 
Natura 2000-gebieden, zoals de Groote Peel. Door deze 
maatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000- gebieden 
nieuwe economische activiteiten, zoals bedrijfsuitbreidingen 
die stikstofneerslag veroorzaken, worden toegelaten. 

Géén daling depositie
Meetresultaten van ammoniakconcentraties in veel 
natuurgebieden, zoals in de Groote Peel laten echter géén 
daling van de depositie zien (zie tabel). 

Dit blijkt ook uit de stikstof-indicator Vlinders: de 
stikstofminnende soorten nemen nog steeds toe ten 
opzichte van de stikstofmijdende soorten. De wereld van het 
PAS-model en de werkelijkheid lopen uiteen. 

Onze zorgen zijn groot omdat de PAS zoals deze nu is 
ingericht geen aantoonbare bescherming biedt aan natuur, 
milieu, water, lucht en leefomgeving. Dit gegeven moet 
leidend zijn in het bepalen van de economische 
ontwikkelruimte om daadwerkelijk terugdringen van de 
stikstofuitstoot aan de bron te realiseren.

Ontwikkelruimte beperken
Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de verklaring van 
de stikstoftoename. Mogelijk heeft het wegvallen van het 
melkquotum bijgedragen aan de groei van de melkvee-
stapel, waardoor de uitstoot van ammoniak weer is 
toegenomen. NMF Limburg vraagt zich af of het nu nog wel 
gerechtvaardigd is om bedrijven nog verder economische 
ontwikkelruimte te geven. Wij vinden dat zolang de 
feitelijke stikstofneerslag toeneemt de ontwikkelruimte 
moet worden beperkt.

Voorspelde afname stikstof                             Toename stikstof in 2017
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In 2050 bestaat de helft van
 Limburg uit natuur

is een van de vijf doelen uit ons meerjarenbeleidsplan. 
Benieuwd naar de overige? Bekijk de video-animatie op het 

volgende webadres:
https://youtu.be/5LYod7imU-4

Of nog sneller. Scan onderstaande QR-code.

De video-animatie is als stageopdracht uitgevoerd door Elise van Dam,  
student Communication and Multimedia Design aan Zuyd hogeschool.

Waterschapsverkiezingen
In maart 2019 worden, gelijk met de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten, de verkiezingen gehouden voor 
de waterschapsbesturen. Water Natuurlijk, de groene 
waterschapspartij met een hart voor blauw, zet zich in voor de 
belangen van natuur, milieu en landschap in het waterbeheer.

Water Natuurlijk is in het huidige algemeen bestuur van het 
Waterschap Limburg vertegenwoordigd met vier personen.  
Dat aantal willen we graag vergroten! Water Natuurlijk is daarom 
op zoek naar kandidaten.

Zoekt Kandidaten
voor de lijst van Water Natuurlijk bij de komende waterschapsverkiezingen.

Van kandidaten wordt het volgende gevraagd :

• affiniteit met water en waterbeheer, natuur, milieu en landschap
• kennis van waterschapszaken, of de bereidheid zich deze kennis eigen te maken
• het programma van Water Natuurlijk te onderschrijven
• voldoende tijd beschikbaar te hebben, en vier jaar voor deze functie beschikbaar 

te zijn

Een uitvoerige profielschets is te vinden op de landelijke website van  
Water Natuurlijk: www.waternatuurlijk.nl

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris, chrisbiemans@home.nl .   
De aanmeldingstermijn loopt van 1 april tot 30 juni 2018.

Een interne kandidatencommissie is belast met de werving en selectie van 
kandidaten, en met het opstellen van de kandidatenlijst. Ieder die zich aanmeldt 
krijgt een uitnodiging voor een gesprek met deze commissie. Deze gesprekken 
zullen gehouden worden in augustus/september 2018.
Daarna doet deze commissie een voorstel voor de lijstvolgorde. De lijst incl. de 
lijstvolgorde wordt uiteindelijk door de algemene ledenvergadering van Water 
Natuurlijk Limburg in het najaar van 2018 vastgesteld.    

Water Natuurlijk streeft naar een lijst die zo divers mogelijk van samenstelling is. 
Wie de uitgangspunten en doelstellingen van Water Natuurlijk onderschrijft is van 
harte welkom.  

Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met een hart voor blauw...

< ingezonden mededeling >

18  |  
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In 2050 bestaat de helft van
 Limburg uit natuur

is een van de vijf doelen uit ons meerjarenbeleidsplan. 
Benieuwd naar de overige? Bekijk de video-animatie op het 

volgende webadres:
https://youtu.be/5LYod7imU-4

Of nog sneller. Scan onderstaande QR-code.

De video-animatie is als stageopdracht uitgevoerd door Elise van Dam,  
student Communication and Multimedia Design aan Zuyd hogeschool.
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kwaliteit. Daarbij zijn de economische voordelen vooral 
voor Maastricht terwijl de bewoners van het Heuvelland het 
meeste moeten bijdragen, tot honderd euro per gezin. Daar 
komt bij dat de fietsroute deels gepland is door een 
natuurgebied met een verhoogd beschermingsniveau. 
Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig en die 
wordt alleen toegestaan als maatschappelijk nut of 
noodzaak is aangetoond. En dat is er dus niet. Kortom: op 
basis van mijn bevindingen moeten we helemaal niet praten 
over een nieuwe fietsroute.”

Wandelpad goed alternatief voor 
trambaanfietsroute Maastricht-Aken 

Op verzoek van de Vereniging tot Natuurbehoud (VTN) Cadier en Keer voerde Jeroen Aerts, 

directeur van het Instituut voor milieuvraagstukken Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar 

aldaar, een onderzoek uit naar het nut en de noodzaak van een trambaanfietsroute van Maastricht 

naar Aken. We spraken met Aerts, Kerenaar van huis uit, bekend met de regio én fervent fietser.

Lilian Rippe

In	gele	hes	gedeputeerde	Eric	Geurts	(links	van	midden)	en	stuurgroep-voorzitter	Armand	Opreij	(midden)	en	Edwin	Claessens,	
omgevingsmanager	(rechts)	vol	aandacht	voor	de	pijnpunten	in	Lemiers
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Voor zijn onderzoek las Aerts dertig beleidsrapporten van 
de provincie Limburg en betrokken gemeenten. Zijn 
conclusie: “Er is geen enkel nut of enkele noodzaak vanuit 
het beleid om dit project te doen. In geen van de 
beleidsstukken staat dat het fietsnetwerk in Limburg niet 
goed is of moet worden uitgebreid. Wel dat het 
fietsnetwerk veiliger moet worden en de communicatie 
erover verbeterd. Ook staat er nergens dat er een nieuwe 
verbinding moet komen tussen Maastricht en Aken. 
Bovendien is de economische onderbouwing van slechte 
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Wat vindt de NMF Limburg?
Trambaanfietsroute Maastricht-Aken
Na een zeer druk bezochte en tumultueus verlopen 
informatieavond op 22 januari in Margraten 
constateerde Gedeputeerde Eric Geurts dat er “op dit 
moment een te grote afstand is tussen het project en 
de omgeving van het project”. Met andere woorden: 
er is weinig draagvlak voor aanleg van de 
trambaanfietsroute bij omwonenden en een groot 
deel van de raadsleden van de betrokken 
gemeenten. Allen voelen zich niet gehoord, niet 
betrokken en niet serieus genomen bij het 
ambitieuze project. Daarom stelde de Gedeputeerde 
voor om een klankbordgroep met inwoners en 
belanghebbenden in te stellen.

De NMF Limburg ondersteunt dit voornemen onder 
een aantal voorwaarden. In een recent onderzoek 
van de Vrije Universiteit Amsterdam constateerde 
prof. dr. Aerts dat nut en noodzaak van het project 
niet was aangetoond, dat het economische 
rendement ervan nauwelijks was onderbouwd en dat 
er geen – voor natuur en landschap minder slechte 
– alternatieven bekeken waren. De NMF Limburg is 
van mening dat de conclusies van het onderzoek van 
de heer Aerts centraal moeten staan in de nog op te 
richten klankbordgroep; er dient opnieuw gekeken 
te worden naar nut en noodzaak van de 
trambaanfietsroute. Daar hoort een goede 
maatschappelijke kosten-batenanalyse bij en een 
onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de 
fietsroute (zoals versterking van bestaande 
fietsroutes of het voorstel van de Vereniging tot 
Natuurbehoud Cadier en Keer om er een 
fietsbaanwandelpad van te maken). Alleen dan heeft 
het oprichten van een klankbordgroep zin.

Wandelroute
Aerts, die begrijpt dat marketingtechnisch een trambaan-
route bij mensen een nostalgisch gevoel oproept, stelt als 
alternatief een trambaanwandelroute voor. “Via hetzelfde 
concept met een uitbouw voor fietsers op de trajectdelen 
waar geen ingreep in de natuur nodig is. Nog goedkoper 
ook. Een wandelroute schaadt de natuur niet. De 
infrastructuur ligt er al. Het is een kwestie van aan elkaar 
knopen en met goede bewegwijzering begeleiden. Met 
buslijn 350 van Maastricht naar Aken kan iedereen op een 
gewenst punt de route beginnen. De investering is minimaal. 
Bovendien leid je met een wandelroute mensen veel 
makkelijker langs de horeca.” 

Verhitte gemoederen
Tijdens een besloten bijeenkomst voor raadsleden van de 
gemeente Eijsden-Margraten op 22 januari 2018 kwam het 
onderzoeksrapport van Aerts tot ongenoegen van het 
publiek niet aan de orde. Op verzoek van burgemeester 
Akkermans kreeg Aerts na afloop van de bijeenkomst alsnog 
de gelegenheid zijn onderzoeksbevindingen te presenteren. 
Daarmee bracht hij de gemoederen op de publieke tribune 
tot bedaren. “Ik zag wel dat de fietsroute leeft onder de 
bevolking”, vertelt hij. “Ik denk dat de stuurgroep heeft 
onderschat wat de impact van dit plan is in dit dichtbevolkte 
deel van het land. Een fietspad aanleggen door de natuur 
klinkt voor iedereen sympathiek, maar een vier meter breed 
geasfalteerd fietspad van oost naar west Limburg dat door 
vijf á zes gemeenten voert, heeft een groot effect. Dan is het 
toch vreemd dat zo’n vergadering besloten is en dat de 
stuurgroep niet voor een debat gaat. Als je echt voor je plan 
staat, dan ben je niet bang om naar alternatieven te kijken.” 

Nieuwe economische analyse
Aerts stak met zijn alternatieve voorstel een hand uit naar de 
politiek. “Ik kreeg na afloop het idee dat er bereidheid is tot 
een gesprek. In ieder geval komt er een nieuwe economische 
analyse. Ik heb voorgesteld daar het alternatief van de 
wandelroute naast te leggen ter vergelijking. Bestuurders 
moeten opkomen voor de belangen van het volk. Als dat met 
alternatieven komt moet het daarnaar kijken.” 

Lichtpuntje?
Gedeputeerde Eric Geurts heeft na de besloten bijeenkomst 
van 22 januari besloten een klankbordgroep in het leven te 
roepen. Eveneens op zijn initiatief stapten op woensdag 7 
maart hijzelf, voorzitter van de stuurgroep Armand Opreij, 
stuurgroepleden, betrokken ambtenaren en leden van 
bewonersgroepen op de fiets voor een Zuid-Limburgse 
trambaanfietsroute-ervaring (zie foto hiernaast). n

Jeroen Aerts:

‘Kortom: op basis van mijn 
bevindingen moeten we 

helemaal niet praten over een 
nieuwe fietsroute.’
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Vereniging tot Natuurbehoud 
Cadier en Keer tegen aanleg 
trambaanfietsroute Maastricht-Aken 

De Gedeputeerde van de provincie Limburg en wethouders van de gemeenten Maastricht, Eijsden-

Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals ondertekenden in 2015 een intentieverklaring voor de aanleg 

van een trambaanfietsroute van Maastricht naar Aken. Op 17 januari 2018 zetten ze hun 

handtekening onder een realisatieovereenkomst. De heren lijken niet te willen luisteren naar de 

bezwaren van Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer en actievoerende burgers uit de 

betrokken gemeenten die vinden dat de fietsroute de natuur en burgerrust verstoort. 
Lilian Rippe

Jürgen Mingels:

‘Het is volkomen tegen de 
eerdere stroom in als je daar 

nu een verhard fietspad 
aanlegt en toeristen toelaat.’
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Bewoners tegen trambaanfietsroute 
Maastricht-Aken

Naast het verzet van de Vereniging tot 
Natuurbehoud Cadier en Keer bestaan er in drie 
gemeenten waar de geplande trambaanfietsroute 
doorheen voert bewonersgroepen die zich tegen 
het plan keren. 

Gegevens contactpersonen:

Gemeente Eijsden-Margraten
Jelle Stoffers, j.stoffers@live .nl

Gemeente Gulpen-Wittem
Mariet Custers, m.custers@gmail.com

Gemeente Vaals
Burgerinitiatief Vallei Lemiers
René Walenbergh, info@vallei-lemiers.nl

Kijk voor meer info op www.trambaanfietsroute.eu

Actieve vereniging
“Vanuit het oogpunt van natuurbehoud willen we geen 
fietsbaan door natuurgebied”, zegt Jürgen Mingels, 
gedreven voorzitter van de Vereniging tot Natuurbehoud 
Cadier en Keer (VTN). “Natuur moet je met rust laten, zelf 
laten gedijen en de ruimte geven.” Mingels voert het woord 
voor de actieve natuurvereniging waarvan zo’n vierhonderd 
gezinnen lid zijn. VTN die ruim vijftig jaar geleden klein 
begon met het ophangen van nestkastjes, vogel-
inventarisaties en jaarlijkse opschoonacties in het 
buitengebied is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging 
met tien werkgroepen variërend van landschapsonderhoud 
en nestkastverzorging tot jeugdeducatie en 
natuurwandelingen. Alle met een focus op het gebied in en 
om Cadier en Keer. De vereniging is vanaf 1998 aangesloten 
bij de Natuur en Milieufederatie Limburg en IVN. Ze is lid 
van de groene commissie van de gemeente Eijsden-
Margraten en zit al tientallen jaren aan de overlegtafel met 
de provincie Limburg en gemeenten. Ze adviseert rondom 
(bestemmings)plannen en zet zich in voor een groene 
infrastructuur, waaronder een ecologische verbinding 
(onder de N278) tussen de beschermde Natura 
2000-gebieden Bemelerberg en Savelsboscomplex voor 
genenuitwisseling van fauna. “Die ecologische 
verbindingszone is in diverse nota’s opgenomen. Het is 
volkomen tegen de eerdere stroom in als je daar nu een 
verhard fietspad aanlegt en toeristen toelaat. De politiek 
staat niet stil bij het grote plaatje, het totale beeld”, stelt 
Mingels. In 2017 was VTN genomineerd voor de Limburgse 
Natuurprijs.

Vrees
Een verhard fietspad is om verschillende redenen 
onwenselijk volgens de natuurvrienden aangevoerd door 
Mingels. Zij vrezen dat fietsers beschermde vliegende 
herten (keversoort) en koudbloedige dieren die zich 
opwarmen aan de verharde weg zullen platrijden. Ook 
dreigt gevaar voor de paddentrek en is hij bang dat 
vleermuizen het loodje leggen wanneer bomen en struiken 
moeten wijken voor de veiligheid van fietsers. Strooizout 
zal bij gladheid de inheemse florabiotoop tenietdoen en 
een negatief effect hebben op de fauna. En het is gedaan 
met de stilte door het lawaai van groepen fietsers en 
scooters dat dieren, met name vogels in het broedseizoen, 
verjaagt en een einde maakt aan de natuurbeleving. 
“Wij komen op voor de natuur, onze ‘groene smaragd’. 
Die verdient bescherming. Iedereen wil ruimte en dat gaat 
wringen in het Heuvelland: fietsers, ruiters, wandelaars, 
joggers, menners, agrariërs met grote tractoren… Het is 
belangrijk de stromen te reguleren. Als de glans van die 
smaragd verdwijnt, stopt het genieten ervan en daarmee 
ook het economisch rendement.” De natuurvrienden 
begrijpen de economische drijfveer achter de geplande 
fietsroute, maar menen dat geldelijk gewin ook te vinden is 
in een wandelpad. “Een wandelpad kan bijdragen aan de 
economie zonder dat het schade berokkent aan de natuur. 
En het is nog goedkoper ook in aanleg en onderhoud”, 
aldus Mingels.

Onderzoek
Gedreven door haar grote bezorgdheid nam VTN professor 
Jeroen Aerts in de arm voor een onafhankelijk onderzoek 
naar het nut en de noodzaak van de geplande 
Trambaanfietsroute (zie pagina 20 in Limburgs Milieu). Naar 
aanleiding van de bevindingen van Aerts wil gedeputeerde 
Eric Geurts een klankbordgroep in het leven roepen. Heeft 
Mingels hoop op een kentering in de plannen? “Je moet 
altijd blijven hopen. Mijn ervaring is dat hoe groot de 
tegenstelling ook is, als je om de tafel zit en in gesprek blijft 
dan komt er misschien nog wel iets beters uit. Ik heb VTN in 
ieder geval aangemeld voor de klankbordgroep die 
gedeputeerde Eric Geurts in het leven gaat roepen.” n

Meer informatie over VTN: www.vtncadierenkeer.nl 

Overheidsinformatie over de Trambaanfietsroute Maastricht-
Aken: www.detrambaanfietsroute.nl 
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De (buiten)verlichting in en om het huis
In en rondom huis kunt u flink wat energie besparen door 
verlichting slim te gebruiken. Zoals tuinverlichting op 
zonne-energie. Het (zon)licht van buiten doet zijn werk 
waardoor geen kostbare stroom nodig is. In huis en onder 
de veranda zijn vaak ook nog maatregelen mogelijk om 
energieverspilling tegen te gaan. De meest eenvoudige? 
De verlichting uitschakelen wanneer u een ruimte verlaat. 

Dat voorkomt onnodig verlichten. Slim is een tijdklok op de 
verlichting in te stellen zodat het licht automatisch uit gaat 
op het tijdstipt dat u heeft ingesteld. Nog een energie-
besparende maatregel? ‘Ouderwetse’ gloeilampen 
vervangen door LED lampen. 

Bij veel appartementencomplexen zie ik vaak dat de 
buitenverlichting brandt op een zogenaamde 
schemerschakelaar. Zo brandt de verlichting de hele nacht 
terwijl er mogelijk niet of nauwelijks gebruik van wordt 
gemaakt. In dat geval kunt u energie besparen door naast 
de schemerschakelaar ook een tijdklok te gebruiken. 

Dimmen niet energiezuinig 
Veel mensen denken dat verlichting dimmen energiezuinig 
is. Dit is vaak niet waar. Een gloeilamp bijvoorbeeld die voor 
50 procent gedimd is, verbruikt meestal nog steeds 
70 procent van de energie van de niet gedimde lamp. Een 
lamp met een kleiner vermogen of een LED lamp besparen 
meer energie. Nog een tip? Een LED lamp in de afzuigkap 
kan ‘s avonds de ideale loopverlichting zijn in de keuken. 
De andere lampen kunnen dan gewoon uit.

Terrasverwarming 
We zien hem steeds meer: de terrasverwamer. Hij nodigt uit 
om lang buiten te zitten, ook wanneer de temperatuur 
daalt. Maar voor het verwarmen van buitenlucht is veel 
energie nodig waarbij veel warmte verloren gaat. Wat denkt 
u van een dikke jas, deken of een zelf gecreëerde beschutte 
buitenruimte. Zoiets maakt wellicht de terrasverwarmer 
overbodig. Kunt u écht niet zonder, beperk dan het 
energieverlies door het aantal terrasverwarmers goed af te 
stemmen op het te verwarmen terrasoppervlak. Of door de 
terrasverwarmer op een beschutte plek te plaatsen 
bijvoorbeeld onder een overkapping of op een beschutte 
plek. Een terrasverwarmer met minder vermogen kan dan 
voldoende zijn. Tot slot: kies voor een terrasverwarmer aan 
de gevel in plaats van een verplaatsbare. De muur houdt 
warmte vast. Heel efficiënt. 

Ik wens u komende maanden nog heerlijke, ‘verlichte’ en 
‘verwarmde’ avonden op uw terras. n

Met een beetje geluk kunnen we over een tijdje weer lekker 

lang buiten zitten en genieten van alles om ons heen. Vaak is 

de verlichting prominent aanwezig in de tuin en genieten we, 

als het wat kouder wordt, van de warmte van een 

terrasverwarmer. Daar valt wel wat te besparen.

Verlicht uw tuin met zonne-energie
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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 Milieu-
federatie 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.

Winnaar TRINLkwizzvraag 
Limburgs Milieu 04 2017
‘Welk vakantiepark ligt anno 
2017 op de plaats van de blauwe 
marker?
Dick van de Goorbergh gaf het 
juiste antwoord: 
Heyderbosch te Heijen.

Nieuwe kwizzvraag

Welk buitencentrum ligt anno 2018 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 
'De Verborgen Impact' 
van Babette Porcelijn 
verloot. n

TRINLkwizz
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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.

Redactie: Lilian Rippe, Len Dumont

Aan dit nummer werkten mee:

Joshua van Wersch, Saskia van de Wiel, Wim Derks, 

Luuk Belgers, Jeroen Aerts, Jürgen Mingels, 

Eric Peters, Hans Heijnen, 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:
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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.
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advertentie

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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