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Al bladerend door deze uitgave van Limburgs Milieu krijgt u een indruk van 
de veelzijdigheid aan ‘groene’ onderwerpen. Zo gaat IVN Natuureducatie 
binnenkort in Maastricht aan de slag met het aanplanten van vier Tiny 
Forests. Deze minibossen hebben een positief effect op de biodiversiteit en 
klimaatbestendigheid van de stad. Ook dragen ze bij aan de sociale cohesie 
van de buurt doordat bewoners, scholieren en hoveniers gezamenlijk de 
bosjes aanleggen en beheren. John Janssen, oprichter van de kersverse 
Vereniging BioLogisch Limburg, ziet ook wel wat in samenwerken. Hij 
wil een netwerk en kenniscentrum opzetten dat biologische boeren in 
Limburg ondersteunt bij tal van praktische zaken, zoals het vergroten van 
de afzet en verbeteren van de bodemkwaliteit. De vereniging is ook in het 
leven geroepen om ‘gangbare’ agrariërs te helpen met de overstap naar 
biologische landbouw. Het werk van Kim van Sparrentak is meer activistisch 
van aard. Als campaigner bij WISE Nederland voert zij dagelijks actie tegen 
het draaiende houden van de scheurtjesreactoren in Tihange. Met effectief 
lobbywerk zorgt ze ervoor dat het onderwerp hoog op de politieke agenda 
blijft staan. Zeer belangrijk, vooral nu de Belgische toezichthouder FANC 
heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen naar het langer openhouden 
van de kerncentrales in Tihange en Doel.

Van Tiny Forests naar Tihange, het lijkt een grote stap, maar niet voor de 
Natuur en Milieufederatie. Wij koesteren de diversiteit van de thema’s 
waaraan we met onze kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren. 
Samen met onze achterban zetten we ons in voor een groen, duurzaam en 
veelzijdig Limburg.

Veel leesplezier met dit voorjaarsnummer.

Hans Heijnen
directeur

h.heijnen@nmflimburg.nl
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Veelzijdig 
groen
De circa 100 aangesloten organisaties die we vanuit de Natuur en 
Milieufederatie mogen vertegenwoordigen hebben gemeen dat ze 
zich sterk maken voor natuur, landschap en milieu. Tegelijkertijd 
heeft elke organisatie een uniek profiel met eigen invalshoeken, 
ambities en speerpunten. De diversiteit van onze achterban is een 
van de aardigste aspecten van ons werk, want het maakt dat we 
betrokken worden bij zeer uiteenlopende kwesties, thema’s en 
projecten.
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S Zwerfvuil prikken in Leudal
De actie Schone Maas in 2017 motiveerde Har Haans  
om het schoonmaken voort te zetten. Hij heeft de  
smaak te pakken. Eerst alleen, inmiddels met een  
groep bekenden. Regelmatig gaan ze in de 
gemeente Leudal samen op pad om de omgeving 
van zwerfvuil te ontdoen. Een dankbare klus en nog 
gezellig ook. 

Lilian Rippe

De motivatie sprak voor zich. De leden van de jeu de boulesclub 
’t Baeske uit Haelen haalden bij de Schone Maasactie 63 zakken 
zwerfvuil op. “Goed voor 400 euro waarmee we onze clubkas 
konden spekken”, laat initiatiefnemer Har Haans weten. Hij liet 
het er niet bij zitten. “Ik dacht toen waarom is deze actie slechts 
een keer per jaar en niet doorlopend? Ik heb de organisator van 
Schone Maas om een opvallend hesje, handschoenen en een 
grijper gevraagd en ben aan de slag gegaan. Je moet namelijk 
wel zichtbaar zijn als je langs de weg loopt.”

Voldoening
Haans wist ook anderen te motiveren. Na enige tijd gingen 
enkele enthousiaste kennissen met hem mee op zwerfvuilpad. 
“Allemaal mensen die bewust denken en graag een bijdrage 
leveren aan de maatschappij. Tijdens het opruimen hebben we 
veel lol samen.” De initiatiefnemer windt zich al jaren op over 
mensen die uit lamlendigheid dingen weggooien. Hij vermoedt 
dat hij niet de enige is. “Er zijn veel meer mensen die zich eraan 
ergeren. Het zou goed zijn als ook zij daadwerkelijk iets doen.” 
Het opruimwerk geeft de vrijwilligersploeg veel voldoening. 
“Echt fijn als ik over de weg rijd die we hebben schoongemaakt. 
Of over een plein loop dat we hebben opgeruimd. Wij doen 
letterlijk iets voor de aarde.”

Bewustwording
Inmiddels weet Haans dat slechts een kleine groep mensen 
verantwoordelijk is voor de rommel. “Ik speel met het idee om 
naar de scholen te gaan om voorlichting te geven. En ook naar 
de camping in de buurt om een bewustwordingsproject te 
starten. Als mensen zich meer bewust worden van wat ze doen, 
zullen ze vermoedelijk niet meer zo snel overal hun rotzooi 
dumpen en de omgeving bevuilen.”

Meedoen?
Wilt u ook de handen uit de mouwen steken voor een 
opgeruimde omgeving? U kunt zich melden bij Har Haans, 
telefoon: 06-53340751. n

Buurtbatterij en zonnepark Altweerterheide in Weert
Een zonnepark in combinatie met energieopslag in batterijen. 
Het demonstratieproject COOP-Store in Weert moet dit 
aantonen. Zowel zonnepark als buurtbatterij zijn in collectief 
eigendom van de Energiecoöperatie WeertEnergie. Binnen het 
project wordt samengewerkt met netbeheerder Enexis, de 
gemeente Weert en een aantal regionale partners. Het project 
wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het 
Ministerie van Economische Zaken.

Initiatiefnemers WeertEnergie, Scholt Energy Services, SEAC/
ECN en Soltronergy realiseren COOP-Store met het oog op 
mogelijkheden voor een grootschalige toepassing in de nabije 
toekomst. Een zonnepark met ruim 5000 zonnepanelen wordt 
gekoppeld aan centrale energieopslag in een batterijsysteem. 
Met het project willen de partners de voordelen van centrale 
energieopslag aantonen ten opzichte van thuisopslag. 
Daarnaast willen ze ervaring opdoen met de software die nodig 
is voor een dergelijke combinatie. Tevens wordt onderzocht of 
een positieve exploitatie mogelijk is. Tenslotte wordt samen 

met Enexis gekeken of het dorp Altweerterheide op deze 
manier geheel energieneutraal kan worden. Dit zou zijn 
weerslag kunnen hebben op meer buurt- of wijkprojecten in 
Weert.

De 500 kWh buurtbatterij naast het zonnepark wordt op 
verschillende manieren ingezet om op die manier de lokale 
centrale energieopslag rendabel te maken. De buurtbatterij 
heeft diverse doelen. Zo moet ze de zelfvoorziening en het 
eigen gebruik van deelnemers in de energiecoöperatie 
verhogen, de piekbelasting terugbrengen en het lokale 
elektriciteitsnet stabiliseren. Ander doel is de energiehandel 
faciliteren door bijvoorbeeld modellen voor 
weersvoorspellingen, energievraagprofielen en lokaal 
opgewekte en opgeslagen energie te koppelen. Optioneel 
wordt onder andere onderzocht of een koppeling te maken is 
aan laadpunten voor elektrische voertuigen. Na beëindiging van 
de demonstratiefase zal de kennis verspreid worden naar 
geïnteresseerde partijen. n
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IVN Limburg en enkele samenwerkingspartners hebben 
Limburgse MKB-ondernemers uitgedaagd creatieve 
duurzaamheidsideeën te bedenken. De beste ideeën 
komen in aanmerking voor de Groene Helden Prijs. Deze 
geldprijs is bedoeld om de ondernemers in de gelegenheid 
te stellen hun creatieve ideeën ook werkelijk uit te voeren. 
Een stimulans om ondernemers te motiveren voor de 
transitie naar groen en duurzaam ondernemen. 

De Groene Helden Prijs is een initiatief van IVN Limburg. De 
stimuleringsprijs wordt dit jaar voor de derde keer 
uitgereikt. Inmiddels zijn er diverse andere partijen bij het 
initiatief betrokken en subsidieert de provincie Limburg de 

prijs. De hoofdprijs bedraagt 15.000 euro. “Daar kun je als 
ondernemer echt wat mee doen”, zegt Cindy Nordhausen 
van IVN. Dit jaar dienden ondernemers in totaal 34 
initiatieven in. Daarvan zijn er zeven genomineerd. De 
prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 25 april 2019. Die 
avond wordt er tevens een aanmoedigingsprijs uitgereikt 
waarbij het publiek stemt. Nordhausen is er blij mee dat IVN 
met de Groene Helden Prijs een nieuwe doelgroep 
aanspreekt. “Vorig jaar oktober zijn we met ondernemers 
op expeditie geweest langs winnaars van voorgaande jaren 
om inspiratie op te doen. Heel goed.” 

Kijk voor meer info op www.ivn.nl/groeneheldenlimburg n

Cindy Nordhausen: 

“Vorig	jaar	oktober	zijn	we	op	
expeditie	geweest	langs	winnaars	

van	voorgaande	jaren.”
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Een Deltaplan voor biodiversiteit moet 

de biodiversiteit in Nederland herstellen. 

Om het natuurherstel te realiseren 

presenteerde een brede maatschappelijke 

beweging – kennisinstituten, 

landbouwvertegenwoordigers, bedrijven en 

natuur- en milieuorganisaties waaronder de 

provinciale Natuur en Milieufederaties – eind 

december 2018 een plan van aanpak. 

Bart Cobben, Natuur en Milieufederatie Limburg

Het gaat niet goed met de biodiversiteit – de rijkdom aan 
dieren en planten – in ons land. Het aantal vlinders, 
insecten, weide- en akkervogels is de afgelopen decennia 
dramatisch gedaald. Dat raakt ons allemaal. Zonder 
biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur, geen 
landschap om van te genieten en geen gezonde 
leefomgeving. In veel gevallen wordt met de 
beschuldigende vinger naar de landbouw gewezen als 
belangrijkste veroorzaker van deze achteruitgang. Daar 
schuilt zeker een kern van waarheid in, maar ook andere 
sectoren leveren een bijdrage aan de achteruitgang van de 
natuur. Inspanningen voor biodiversiteitsherstel hebben tot 
nog toe niet het gewenste resultaat gehad. 

De Natuurhistorische Vereniging Pepijnsland is een 
natuurvereniging met de (voormalige) gemeente Echt als 
werkgebied. René Geurts (de ‘meister’), docent aan de 
Kweekschool in Echt, richtte Pepijnsland op in 1965. De 
naam refereert aan een Echter legende waarin Pepijn van 
Herstal een belangrijke rol speelt.

De vereniging houdt zich van oorsprong vooral bezig met 
natuurwaarneming, natuurbescherming en educatie. Zij 
verzorgt excursies en lezingen. In het verleden ook reizen. 
Nog niet zo lang geleden kende Pepijnsland een bloeiende 
jeugdafdeling, maar het animo van de jeugd is sterk 
afgenomen sinds enkele decennia. 

Elk jaar doet de vereniging mee aan de Natuurwerkdag. De 
laatste jaren wordt er dan in samenwerking met IKL en SBB 
(beheerder Doort) in de Doort gewerkt. Ook zette 
Pepijnsland lange tijd jaarlijks padden over in de Doort en bij 
Schrevenhof. Inmiddels heeft de vereniging in overleg met 
de gemeente Echt de aanleg van permanente 
paddentrekvoorzieningen gerealiseerd. De vereniging zet 
zich verder in om het gemeentelijk natuur- en 
landschapsbeleid te beïnvloeden. De gemeente klopt bij haar 

Herstel met verdienmodel
Het Deltaplan voor biodiversiteit is bedoeld om de biodiversiteit 
in Nederland te herstellen. Denk daarbij aan natuurgebieden, 
landbouwgebieden, weilanden, sloten, bermen van wegen en 
stadsparken. Samen goed voor 90 procent van het Nederlandse 
oppervlak. Door betere onderlinge samenwerking moet de 
achteruitgang van biodiversiteit omgebogen worden naar 
herstel. Belangrijk onderdeel van het plan is het ontwikkelen 
van een nieuw verdienmodel, waarbij grondgebruikers zoals 
natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren, 
beloond worden voor de inspanningen die zij leveren om de 
biodiversiteit te vergroten. “Het mooie van het Deltaplan is dat 
het de gedeelde verantwoordelijkheid voor herstel van 
biodiversiteit als uitgangspunt heeft. Daarmee zet het een 
beweging in gang waarmee we samen het verlies van 
biodiversiteit ombuigen naar herstel”, aldus Marc van den 
Tweel, directeur Natuurmonumenten.

Regierol provincie
Het Deltaplan dat er nu ligt, is een gezamenlijke ambitie; het 
plan moet nog verder worden uitgewerkt. Het verschijnen van 
het Deltaplan is een goed moment om het natuurbeleid weer 
eens onder de aandacht te brengen in het kader van de 
Provinciale Statenverkiezingen. De provincie kan de regierol op 
zich nemen door partijen samen te brengen en eventueel 
regelgeving aan te passen als die de gewenste ontwikkeling in 
de weg staat. n

Nieuwe aangesloten organisatie:
Natuurhistorische Vereniging Pepijnsland

Deltaplan voor biodiversiteitsherstel

aan om advies bij onder andere bermenbeleid, herziening 
bestemmingsplannen, et cetera.

Pepijnsland geeft vier keer per jaar het tijdschrift Boomkikker 
uit met artikelen van leden, het jaarprogramma en 
bestuursmededelingen. Ook heeft de vereniging een 
website: www.pepijnsland.nl n
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De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft 

een nieuwe bestuursvoorzitter: Ruud Guyt 

(65), een veelzijdig man met een groot sociaal 

hart. Verbinding maken met wat écht leeft in 

de omgeving om ons heen, dat is zijn motto. 

Samen met de andere bestuursleden en de 

medewerkers van de organisatie zal Guyt ruimte 

scheppen voor een collectief resultaat. 

Lilian Rippe

“Natuur en milieu boeien me”, laat Guyt weten. “De kwaliteit 
van de omgeving is belangrijk voor de manier waarop we 
kunnen leven. Goed om ons daarvan bewust te zijn. Behouden 
wat goed is en te verbeteren wat nodig is.” In zijn functies in het 
verleden had hij op diverse manieren te maken met natuur en 
milieu. Zo was hij als wethouder van de gemeente Sittard-
Geleen twaalf jaar verantwoordelijk voor duurzaamheid. Voor 
die tijd werkte hij twintig jaar in de woningcorporatiewereld en 
tien jaar als zelfstandig ondernemer in interim-functies bij de 
overheid en semioverheid. Guyt is 45 jaar gehuwd en heeft 
samen met zijn echtgenote Tiny drie volwassen kinderen.

Voldoening
“Ik sluit zo langzamerhand mijn regulier arbeidzaam leven af”, 
vertelt Guyt die nog enkele werkzaamheden verricht vanuit zijn 
BV Consultancy Ruud Guyt. Zo is hij onder andere commissaris 
van een BV die overheidsaandelen beheert in een warmtenet. 
“Ik geloof erin dat warmtenetten een goede bijdrage kunnen 
leveren in de transitie.” Ook is hij voorzitter van een stichting 
die zich bezighoudt met beweegaanbod voor geestelijk 
gehandicapten. “De tijd die nog voor me ligt, wil ik invullen op 
een manier die betekenis heeft en mij voldoening geeft.” 

Fascinerend proces
Omdat Guyt graag het maatschappelijk belang dient, wekte ook 
de bestuursfunctie bij de NMF zijn interesse vanwege de 
natuur- en milieuvraagstukken waarmee de organisatie zich 
bezighoudt. “De documentaire An Inconvenient Truth over de 
opwarming van de aarde heeft indruk op me gemaakt. Ze heeft 
sterk bijgedragen aan het klimaatbewustzijn in de wereld. De 
discussies over de transitie zijn niet altijd even gemakkelijk. Dat 
geldt ook in onze directe omgeving. Ons leven is zo ingericht dat 
we aan de ene kant gebruik maken van alle energiemogelijk- 
heden en aan de andere kant moeten stoppen met het gebruik 
van fossiele brandstoffen. Het is een mega opgave waarvoor we 
staan. Ook voor de milieufederatie. Aan iedere potentiële 
oplossing of begin van een oplossing zitten keerzijdes. Hoe maak 
je een goede afweging? Hoe probeer je je invloed aan te wenden, 
allianties te smeden? Dat vind ik een fascinerend proces. Mijn 
werk bestond vele jaren voor een belangrijk deel uit beleid tot 
besluiten brengen en ervoor zorgen dat ze werden uitgevoerd. 
Dat is ook de taak van de NMF. Ze heeft in Limburg terecht een 
gerespecteerde positie weten te verwerven. Het is van groot 
belang dat ze deze positie houdt en naar de toekomst toe 

waarmaakt. Dan is het noodzakelijk dat het bestuur daarvoor de 
juiste voorwaarden schept en fungeert als klankbord of 
counterpart zodat de NMF maximaal kan presteren.” 

Missie ijken
Op de zaak letten is niets voor de nieuwe voorzitter. Guyt komt 
dan ook op een goed moment. “Iedere organisatie moet zich 
op gezette momenten de vraag stellen wat haar missie is, 
waartoe ze op aarde is. De NMF Limburg mag trots zijn op 
zichzelf. De organisatie staat er goed bij. Maar in de dynamiek 
van de samenleving moeten we ons afvragen of we de juiste 
weg bewandelen of dat we onze missie op punten aan de 
actualiteit moeten aanpassen. Die vraag gaan we de komende 
tijd beantwoorden. We gaan onze centrale doelstellingen 
invullen en daarbij onderzoeken welke strategie, instrumenten 
en activiteiten we daarvoor moeten inzetten.”

Verbinding
Van de verschillende bestuursrollen past de rol van voorzitter 
wel het beste bij Guyt, maar anderen moeten maar zeggen wat 
zijn kracht is, vindt hij. Toch waagt hij een poging. “Ik kan 
redelijk goed mensen lezen en heb zicht op processen en 
strategieën: Hoe komen we ergens? Mensen mogen van mij 
verwachten dat we met elkaar doelbewust verkennen hoe we 
het de komende jaren gaan doen. Het draait niet om een 
voorzitter. Het hele bestuur moet ruimte scheppen en 
mogelijkheden creëren voor een collectief resultaat. Het gaat 
erom dat we samen verbinding maken met wat écht van belang 
is voor de omgeving om ons heen. Dat biedt naar mijn idee 
langdurig kwaliteit.” Al met al heeft Guyt veel zin in de 
voorzittersklus. “In deze fase van mijn leven zou het stom zijn 
als ik me ga bezighouden met dingen waarin ik eigenlijk niet 
echt geloof.” n
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vrijwilligers van het IVN en lokale bewonersgroepen worden 
bermen geselecteerd en vervolgens door zowel boeren als 
vrijwilligers ingezaaid. Ook is een kaart gemaakt van bermen 
die kansrijk zijn om bloemrijk te beheren. Deze kaart is straks 
via een publieksviewer online te bekijken. Boeren kunnen 
deze bermen voor de gemeente beheren in ruil voor een 
vergoeding. Daarnaast wordt gezocht naar een innovatieve 
manier voor perceelafscheiding, aangezien de traditionele 
manieren om percelen af te scheiden vaak niet bestand zijn 
tegen de grote draaicirkel van landbouwmachines. 
Studenten van de HAS zullen worden gevraagd om hier een 
oplossing voor te bedenken en er zal aandacht aan worden 
besteed in het blad Nieuwe Oogst (weekblad voor boeren en 
tuinders). Als deze pilot succesvol blijkt te zijn, is het de 
bedoeling om in meerdere Limburgse gemeenten 
soortgelijke projecten op te zetten. 

Voor bovengenoemd pilotproject gaat de Natuur en 
Milieufederatie Limburg samen met Natuurrijk Limburg een 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale) subsidie aanvragen. Dit is een Europese 
subsidie, gericht op samenwerking voor 
plattelandsontwikkeling. De agrarische sector moet zich 
namelijk inzetten voor maatschappelijk draagvlak en invulling 
geven aan haar ‘license to produce’, bijvoorbeeld door de 
relatie stad-platteland en boer-burger te verstevigen. Een 
belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is 
dat maximaal 55 procent overheidssubsidie wordt verstrekt en 
dat de resterende 45 procent gedekt wordt door bijdragen 
van de initiatiefnemer en/of andere private partijen. n

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft, 

in samenwerking met de gemeente Eijsden-

Margraten, Natuurrijk Limburg en IVN 

Natuureducatie het project ‘Bloemrijke bermen 

Zuid-Limburg’ opgezet. Het doel van het project 

is om door burgers, boeren en gemeenten 

beter te laten samenwerken de biodiversiteit 

in het buitengebied te vergroten. En dat is hard 

nodig, want uit Duits onderzoek is gebleken 

dat de afgelopen decennia 75 procent van de 

insectenpopulatie is verdwenen. 

Grietje Lenstra, Natuur en Milieufederatie Limburg

Mestfraude en het agrarisch gebruik van bermen hebben een 
negatieve invloed op de flora en fauna. De afname van 
biodiversiteit levert een gevaar op voor de voedselproductie, 
want wilde bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van onder 
andere fruitteelt en afhankelijk van bloeiende 
landschapselementen in hun directe omgeving. 

Pilotproject
In de gemeente Eijsden-Margraten wordt een pilotproject 
opgezet, waarbij zogenaamde tweemeterstroken worden 
ingezaaid als bloeiende berm (een tweemeterstrook is een 
overgangsstrook van twee meter breed tussen berm en 
akker, die eigendom is van de gemeente maar die boeren 
vaak gebruiken als onderdeel van hun akker). Samen met 
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Elke dag campagne tegen Tihange
Voor een effectieve lobby voor sluiting van de kernreactoren in Tihange en Doel in België is sinds 

een jaar een professionele campaigner aan de slag: Kim van Sparrentak. Dankzij 300 crowdfunders 

en financiële steun van gemeenten en de Natuur en Milieufederatie Limburg kan zij onder de vlag 

van WISE (World Information Service on Energie) dit werk doen. 

De enthousiaste campaigner is geboren en getogen in 
het Zeeuwse Middelburg, met een kerncentrale in haar 
achtertuin. Toen in 2009 Delta, destijds eigenaar van de 
kerncentrale in Borssele, de bouw van een nieuwe kerncentrale 
aankondigde, liet Van Sparrentak dit niet over haar kant gaan. 
Ze organiseerde haar eerste manifestatie over kernenergie. “Ik 
wilde een openbaar gesprek over het giftige afval en de andere 
problemen die zo’n project met zich mee brengt”, vertelt 
ze. Daarop rolde Van Sparrentak de milieubeweging in. Ze 
studeerde politicologie in combinatie met milieukunde, haalde 
een master in stedelijk milieubeleid en deed onderzoek in 
Nieuw-Zeeland naar de link tussen volksgezondheid en milieu. 
Terug in Nederland ging ze bij Milieudefensie aan de slag voor 
onder andere de gezonde-lucht-campagne.

Geen transparantie
Van Sparrentak ziet een parallel tussen destijds de kerncentrale 
in Borssele en nu die in Tihange. “Energiegigant ENGIE wil dat 
de scheurtjesreactoren blijven draaien, terwijl de bevolking 
zich hierover terecht zorgen maakt”, zegt ze. “ENGIE wil het 
regelen met de Belgische regering en gaat hierover geen 
transparante discussie aan met de bevolking. Ondertussen 

hebben wetenschappers vanuit de hele wereld hun zorgen 
uitgesproken over de scheurtjescentrales. Logisch dat de 
Limburgse bevolking in actie komt.” 

Nieuws verspreiden
De Belgische nucleaire veiligheidsautoriteit FANC weigert 
een openbaar gesprek met bezorgde omwonenden van de 
kerncentrales. Taak voor de campaigner om het Belgische 
nieuws over Doel en Tihange in de gaten te houden en effectief 
te verspreiden. Zoals het bericht dat in Tihange naast scheurtjes 
in de kernreactor er nu ook betonproblemen zijn ontdekt, 
waardoor veel kernreactoren in België zijn stilgelegd. Ook wijst 
ze op de Belgische veiligheidscultuur die te wensen overlaat. 
“Ze vergeten nog weleens een veiligheidspomp aan te sluiten”, 
aldus Van Sparrentak. 

Samenwerking
De campaigner werkt vaak vanuit het WISE-kantoor in 
Amsterdam. “Daar ontwikkel ik bijvoorbeeld de facebook-
campagne om wekelijks weetjes over Doel en Tihange te delen 
(WISEstopnuclear). Verder coördineer ik diverse projecten 
waarbij ik onder andere samenwerk met lokale politici in 
Zuid-Nederland die lobbyen tegen de kernreactoren. Of ik 
bel met organisaties die zich inzetten voor een fossiel- en 
kernenergievrij ABP.” Regelmatig is ze ook in het zuiden te 
vinden, in de omgeving van kerncentrales. Zo werkt ze nu met 
Greenpeace België aan een campagne om Tihange en Doel 
hoger op de politieke agenda te zetten. “Zo zorgen we er samen 
voor dat de scheurtjesreactoren zo snel mogelijk dicht gaan.” 

Kijk voor meer info op www.wisenederland.nl n



10  |  

BioLogisch Limburg timmert 
aan de weg

Consumenten letten steeds meer op de herkomst van hun eten. En ook gezondheid en duurzaamheid 

blijven trends. Dit biedt kansen voor de biologische landbouw. Waarom blijft het areaal biologische 

landbouw en het aantal biologische bedrijven in Limburg dan zover achter op de rest van Nederland? 

Dit vroeg de provincie Limburg zich ook af.

Op eigen initiatief deed John Janssen, bestuurlijk actief bij de 
Mergellandcoöperatie, onderzoek naar het aantal biologische 
boeren in Zuid-Limburg. De provincie Limburg vroeg hem het 
onderzoek uit te breiden naar heel Limburg en besloot een 
POP3-subsidie toe te kennen om de biologische sector in Limburg 
verder te stimuleren en professionaliseren. Om dit te coördineren 
werd op maandag 12 november 2018 de Vereniging BioLogisch 
Limburg officieel opgericht.
 
Enquêtes en interviews
Voor de oprichting van de vereniging werden er enquêtes en 
interviews afgenomen onder biologische boeren in Limburg om 
een beeld te krijgen van de behoefte aan ondersteuning. “Er bleek 
vooral veel behoefte aan een netwerk/vereniging, het vergroten 
van de afzet en een kenniscentrum met name op het gebied van 
bodem”, vertelt John Janssen, voorzitter van BioLogisch Limburg.

Workshops en contacten
De afgelopen maanden is er op genoemde vlakken al veel  
werk verzet. Janssen: “Er hebben al verschillende 
oriëntatiebijeenkomsten plaatsgevonden die gangbare agrariërs 
met ambities om de overstap naar biologisch te maken, te helpen 
bij het maken van de juiste keuze.” Daarnaast gaf de vereniging 
workshops voor het groene onderwijs en vonden er verschillende 
bijeenkomsten plaats rondom ‘bodem’. Alle gratis toegankelijk 
voor leden van BioLogisch Limburg. “Eind januari zijn we met twee 
busjes naar de Biobeurs in Zwolle afgereisd waar interessante 
contacten met afnemers gelegd zijn”, meldt Janssen. “Het 
vergroten van de afzet is een proces van lange adem, maar we zijn 
onderweg. Van de stappen die we op dit gebied zetten, profiteren 
onze leden nu al.”

Ledenwerving
Een belangrijk volgend speerpunt voor de vereniging is 
ledenwerving. “Er zijn tachtig tot negentig biologische boeren in 
Limburg”, vertelt Arend Jan Cuperus, die als Arvalis-adviseur 
betrokken is bij de vereniging. “Wij hopen natuurlijk dat ze 
allemaal lid worden, maar we zetten in op veertig leden dit jaar en 
zestig leden in 2020.” 

Pachttermijnen verlengd
Dat het vergroten van het draagvlak belangrijk is voor een 
vereniging als deze, staat buiten kijf. Cuperus: “De afgelopen 
periode hebben we met de provincie om tafel gezeten over de 

pachttermijnen. En het is ons gelukt om de pachttermijnen te 
verlengen, waardoor het voor biologische boeren aantrekkelijker 
wordt op deze gronden in te schrijven. Als ons dit met onze nu nog 
beperkte omvang al lukt, moet je je voorstellen wat we kunnen 
bereiken als nog meer biologische boeren zich bij ons aansluiten.”

Vriend worden
Niet alleen biologische boeren kunnen lid worden van de 
vereniging. Ook burgers kunnen ‘vriend worden’ van BioLogisch 
Limburg. “Veel mensen dragen de biologische sector een warm 
hart toe”, vertelt Janssen. “Zij kunnen ons ondersteunen door 
‘vriend’ te worden van onze vereniging. Vrienden ontvangen voor 
een kleine bijdrage alle informatie over onze vereniging. Daarnaast 
organiseren we één keer per jaar een feestelijke dag op een 
biologisch bedrijf voor alle ‘vrienden’.” Naast burgers kunnen ook 
omschakelaars, gangbare landbouwers en agrarische bedrijven 
‘vriend’ worden. 

Kijk voor meer informatie over de vereniging en lidmaatschap op 
www.biologischlimburg.com n
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Arvalis-adviseur Arend Jan Cuperus en voorzitter John Janssen.
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Maastricht-Aken Airport blijft 
gemoederen bezighouden

Nu de provincie Limburg de aangevraagde vergunning voor Maastricht Aken Airport (MAA) heeft 

ingetrokken en zich zal herbezinnen over de groei van het vliegveld zijn de tegengeluiden des te 

meer actueel. 

Zo roerde zich eind 2018 de toeristische sector (Recron, VVV 
Zuid-Limburg en Horeca Nederland). De organisaties dringen 
per gezamenlijk schrijven aan Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten van Limburg aan op een andere exploitatie 
van MAA met minder lawaai en milieuvervuiling. Ze stellen dat 
de huidige ambities van MAA schadelijk zijn voor de Limburgse 
economie. Ze vrezen dat de activiteiten van MAA het imago van 
natuur, stilte en rust aantasten en daarmee het aantal toeristen 
dat Zuid-Limburg bezoekt zal afnemen. Ze maken een fraai 
rekensommetje van de werkgelegenheid in het toerisme en die 
bij het vliegveld. De werkgelegenheid bij MAA staat daarbij niet 
in verhouding met het aantal banen dat toerisme schept. Ze zijn 
ervan overtuigd dat de prijsvechtende 
luchtvaartmaatschappijen geen toegevoegde waarde hebben 
voor de toeristische economie van Zuid-Limburg en zelfs een 
bedreiging vormen. De toeristische sector is niet voor sluiting 
van de luchthaven, maar wil onderzoeken op welke manier de 
luchthaven het regionale toerisme wél kan versterken.

Nieuwe actiegroepen
De weerstand tegen het vliegverkeer van MAA groeit. Twee 
nieuwe actiegroepen sloten zich onlangs aan bij de Alliantie 
Tegen Uitbreiding MAA: 
-  Werkgroep Sjoen & Stil Heuvelland (www.sjoenenstil.nl)
-  Stichting Verontruste Plateaubewoners  

(facebook.com/geengat)
De alliantie telt inmiddels twaalf groepen en een groeiend 
aantal verontruste inwoners van Zuid-Limburg.

Gezondheidsgevolgen
In januari en februari vonden er informatieavonden voor 
belanghebbenden plaats in Beek, Bunde en Amby (Maastricht), 
alsmede een discussieavond op initiatief van Progressief Beek. 
De gevolgen voor de gezondheid van de overlast van 
vliegverkeer en de functie van de luchthaven waren onderwerp 
van gesprek. Tijdens de informatieavond in Amby voerde onder 
andere oud-burgemeester van Vaals en Voerendaal en Tweede 
Kamerlid Monique Quint het woord. Daarnaast lieten 
toxicoloog prof. Paul Born en econoom Walter Manshanden 
hun licht schijnen op de gezondheidsgevolgen van 
vliegverkeeroverlast en de economische aspecten van 
uitbreiding van de luchthaven. Born noemde ultrafijnstof een 
sluipmoordenaar die jaarlijks 8000 dodelijke slachtoffers maakt 
in Nederland. Hij vroeg om onderzoek naar ultrafijnstof en 
metingen in de omgeving van MAA. Manshanden die eerder 
een second opinion uitvoerde op de kosten-baten analyse voor 

Rotterdam Airport pleitte voor een uiterst transparante 
herbezinning over de toekomst van MAA die voor de deur staat. 
Lees verder op www.omwonendenmaa.nl

Verkiezingsprogramma’s Provinciale Staten online
Met het oog op de Verkiezingen voor Provinciale Staten op  
20 maart heeft de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA een 
overzicht van de standpunten van politieke partijen over MAA 
online gezet. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dat 
daarna aantreedt, begeleidt straks de ‘herbezinning’. Neem een 
kijkje op www.stopgroeimaastricht.nl

Zware vrachtvliegtuigen gaan meer landingsgeld betalen
MAA verhoogt dit voorjaar de landingsgelden voor zware 
vrachtvliegtuigen. Vorig jaar al gold de tariefsverhoging voor de 
zware Antonov-toestellen. Met deze maatregel komt MAA 
tegemoet aan de wens van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA, 
die inmiddels twaalf protestgroepen verenigt. Een andere wens 
van de alliantie om de vertrektijden van de Corendon-
vakantievluchten van 6.00 uur naar 7.30 uur te verplaatsen is 
niet gehonoreerd. Volgens MAA is het niet mogelijk om tussen 
7.30 uur en 23.00 uur de twee afgesproken Corendonvluchten 
te organiseren.

Voor meer informatie en actuele ontwikkelingen kijk op 
www.stopgroeimaa.nl n
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IVN initieert Tiny Forest® in 
stads- en dorpskernen

Groen, sociaal en educatief: een klein bos in de stad oftewel een Tiny Forest. IVN Natuureducatie 

omarmde het idee van de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma (CEO Afforstt) en enthousiasmeerde 

de Nationale Postcode Loterij om het Tiny Forest-concept te ondersteunen. Met resultaat. De 

Nationale Postcode Loterij stelde 1,85 miljoen euro beschikbaar om in Nederland binnen vier jaar 

honderd Tiny Forests te realiseren. 
Lilian Rippe

In 2018 en 2019 kunnen in totaal 24 gemeenten van de 
financiële steun profiteren. Afgelopen jaar dongen vier 
Limburgse gemeenten mee naar een bijdrage voor de aanleg 
van een of meerdere Tiny Forests. Maastricht viel in de ‘prijzen’ 
voor vier Tiny Forests. De eerste schop gaat daar in de wijk 
Malberg dit voorjaar in de grond. De andere bosjes volgen in 
het najaar en voorjaar 2020.

Een Tiny Forest is meer dan alleen een minibos. Het is een 
concept met een filosofie (zie kader). Het is de bedoeling dat 
een Tiny Forest in de buurt de kloof tussen mens en natuur 
verkleint en buurtbewoners dichter bij elkaar brengt. Scholen 
gebruiken het minibos voor natuuronderwijs in de buitenlucht 
en buurtbewoners hebben de mogelijkheid elkaar op een 
gezonde en prettige plek te ontmoeten. Door de aanplant en 
het beheer van deze minibossen dragen de mensen bij aan het 
herstel van biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van 
steden. IVN Natuureducatie werkt dan ook met scholen en 
buurten samen om de minibossen aan te planten en te 
beheren. Ze stimuleert elke buurt om zijn eigen minibos aan te 
leggen.

Lokaal project
Cindy Nordhausen, projectleider bij IVN Limburg, houdt zich 
rondom Tiny Forests onder andere bezig met educatie, 
buurtparticipatie en begeleiding van de aanleg. “Het leuke is 
dat het gaat om lokale projecten die echt van de buurt 
worden”, vertelt ze. “Met zo’n lokaal project willen we 
bewustwording creëren en toekomstige gedragsverandering. 
Bovendien werken we samen met Limburgse hoveniers en 
haken we buurtbewoners en scholen op loopafstand van het 
minibos aan. We willen met een Tiny Forest een positieve plek 
creëren. Het is fijn als er mensen komen en dingen doen. De 
lokale dynamiek met de boodschap die erachter zit maakt het 
tot een leuk project.”

Speciale plantmethode
Project van lange adem? Nordhausen: “Voor het Tiny Forest 
hanteren we een speciale plantmethode waardoor de bomen 
sneller gaan groeien. De bodem wordt op een bepaalde manier 
bewerkt en de bomen worden dicht op elkaar geplant 
waardoor ze gedwongen worden in de hoogte te groeien. 

Wanneer ze een bepaalde hoogte bereiken gaat het recht van 
de sterkste gelden; de zwakke bomen sterven dan af.” In India 
hebben ze al meerdere jaren goede resultaten, weet 
Nordhausen. “In Nederland moeten we nog ervaren hoe het 
gaat. In ieder geval willen we graag dat kinderen via de Tiny 
Forests in aanraking komen met vele facetten van de natuur en 
er zo een binding mee krijgen.”

Ook meedoen als gemeente?
Gemeenten in Limburg die op een praktische manier samen 
met burgers willen werken aan biodiversiteit, 
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Wat is een Tiny Forest®?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter 
grootte van een tennisbaan. Het minibos stimuleert 
biodiversiteit, brengt natuurbeleving dichterbij, vergroot 
de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en 
gaat hittestress tegen. Bovendien heeft het minibos een 
positief effect op de gezondheid. Immers: meer natuur in je 
buurt kan zorgen voor minder stress en stress-gerelateerde 
klachten. Kortom: Het minibos is een prettige plek voor 
vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren én voor 
mensen. Kinderen leren buiten over de Nederlandse natuur 
en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en 
gezonde plek in hun woonomgeving.

De Indiase ingenieur Shubhendu Sharma (CEO Afforstt) 
baseerde zijn Tiny Forest-concept op de bosbouwmethode 

klimaatbestendigheid, natuureducatie gezondheid en 
leefbaarheid kunnen zich dit voorjaar bij IVN Natuureducatie 
aanmelden om in aanmerking te komen voor financiële steun 
voor de aanleg van een of meerdere Tiny Forests. De 
gemeenten moeten daarvoor ook zelf in de buidel tasten en 
bereid zijn om 50 procent van de totale kosten bij te dragen en 
medewerking te verlenen gedurende de looptijd van het 
project. IVN Natuureducatie maakt de start van inschrijving 
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van de Japanse bomenexpert Akira Miyawaki. Het eerste 
Tiny Forest in Nederland werd in 2015 aangeplant in 
Zaandam. 

IVN Natuureducatie en Shubhendu Sharma hebben Tiny 
Forest® tot een geregistreerd handelsmerk gemaakt om te 
waarborgen dat deze bosjes beslist aansluiten bij het 
gedachtengoed van Sharma en Miyawaki en ook een 
sociale aanpak voor buurt en school hebben. Op de website 
van IVN staat een checklist met de specifieke kenmerken 
van een Tiny Forest. IVN is blij met elk nieuw bos, klein of 
groot, maar doet een dringende oproep om een bos alleen 
Tiny Forest te noemen als het aan alle kenmerken voldoet.

Lees meer op www.ivn.nl/tinyforest

bekend op haar website en via landelijke communicatiekanalen 
en social media. Een landelijke commissie maakt uit welke 
gemeente uiteindelijk een bedrag krijgt.

Ook zonder steun van de Nationale Postcode Loterijgelden 
kunnen gemeenten aankloppen bij IVN Natuureducatie voor 
praktische ondersteuning bij de aanleg van een Tiny Forest. De 
financiering is dan wel geheel voor eigen rekening. n
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Biologisch tuinbouwbedrijf BioVerbeek is een echt 
familiebedrijf. Kunnen jullie werk en privé goed 
gescheiden houden?
Werk en privé lopen bij ons in elkaar over en als er overdag 
iets gebeurd is in het bedrijf dan wordt dat ’s avonds thuis 
besproken. Dat is bijna onvermijdelijk met een familiebedrijf en 
ik heb daar persoonlijk geen problemen mee. Natuurlijk hebben 
we als broers ook wel eens onenigheid, maar dan gaan we 
even bij elkaar zitten en spreken we het uit. Zelf vind ik het een 
voorrecht om zowel de goede als slechte tijden met elkaar te 
kunnen delen. Als er bijvoorbeeld een hele teelt komkommers 

Bewust boeren in Limburg: Fons Verbeek van BioVerbeek

“Met 10 hectare glas is BioVerbeek nog een 
relatief kleine speler op de markt.”

Onder 10 hectare glas worden bij BioVerbeek in Velden jaarlijks miljoenen tomaten, paprika’s 
en komkommers gekweekt. Samen met broers Leo en Jac geeft Fons Verbeek leiding aan zo’n 45 
vaste medewerkers. De keuze die ze eind jaren ’90 maakten om biologisch te gaan produceren 
heeft goed uitgepakt. De volgende grote stap is volledig van het gas af. Dat is belangrijk omdat 
steeds meer klanten om een energieneutraal product vragen. BioVerbeek wil zijn kassen gaan 
verwarmen met een biomeiler, een oplossing die zowel begrip als weerstand oproept. In dit 
interview geeft Fons Verbeek uitleg over wortelknobbelaaltjes, kwikstaartjes en natuurlijk de 
biomeiler.

 Len Dumont, Natuur en Milieufederatie Limburg

of paprika’s verloren gaat door een luizenplaag, dan sta je er 
tenminste niet alleen voor. En als we een goed jaar achter de 
rug hebben, dan is het ook fijn om die vreugde met elkaar te 
kunnen delen.

Veel mensen associëren biologisch voedsel met een 
kleinschalige productie, maar dat is bij BioVerbeek niet 
het geval. Hoeveel komkommers, tomaten en paprika’s 
worden hier per jaar verpakt? 
Met 10 hectare glas is BioVerbeek nog een relatief kleine speler 
op de markt. De echt grote jongens gaan toch al gauw richting 
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de 100 hectare of meer. Op jaarbasis verbouwen wij ruim 2,5 
miljoen komkommers, ongeveer 700.000 kilo paprika’s en 
2 miljoen kilo tomaten. In de winterperiode, van december 
tot maart, wordt er niet geoogst. Dan maken we de kassen 
schoon en gaan er nieuwe planten in de grond. We werken 
daarbij met wisselteelt om de bodem gezond te houden en 
ziekten te voorkomen. Mei en juni zijn de drukste maanden van 
het jaar, dan oogsten we volop. Ik sta er trouwens nog steeds 
van te kijken hoe hard bepaalde vruchten groeien. Neem de 
komkommerplant, tussen planten, bloemaanleg, bloei en 
vruchtsnijden zitten vaak maar 18 dagen. En dan heb je een 
komkommer in de hand van 300 g.

Kringlooplandbouw is tegenwoordig een hot item. Het 
voorkomen van bodemuitputting is een van de doelen. 
Brengt het werken met monoculturen extra uitdagingen 
met zich mee op dit vlak?
Zeker, we hebben met name last van zogenaamde 
wortelknobbelaaltjes. Als het bodemevenwicht niet goed is 
krijgen deze aaltjes de kans om zich te ontwikkelen en veel 
schade aan te richten. Om dit te voorkomen maken we onze 
eigen compost met een uitgekiende verhouding organische 
stof, schimmels, bacteriën en mineralen. Hout en gras zijn 
onmisbaar bij het composteren, want ze verrijken de bodem 
met alle soorten mineralen die de planten nodig hebben. Een 
deel van het snoeiafval is afkomstig van terreinen van Limburgs 
Landschap. Ons uitgangspunt is om zo veel mogelijk gebruik te 
maken van lokale groenstromen omdat het minder belastend is 
voor het milieu.

Op de website van BioVerbeek staat dat jullie 
kwikstaartjes in de kassen laten rondvliegen tegen 
ongedierte. Gebruiken jullie nog andere dieren?
De kwikstaartjes komen tegen het einde van de winter en 
maken dan nesten in de kassen. Om hun jongen te voeden 
gaan ze op zoek naar rupsen die wij liever kwijt dan rijk zijn. 
Biodiversiteit speelt een grote rol bij de natuurlijke bestrijding. 
Rondom de kassen staan planten en bloemen die gaasvliegen 
aantrekken. Gaasvliegen zijn een natuurlijke vijand van luis en 
witte vlieg, beestjes waar we veel last van hebben. Daarnaast 
zetten we ook sluipwespen, lieveheersbeestjes en zweefvliegen 
in om de planten te beschermen. Toch zien we de laatste jaren 
regelmatig nieuwe ziekten ontstaan waar we niet direct een 
oplossing voor hebben. Groente en fruit worden over de hele 
wereld gesjouwd, waardoor nieuwe insectenplagen ons sneller 
bereiken. De opwarming van het klimaat zorgt er bovendien 
voor dat exotische soorten hier makkelijker overleven.

Het verwarmen van kassen kost een hoop energie. Met 
de stijgende gasprijs zal gasgestookte kastuinbouw 
steeds minder rendabel worden. Hoe spelen jullie 
hierop in?
Het is onze ambitie om binnen enkele jaren volledig van het 
gas af te gaan. De afgelopen 5 jaar hebben we zeer uitgebreid 
gekeken naar alternatieve energiebronnen zoals aardwarmte, 
zonnecollectoren, houtgestookte warmtekrachtkoppeling en 
de biomeiler. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor de realisatie 
van een inpandige biomeiler omdat deze een aantal grote 
voordelen biedt. Om te beginnen is het een heel eenvoudig 
systeem: zes tunnels van 35 meter lang en 7 meter breed 
waarin net als in een composthoop voortdurend biomassa 
wordt afgebroken. Doordat er van onderen lucht in de tunnels 
wordt geblazen kan de temperatuur oplopen tot 70 graden. 
Die warmte wordt via een warmtewisselaar met water afgetapt 
en gebruikt voor de verwarming van de kassen. De benodigde 

“Gaasvliegen	zijn	een	
natuurlijke	vijand	van	luis	en	

witte	vlieg.”
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biomassa, bestaande uit champost, houtsnippers, gras en dikke 
fractie varkens- en rundveemest, is afkomstig van nabijgelegen 
bedrijven. Doordat de biomeiler inpandig is kunnen we de 
ammoniak die vrijkomt goed afvangen met een chemische 
luchtwasser. Daarna wordt de lucht nog door een biobed van 
wortelhout geleid, een soort natuurlijke filtering. Aan het einde 
van het proces blijft zo’n 35 procent van de biomassa over in de 
vorm van vruchtbare compost. Deze compost zorgt tevens voor 
opslag van CO2 in de bodem.

Vereniging Mooi Schandelo heeft bezwaren tegen de 
locatie van de biomeiler en vreest dat er straks vele 
vrachtwagens door natuurgebied Zwart Water moeten 
rijden om de installatie te bereiken. Zijn de zorgen van de 
vereniging terecht?
Het klopt dat er straks meer vrachtwagens naar ons bedrijf 
moeten rijden om de biomassa aan te voeren. Wij rekenen 
op gemiddeld 9 extra vrachtbewegingen per dag, in de 
zomerperiode minder en in de winterperiode meer vanwege 
de grotere warmtevraag. Dat vinden wij ook het grootste 
nadeel van de biomeiler. De route via Zwart Water is een 
van de twee mogelijke ontsluitingswegen en in onze optiek 
het minst belastend voor de buurtbewoners. We willen een 
verkeersonderzoek laten uitvoeren om te bepalen of de 
toename van vrachtauto’s op deze plek verantwoord is. De 
uitkomst daarvan kan ook meer inzicht bieden in de bestaande 
knelpunten. Samen met de omgeving, de gemeente Venlo 
en provincie Limburg willen we naar een geschikte oplossing 
zoeken voor de infrastructuur in het buitengebied. Tegelijkertijd 
moeten we ons ook realiseren dat we een gezamenlijke 
klimaatopgave hebben en dat de overstap naar duurzame 
energiebronnen gevolgen met zich meebrengt.

Welke toekomstvisie hebben jullie met BioVerbeek?
We willen graag toe naar een fossielvrije productie, daar 
ligt de komende jaren onze focus. Uiteindelijk willen we 
zelfs klimaatpositief worden, dus nog een stapje verder dan 
klimaatneutraal. Dat zou kunnen door groene energie terug te 
geven, de biodiversiteit verder te vergroten en bij te dragen aan 
meer bewustzijn rondom biologisch voedsel. Wat dat laatste 
betreft, behoud van bodemvruchtbaarheid is cruciaal voor 
voedselzekerheid in de toekomst. Met biologische landbouw 
putten we de bodem niet uit en laten we vruchtbare grond 
achter voor de generaties die na ons komen. Het belang 
daarvan kan niet genoeg worden benadrukt. n

Geen afvalverwerker 
midden in natuurgebied
Naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding 
van de kassen en de voorgenomen uitbreiding bij 
teler BioVerbeek met een zogenaamde biomeiler is 
in het gehucht Schandelo veel onrust ontstaan. 
Niet eerder leverden zoveel bewoners bij de 
gemeente Venlo een zienswijze in tegen een 
bedrijfsuitbreiding.

Grootste biomeiler ter wereld 
Vereniging Mooi Schandelo, die als doel heeft de natuur 
en leefbaarheid rondom Schandelo te bevorderen en 
beschermen, vindt het onverantwoord om juist op deze 
plek een afvalverwerkingsinstallatie te plaatsen. De 
aanvoerwegen zijn er smal en het gebied kenmerkt zich 
door lintbebouwing direct aan de wegen. Schandelo en 
het Zwart Water vormen de recreatieve verbinding 
tussen Nationaal Park De Maasduinen en de stad Venlo, 
waar vele fietsers en andere recreanten genieten van 
het groen en de natuur. 
Schandelo is simpelweg te klein voor de grootste 
biomeiler ter wereld. Het gaat om duizenden extra 
vrachtwagens per jaar die door Schandelo en het 
natuurgebied Zwart Water zullen rijden. Daarnaast gaat 
de afvalverwerking gepaard met grote uitstoot van voor 
de natuur schadelijke gassen zoals ammoniak en 
NOx-verbindingen. Een biomeiler met het bijkomende 
grote verkeer en uitstoot past alleen op een voor 
afvalverwerking geschikte locatie. Een biomeiler op 
glastuinbouwconcentratiegebied Siberië in Venlo-
Noord ligt dan ook veel meer voor de hand.

Echt milieuvriendelijke oplossing
Daarnaast is het nog de vraag of de biomeiler een 
duurzame oplossing is voor warmteopwekking. Het is 
een nieuwe, nog niet voldoende bewezen techniek, 
waarbij zowel de warmteproductie als uitstoot zich 
moeilijk laten voorspellen. Hiermee wordt het moeilijk 
om de negatieve gevolgen voor de omgeving te 
voorspellen. Het lijkt erop dat BioVerbeek voor de 
goedkoopste optie van duurzame energie kiest. Het kan 
niet de bedoeling zijn dat natuur en leefmilieu hier de 
dupe van worden. Uit onderzoek blijkt aardwarmte een 
veel beter alternatief te zijn. De Vereniging Mooi 
Schandelo pleit er dan ook voor om naar een echt 
milieuvriendelijke oplossing te zoeken zonder extra 
belasting van kwetsbare gebieden. 

Kijk voor meer informatie over Vereniging Mooi 
Schandelo op www.mooischandelo.nl

Jev Kuznetsov, voorzitter Vereniging Mooi Schandelo
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Winterjas

Herfst 2018, Nationaal Park de Meinweg. Een afspraak 
op zondagochtend om overvliegende trekvogels te 
fotograferen verandert onderweg naar een zeldzamere 
fotosessie: zonnestralen. Gewapend met een breed scala 
aan verkeerde lenzen voor dit nieuwe doel trek ik het bos 
in. De ‘dresscode’ vooral stilstaand vogels te fotograferen 
(heel veel laagjes) past niet bij het bergop en bergaf 
rennen dat plots aan de orde is. Door het enthousiasme 
waarmee ik de zonnestralen achtervolgde verloor ik 

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.'

onderweg ergens mijn dikke groene winterjas die ik 
vanwege de oplopende temperaturen om mijn middel 
had geslagen. Vier uur lang een heuvelachtig gebied van 
tien voetbalvelden uitkammen heeft niet geresulteerd in 
het terugvinden van mijn, o zo geliefde, warme winterjas. 
Onlangs de hoop toch maar opgegeven en een nieuwe 
winterjas gekocht. Vermoedelijk loopt er nu ergens op de 
koude Meinweg een wild zwijn rond, blij met mijn mooie, 
oude, warme winterjas. n
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Limburgs energielandschap 2050
Hoe hernieuwbare energiewinning een plek kan krijgen
in het Limburgse landschap van morgen.

Een landschap in transitie
Door de eeuwen heen heeft de energiewinning flinke sporen 
achtergelaten in het Limburgse landschap. Zo zijn oerbossen 
gekapt, veengebieden ontgonnen en kolenmijnen aangelegd 
om aan de alsmaar stijgende energievraag te voldoen. 
Inmiddels staat niet alleen het landschap, maar ook het klimaat 
onder druk door toename van de CO2-concentratie als gevolg 
van het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen. Om 
het tij te keren wordt de komende jaren steeds meer energie uit 
duurzame bronnen gewonnen, zoals wind, water, zon en 
biomassa. De windmolens en zonnepanelen die hiervoor nodig 
zijn nemen veel ruimte in beslag en veranderen opnieuw het 
aanzien van het landschap. De uitdaging voor de nabije 
toekomst is om de energiebehoefte zo duurzaam mogelijk in te 
vullen en tegelijkertijd de ruimtelijke impact van deze transitie 
zo klein mogelijk te houden. Uit onderzoek van de Natuur en 
Milieufederatie Limburg blijkt dat de potentie van hernieuwbare 
energiebronnen in Limburg voldoende is om in 2050 volledig 
aan de eigen energievraag te voldoen. Met de juiste energiemix 
hoeft dit bovendien niet ten koste te gaan van de kwaliteit van 
het Limburgse landschap. Dit artikel bevat een beknopt 
overzicht van de uitkomsten.

Toekomstige energievraag
Aan de hand van de energiedoelstellingen is eerst in beeld 
gebracht welke totaalcapaciteit nodig is om in 2050 aan de 
Limburgse energievraag te kunnen voldoen. Op basis van de 
Trias Energetica(1) en het Energieakkoord(2) kan worden 
aangenomen dat het energiegebruik in 2050 neerkomt op 
94,2 PJ, zie onderstaande figuur. Hierbij wordt uitgegaan van 
een geleidelijk dalend energiegebruik door innovatieve 
oplossingen voor energiebesparing en terugwinning.

Indicatie gewenste hernieuwbare energiemix 
in Limburg
Op basis van het onderzoek naar de potentie van 
hernieuwbare energiebronnen in Limburg is een indicatie van 
de gewenste energiemix opgesteld. Daarbij is rekening 
gehouden met belemmerende factoren, met name op het 
vlak van ruimtelijke ordening. In de hiernaast staande tabel is 
voor elke energiebron de jaarlijkse opbrengst en het totale 
ruimtebeslag opgenomen. De geschetste energiemix is 
indicatief omdat er nog veel onzekerheid is over de 
beschikbaarheid en toepasbaarheid van met name bronnen 
als restwarmte en biomassa.

Toekomstige energievraag

Percentage aandeel hernieuwbare energie
Energiegebruik in PJ
Hernieuwbare energie in PJ

Tijd (in jaartallen)

En
er

gi
e 

(in
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J)

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055
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1.	 	Trias	Energetica	is	een	strategie	die	zorgt	voor	een	efficiënte	samenwerking	van	energiebesparende	maatregelen	aan	de	hand	van	de	volgende	stappen:	beperk	de	energievraag,	
gebruik	energie	uit	hernieuwbare	bronnen	en	indien	nodig	fossiele	brandstoffen	op	een	zo	efficiënt	en	schoon	mogelijke	manier	gebruiken.

2.	 	Afspraken	energieakkoord:	1,5%	energiebesparing	per	jaar;	14%	hernieuwbare	energie	in	2020	en	16%	hernieuwbare	energie	in	2023.

Opbrengst (PJ) Ruimte-beslag (ha) Waarvan dubbel 
ruimtegebruik (ha)

Zon (PV, zonnepanelen) 39,5 6.388 1.565

Restwarmte 26,6 - -

Warmte-Koude opslag (Gesloten systeem) 10,2 - -

Warmte-Koude opslag (Open Systeem) 7,7 - -

Geothermie 5,9 - -

Zon (th, thermisch) 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 - -

*	 Ruimtelijke	impact	van	windenergie	is	gebaseerd	op	het	oppervlak	van	de	potentiegebieden.
	 Hierin	is	het	indirecte	ruimtegebruik	dat	veroorzaakt	wordt	door	de	bufferzones	nog	niet	opgenomen.

Energiemix in Limburg
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Gewenste duurzame energiemix
Door verschillende hernieuwbare energiebronnen te 
combineren kan Limburg in 2050 duurzaam voorzien in de 
energievraag van 94,2 PJ. Vanwege de relatief beperkte 
ecologische en landschappelijke impact van energieopwekking 
uit duurzame biomassa, bodem-, aard- en restwarmte
gaat de voorkeur uit naar het toepassen van deze energiebronnen. 
Toch zal het grootste deel van de benodigde opbrengst worden 
gegenereerd met zonnepanelen. Zonnevelden nemen net als 
windmolens veel ruimte in en staan in het buitengebied op 
gespannen voet met natuur en landschap. Om de effecten van het 
ruimtelijk beslag te beperken heeft dubbel ruimtegebruik de 
voorkeur. Bijvoorbeeld door parkeerterreinen te overdekken met 
zonnepanelen, een plan dat momenteel wordt uitgewerkt door de 
Natuur en Milieufederatie Limburg en enkele partners. Daarnaast 
heeft NMF Limburg een Wind- en Zonnevisie opgesteld met 
duidelijke voorkeurs- en uitsluitingsgebieden voor de plaatsing van 
windturbines en zonnevelden.

Een alternatief scenario
In bovenstaande berekening is uitgegaan van een afnemende 
energievraag in de komende drie decennia. Het is goed 
denkbaar dat de energiebehoefte in 2050 niet kleiner maar juist 
groter is dan nu, bijvoorbeeld door een groeiende economie en 
een sterke toename van het (vlieg)verkeer. In dat geval is een 
energiemix die uitsluitend is samengesteld uit duurzame 
bronnen waarschijnlijk niet toereikend. Nieuwe technologieën 
met een hogere opbrengst kunnen de stijgende 
energiebehoefte mogelijk opvangen, maar feit blijft dat er 
fysieke grenzen zijn aan het ruimtegebruik in onze provincie. 
Om die reden zou de import van zonne- en windenergie uit het 
buitenland niet op voorhand moeten worden uitgesloten.

Indicatie Energiemix 2050

n Zon (PV, zonnepanelen)
n Restwarmte
n Warmte-Koude opslag (Gesloten)
n Warmte-Koude opslag (Open)
n Geothermie
n Zon (th, thermisch)
n Wind
n Biomassa
n Waterkracht

2%
5%

6%

8%

11%

27%

40%

Verder lezen?
Op www.nmflimburg.nl/publicaties vindt u:
-  Limburgs Derde Energielandschap
-  Windvisie Limburg 2016, 2018 geactualiseerd
-  Zonnevisie Limburg 2018  n

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 onkostenvergoeding van €18. 
Ook 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
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Alle inzendingen werden beoordeeld door een jury bestaande 
uit fotograaf Maurice Hertog, directeur Hans Heijnen van de 
NMF Limburg en boswachter Marijke Vaes van Staatsbosbeheer.
Onderstaande foto van Robin Tijsen werd gekozen als algemene 
winnaar.

Winnaar fotowedstrijd 
‘De Schoonheid van de Nacht’

De schoonheid van de nacht in beeld brengen, dat was de uitdaging voor de deelnemers aan de 

fotowedstrijd die eind vorig jaar plaatsvond in het kader van de Nacht van de Nacht. 

Nacht van de Nacht 2019 
Dit jaar vindt de Nacht van de Nacht plaats op zaterdag  
26 oktober 2019. Kijk voor meer info en activiteiten op  
www.nachtvandenacht.nl
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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. 
Uniek zijn de Tranchotkaarten (1800), 
de eerste échte topografische 
kaarten van Limburg. In de App 
zijn ook informatieve kaartlagen 
opgenomen, bijvoorbeeld van onze 
wind- en zonnevisie. 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), een uitgave van de Natuur en Milieufederatie 

Limburg.

Ons Limburgs landschap 
nog beter leren kennen? 
Doe dan mee met de 
TRINLkwizz!

De kwizzvragen hebben betrekking op een 
onderwerp waar de Natuur en Milieufederatie 
Limburg nauw bij betrokken is. Door in TRINL 
de juiste kaart te selecteren kan de locatie 
worden opgespoord en vindt u het antwoord 
op de vraag.

Nieuwe kwizzvraag

TRINLkwizz

Weet u het antwoord?
Stuur een mailtje naar 
info@nmflimburg.nl 
onder vermelding van 
TRINLkwizz. Onder de goede 
inzendingen wordt het boek 
‘Confessions of a Recovering 
Environmentalist’ van 
Paul Kingsnorth verloot. n

Op de plaats van de 
blauwe marker is 
een zeer omstreden 
trambaanfietsroute 
gepland. Hoe heet 
de weg op dit 
onderdeel van het 
fietstracé?

Winnaar 
TRINL 
kwizzvraag 
Limburgs 
Milieu 04 
2018

Op de plaats van de blauwe marker is een groot 
energiepark gepland. Hoe heet dit gebied?
Het juiste antwoord is: Het Wells Meer. 
De winnaar is Wanda Borter.



 |  23

C
O

LO
FO

N

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 bijna 
50 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:
Luuk Belgers, Bart Cobben, Ruud Guyt, 
Har Haans, Hans Heijnen, John Janssen, 
Jev Kuznetsov, Grietje Lenstra, Astrid Ma, 
Cindy Nordhausen, Kim van Sparrentak, 
Karin Timmermans, Carel van der Zanden, 
Fons Verbeek, de geïnterviewden en fotografen.

Abonnementen en adreswijzigingen:
Limburgs Milieu verschijnt vier maal per 
jaar. Een jaarabonnement kost €12,50. 
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 
Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond
T 0475 - 386 410
www.nmflimburg.nl
info@nmflimburg.nl

Je vindt de NMF Limburg op:

Vormgeving & drukwerk:
Grafigroep Zuid, Swalmen

De Nationale Postcode Loterij is 
medefinancier van diverse projecten 
van de NMF Limburg.

Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Het uitgeven van Limburgs Milieu 
wordt mede mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van de provincie 
Limburg.

Dit magazine is geproduceerd door 
Grafigroep Zuid onder gecontroleerde 

omstandigheden conform 
ISO 14001 Grafimedia getoetst door 

de SCGM, Certificaatnummer 
SCGM: MMS-2017.03.02

Limburgs Milieu is gedrukt 
op gecertificeerd FSC®-papier.

Boekrecensie: 

Confessions of a Recovering 
Environmentalist van Paul Kingsnorth

oneindige groei. Deze ‘crisis of growth’ is 
het gevolg van een antropocentrisch 
wereldbeeld, waarbinnen de mens zichzelf 
beschouwt als losstaand van de natuur. 
Volgens Kingsnorth voelen we ons niet 
meer verbonden met de aarde en gebrui-
ken we haar rijkdommen alleen om onze 
levensstandaard hoog te houden. Klimaat-
verandering vormt een serieuze bedreiging 
voor ons ‘comfort level’ en dus doen we als 
mensheid waar we goed in zijn: het 
probleem reduceren tot de kern (te veel 
CO2) en vervolgens alles uit de kast trekken 
om het op te lossen. 
De kritiek van de auteur op de milieu- 
beweging is dat deze zich heeft laten 
meeslepen in het utiliteitsdenken van een 
kapitalistische maatschappij. Duurzaam- 
heid staat tegenwoordig gelijk aan het 
rücksichtslos najagen van CO2-reductie, 
een doel dat alleen kan worden bereikt door 
nuttig gebruik te maken van de natuurlijke 
omgeving. De milieubeweging staat toe 
dat in natuurgebieden die ze voorheen 

beschermde nu op industriële schaal 
‘schone energie’ wordt geoogst via zon, 
wind en water. Daarmee is milieu- 
activisme business as usual geworden, stelt 
Kingsnorth, en tandeloos opgenomen in 
het vooruitgangsgeloof dat aan de basis ligt 
van de crisis waarin we ons bevinden. 
Kingsnorth sluit zijn boek af met een 
manifest getiteld Uncivilisation: een oproep 
aan kunstenaars, schrijvers en artiesten om 
de ‘myth of civilisation’ af te breken en een 
nieuw verhaal te creëren waarbinnen de 
mens duidelijk een toontje lager zingt. 
Daarmee biedt Kingsnorth toch nog een 
sprankje hoop en laat hij zien dat hij de 
mensheid nog niet helemaal heeft 
afgeschreven. n

Len Dumont, 
Natuur en Milieufederatie Limburg

Je	kunt	het	boek	'Confessions	of	a	Recovering	
Environmentalist'	van	Paul	Kingsnorth	
winnen	door	mee	te	doen	met	de	TRINLkwizz	
op	de	vorige	pagina.

In zijn jongere jaren was Paul Kingsnorth 
een gepassioneerd milieuactivist die fel 
streed tegen het kappen van oerwouden en 
aanleggen van snelwegen door kwetsbaar 
landschap. Zijn drang om de natuur te 
beschermen kwam voort uit het ontzag en 
de verwondering die hij als kind ervoer: zijn 
vader nam hem geregeld mee op lange 
trektochten door de ruige Moorlands van 
Engeland. Maar Kingsnorth (47 jaar) heeft 
zich een tiental jaar geleden gedesillusio-
neerd teruggetrokken uit de milieubewe-
ging en leidt tegenwoordig een eenvoudig 
low-impact bestaan op het Ierse platteland. 
In de verzameling essays met de titel 
Confessions of a Recovering Environmenta-
list geeft Kingsnorth een inkijkje in zijn 
beweegredenen. Hij begint met de vrij 
deprimerende constatering dat de wereld 
niet meer te redden valt en dat de 
mensheid afstevent op een zekere 
ondergang. Dat het zo ver heeft kunnen 
komen heeft alles te maken met ons 
hardnekkige en misplaatste geloof in 



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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