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Welke gevolgen het op handen zijnde Klimaatakkoord heeft voor
Limburg is nog niet helemaal duidelijk. Maar vast staat wel dat
de komst van zonneparken en windmolens niet onopgemerkt zal
blijven.

De overgang naar duurzame energiebronnen stelt ons voor een van de
grootste opgaven voor ruimtelijke ordening van de komende decennia. De
Natuur en Milieufederatie wordt weleens verweten niet doordrongen te zijn
van de urgentie van de energietransitie. Met name in discussies rondom
nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld Greenport Venlo, Kookepan Neer
of AC Weert. We zouden de belangen van natuur, landschap en leefmilieu
hierin te zwaar laten wegen. Daar zou misschien nog iets voor te zeggen
zijn als er geen alternatieve locaties beschikbaar waren. Maar uit onze
wind- en zonnevisie blijkt dat er voldoende gebieden te vinden zijn in
Limburg voor de aanleg van wind- en zonneparken. Het verschil met de
bovengenoemde initiatieven is dat de impact op natuur en landschap in
deze voorkeursgebieden aanzienlijk kleiner is. We zijn dus uitgesproken
voorstander van duurzame energieopwekking, maar wel met behoud van
kwaliteit van het Limburgse landschap en leefmilieu. Laten we dus vooral
slimme ruimtelijke keuzes maken en ervoor zorgen dat de transitie geen
doel wordt dat alle middelen heiligt.

Veel leesplezier met deze herfsteditie!

Hans Heijnen
directeur
h.heijnen@nmflimburg.nl

17
17

De foto van Luuk

18	TRINLkwizz
19	Colofon & Boekrecensie

| 3

VOORWOORD

Een
landschap
in transitie

KORT NIEUWS

Grietje Hovens aan de slag met
natuur en ruimtelijke ordening
Afgelopen zomer is Grietje Hovens begonnen als beleidsmedewerker
ruimtelijke ordening, natuur en landschap. In deze functie houdt zij zich bezig
met ruimtelijke projecten in Noord- en Midden-Limburg.
Na haar studie Zoötechniek aan de
Wageningen University & Research
(WUR) werkte Grietje drie jaar in
Hustai Nuruu National Park in
Mongolië waar ze het gedrag van
groepen Przewalskipaarden
observeerde. Na die tijd zette ze
samen met haar man, wildbioloog, in
Mongolië een fokprogramma op voor
veebeschermingshonden, om het vee
van de nomaden tegen aanvallen van
wolven te beschermen. Terug in
Nederland werkte ze vijf jaar voor het
toenmalige ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Haar
werkterrein als beleidsmedewerker
dierenwelzijn was breed, variërend
van agressieve honden, exoten,

intensieve veehouderij tot grote
grazers. Met haar man runde ze later
enige tijd als ecoloog ecologisch
adviesbureau Faunaconsult.
Grietje kiest nu voor een kleine,
idealistische organisatie die zich inzet
voor de belangen van natuur en
landschap: NMF Limburg. Hoewel
geboren en getogen in Friesland
houdt Grietje van Limburg en zijn
landschappen. Ook in haar vrije tijd
zet ze zich in voor natuur en
landschap. “Ik ben regelmatig in het
circa 20 hectare grote natuurgebied
bij de Aalsbeek in Belfeld te vinden.
Dat beheren wij samen met een grote
groep vrijwilligers. Er is altijd wel wat

te doen, zoals maaien, gras
bijeenharken, watercrassula -een
invasief exotisch plantje- uit de
poelen verwijderen en snoeien”, aldus
onze actieve, nieuwe collega. n

Project RHEDCOOP met Europese steun van start
Met goedkeuring van het grensoverschrijdend
samenwerkingsprogramma Interreg VlaanderenNederland kan het project RHEDCOOP (Renovatie en
Hernieuwbare Energiediensten via Coöperaties) van
start. Dankzij dit fiat kan het project rekenen op
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO).
RHEDCOOP verenigt vijftien partners uit Vlaanderen en
Nederland waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg
als kennispartner. De partners willen door kennis te delen
sneller meer woningen en publieke gebouwen energetisch
renoveren en voorzien van hernieuwbare energie.

Om dat te bereiken ontwikkelt RHEDCOOP een innovatief
Energy Services Company (ESCo)-model op maat van de
energie(burger)coöperaties in Nederland en Vlaanderen met
als doel betrokken doelgroepen praktisch en financieel te
ontzorgen. Een ESCo verzorgt voor de klant alle aspecten van
verduurzaming van de woning/het gebouw; de klant betaalt
de ESCo uit de bereikte besparingen/opwekking van energie.
SELL
Door zijn deelname aan het project kan het Steunpunt
Energie Lokaal Limburg (SELL) kennis inbrengen vanuit de
energiecoöperaties. Tevens kan het steunpunt kennis delen
met energiecoöperaties, Natuur en Milieufederaties en
aanverwante partijen zodat deze zich verder kunnen
professionaliseren.
Kijk voor meer info op www.grensregio.eu
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Educatief Verspeelplein
duurzame energie voor Venlo
Venlo krijgt een Verspeelplein: een pop-up event dat energiebesparing en energieopwekking
beleefbaar maakt voor kinderen én hun ouders. Ontwerperscollectief Groen Grijs Geel ontwikkelde
het concept in opdracht van Museum van Bommel van Dam. De verwachting is dat het
Verspeelplein in september kan starten met een tour langs scholen, pleinen en festivals.

Het Verspeelplein is een verplaatsbaar speelplein met
educatieve installaties. Een speelplaats waar duurzame
energie tastbaar en visueel gemaakt wordt. Het
Verspeelplein is een combinatie van fysieke installaties,
workshops en plezier. De installaties en workshops zijn
ontworpen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun ouders.
Het reizende speelplein omvat zes objecten en een
workshop. Het is makkelijk te transporteren, wat het
mogelijk maakt om Verspeeldagen te organiseren bij
basisscholen, lokale evenementen en festivals. Daarmee
maken museum van Bommel van Dam en de ontwerpers in
september de start.

Circular Art Lab Limburg
De oproep was de vierde in de reeks van het Circular Art Lab
Limburg. Hoe kunnen we een grotere groep mensen
betrekken bij de energietransitie? Deze vraag legden Museum
van Bommel van Dam, Gemeente Venlo, Enexis, Natuur en
Milieufederatie Limburg en Energiecoaches Venlo voor aan de
creatieve sector. Uit de reacties kozen zij vier voorstellen die
werden uitgewerkt door Eva Broekhuijse, Jan Janse, Bert
Schoeren en Groen Grijs Geel. Het voorstel van Groen Grijs
Geel werd geselecteerd voor uitvoering. n
Kijk voor meer info op www.vanbommelvandam.nl/projecten

Foto: Zebra Fotostudio's

Zelf ontdekken
De mobiele installaties laten spelenderwijs ontdekken hoe een
zonnepaneel werkt, welke huishoudelijke apparaten echte
energieslurpers zijn en hoeveel energie het eigenlijk kost om
een telefoon op te laden. Een en ander wordt gevisualiseerd
door creatief gebruik van water. Het streven is om tot een
reizende manifestatie te komen die gesprekken over
duurzaamheid op een natuurlijke manier aanwakkert.

Groen Grijs Geel
Collectief Groen Grijs Geel bestaat uit vier jonge designers. Zij
zetten ruimtelijk, experimenteel en ontwerpend onderzoek in
om onverwachte antwoorden te vinden op maatschappelijke
vragen. In reactie op een open oproep die Museum van
Bommel van Dam met een aantal partners uitschreef, is Groen
Grijs Geel op zoek gegaan naar manieren om kinderen en hun
ouders te betrekken bij de energietransitie.

| 5

Gedeputeerde Bob Ruers:

‘Er moeten harde noten
gekraakt worden’
Geboren en getogen Limburger Bob Ruers (71) is na het vertrek van Daan Prevoo de gedeputeerde
(SP) voor onder andere energie, duurzaamheid en milieu. Ruers groeide op in Sittard en toog na zijn
middelbare school naar Utrecht om daar rechten te studeren. Ook al was hij van plan terug te keren
naar zijn roots, hij bleef er 50 jaar wonen. Hij werkte als letselschadeadvocaat met specialisatie
asbest. Daarnaast was Ruers veertien jaar SP-raadslid in de gemeente Utrecht en twaalf jaar lid van
de Eerste Kamer. Na zijn pensioen besloot hij Limburg weer op te zoeken. Niks achter de geraniums.
Na het vertrek van gedeputeerde Daan Prevoo werd Ruers in juni uitgenodigd het stokje over te
nemen. Kort daarna haalde hij de voorpagina’s van De Limburger met zijn omstreden uitspraken
over de plaatsing van negen windmolens bij Venlo. Ruers is zich ervan bewust dat Limburg met de
transitieopgave een flinke taak op zijn bordje heeft.
Lilian Rippe

Hoe bevalt de bestuurdersstoel?
Erg wennen. Ik heb de neiging om, zoals ik voorheen deed in
mijn functie als advocaat en Eerste Kamerlid, alles zelf te doen:
eigen dossiers, eigen informatie, eigen stukken schrijven. Maar
dat hoeft nu niet. De eerste weken werd ik overspoeld met
informatie. Het duizelde me af en toe. Nu krijg ik de
omvangrijke portefeuille langzaam in de vingers. Er is veel te
doen.
U heeft een pittig portefeuille. Dankzij het
Klimaatakkoord van Parijs ligt er een grote opdracht
om hernieuwbare energie te realiseren.
Het klimaatverhaal zit aan alles vast. Alles gaat op de schop. Er
komt zoveel op ons af waarvan we nog niet weten wat daarvan
de effecten zijn. Bovendien hebben we nog geen idee van wat
het allemaal gaat kosten. De transitie zal de samenleving op zijn
kop zetten.
Limburg heeft de taak om uiterlijk 2030 een
energiereductie van 49 procent te realiseren ten
opzichte van het verbruik in 1990.
Een prachtige ambitie, maar we moeten nog zien of het
realistisch is. We lagen eerst achter en nu willen we het beste
jongetje van de klas te zijn. De Noordzee biedt ons land een
mooie oplossing voor het plaatsen van windmolens, maar in
Limburg zullen we het toch op land moeten doen. Dat geeft
inpassingsproblemen.
Ideeën over de aanpak?
Zorgvuldige afwegingen en een goede voorbereiding zijn
cruciaal bij onze opgave. Als provincie nemen we het voortouw
bij de taakstelling. Vervolgens delegeren we de uitvoering aan
de gemeenten. We zijn nu bezig met het opstellen van criteria
voor de plaatsing van windmolens in Limburg. Gemeenten
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moeten straks zorgen voor draagvlak bij bewoners. Dat lukt niet
met een dictaat. In Midden-Limburg hebben we ervaring
opgedaan met twee kleinere windparken in Neer en Ospel,
geslaagde burgerinitiatieven waar jarenlang energie is
ingestoken.
Hoe beschouwt u de Natuur en Milieufederatie
Limburg?
Als een natuurlijke partner op deze terreinen van mijn
portefeuille. Het zijn specialisten en experts op het gebied van
natuur en milieu waar ik in een vroegtijdig stadium contact mee
wil hebben.
Om de transitie verantwoord te laten verlopen doet de
Natuur en Milieufederatie Limburg een voorzet in de
nota ‘Derde energielandschap Limburg’. Dit
fundament heeft ze verder uitgewerkt in een
windmolenvisie en een zonnevisie. Wat doet u
daarmee?
Die nota’s hebben we gelezen. Ook de provincie heeft enkele
jaren geleden een kaartje gemaakt met gebieden die zijn
uitgesloten voor windmolens. Dat is gebaseerd op de gedachte
van vóór 2015, vóór het Klimaatakkoord van Parijs. Die
uitsluitingsgebieden moeten op de schop anders halen we de
opgave niet. We weten dus niet of de kwetsbare Natura
2000-gebieden uitsluitingsgebieden kunnen blijven.
Het zou toch dramatisch zijn als we kwetsbare natuur
gaan opgeven om het Limburgse
duurzaamheidsvraagstuk binnen onze grenzen op te
lossen?
Zo groot is het probleem. Wij moeten kritisch gaan kijken in de
hele provincie waar we toestaan dat er windmolens komen en
waar niet.

Foto: Provincie Limburg

De NMF Limburg reikt vele alternatieven aan om het
natuurlandschap te ontzien als het om windmolens en
zonnepanelen gaat. Zo pleit ze voor zonnepanelen als
eerste in bebouwd gebied.
Gelukkig is onder de bevolking veel animo voor zonnepanelen.
Ook bij grote boerderijen. Die betrokkenheid van de mensen is
uitstekend, maar met alleen zonnepanelen halen we de
opgave niet. Er zullen daarnaast ook windmolens moeten
komen.
Invoer van duurzame energie is ook een alternatief.
Misschien als noodmaatregel, maar voorlopig is dat niet aan de
orde. Onze opdracht om 95 Megawatt duurzame energie te
realiseren, zo’n 35 windmolens, moeten we op Limburgse
grond realiseren.
Neem Chemelot dat gas gebruikt bij zijn productie. Om
die energiebron te vervangen zijn in Limburg alleen al
3000 windmolens nodig.
Dat lukt niet. De industrie en elektriciteitsbedrijven veroorzaken
80 procent van de CO2-uitstoot; burgers en andere partijen
samen 20 procent. Een CO2-neutrale industrie vraagt een
enorme veranderslag. Daar moeten innovatieve alternatieven
worden gevonden. Zo is bijvoorbeeld Mijnwater BV in Heerlen,
een veelbelovend duurzaam project. Dat heeft potentie om
verder uitgezet te worden. Daar gaan we als provincie veel geld
in steken.

Onbegrijpelijk dat de provincie met de opgave die ze
heeft ruim investeert in de groei van MAA; daarmee
wordt de opgave alleen maar groter.
Vliegbewegingen en containerschepen, mondiaal samen goed
voor ongeveer de helft van de CO2-uitstoot, zijn in het
Klimaatakkoord van Parijs buiten beschouwing gelaten. Hoe is
dat mogelijk? Dat zien we dus hier ook.
U zou kunnen zeggen: we nemen als provincie onze
verantwoordelijkheid, we geven het goede voorbeeld.
Ik vraag me af of we daar genoeg wettelijke mogelijkheden voor
hebben. Ik vind het wel noodzakelijk om dat contrast te laten
zien: een overheid die zich inspant om CO2-uitstoot te
beperken en daarnaast het vliegverkeer onbeperkt laat
doorgaan. Uiteindelijk gaat het hier om een politieke keuze.
Waar wachten we nog op?
Half september verwachten we de resultaten van de
doorrekeningen van het Plan Bureau voor de Leefomgeving
(PBL). Dan weten we waar we staan en wat onze taakstelling
precies is. Pas als we ons daarvan bewust zijn kunnen we gaan
nadenken over oplossingen. Om een en ander concreet te
kunnen maken, willen we in het najaar met veel betrokken
organisaties om de tafel. Het ziet ernaar uit dat er harde noten
gekraakt moeten worden. Niet zo prettig. n
Meer lezen over gedeputeerde Ruers? Kijk op www.limburg.nl
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Bewust boeren in Limburg: Henk Venner van Landgoed Heijerhof – De smaak van Leudal

‘Langzaamaan en ambachtelijk, zo komt
de smaak van Leudal het beste tot zijn
recht. Dat is niet alleen een goed verhaal,
daar staan we ook echt voor.’
Na zijn studie aan de HAS lag het voor de hand dat Henk Venner de boerderij van zijn ouders
zou overnemen. Maar de agrarische sector intensiveerde in rap tempo en de bijbehorende
schaalvergroting stond hem tegen. Na enkele jaren vrijwilligerswerk vond Henk zijn
‘droombaan’ bij Milieudefensie, waar hij oplossingen bedacht voor de afvalproblematiek. Maar
de organisatie groeide hard, de cultuur veranderde en Henk voelde zich er steeds minder op zijn
plek. Tijdens een fietsvakantie kreeg hij een telefoontje van zijn vader, die hem mededeelde
dat hij de boerderij wilde verkopen. Het platteland lonkte en Henk wisselde zijn kantoorbaan
in voor het boerenbestaan op de Heijerhof. Samen met zijn vriendin Hetty ging hij in 1995 de
uitdaging aan in het mooie buitengebied van Baexem.
Len Dumont, Natuur en Milieufederatie Limburg

Hoe typeer je de smaak van Leudal?
Op Heijerhof maken we een duidelijke keuze voor kwaliteit.
Alles wat we produceren is vers, eerlijk en met respect voor
de dieren. Neem onze koeien van het Schotse ras Aberdeen
Angus, ze groeien niet snel en leveren relatief weinig kilo’s
op. Maar de smaak van het vlees is uitzonderlijk goed.
Daar dragen we ook zelf aan bij door het vlees langer te
laten besterven. De worsten en hamburgers maken we
volgens eigen receptuur en dat proef je. Langzaamaan en
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ambachtelijk, zo komt de smaak van Leudal het beste tot zijn
recht. Dat is niet alleen een goed verhaal, daar staan we ook
echt voor.
Heijerhof is prachtig gelegen tussen de
natuurgebieden Leudal en Exaten en heeft de status
van een landgoed. Wat houdt dit precies in?
Na tien jaar melkgeiten te hebben gehouden wilden we
extensiever gaan werken en zijn we ons onder meer op

natuurbeheer gaan richten. Met een regeling van de
overheid konden we een deel van ons land omzetten in
natuurgebied. Zo hebben we 2,5 hectare bos aangeplant en
een zogenaamde fauna heg gecreëerd als omzoming. De
Aberdeen Angus koeien hebben we aangeschaft voor het
beheer, want het zijn echte alleseters. Langs de beekdalen
bijvoorbeeld eten ze riet en jonge wilgenscheuten, waardoor
er niet meer gemaaid hoeft te worden. De landgoedstatus
houdt verder in dat een deel van ons terrein publiek
toegankelijk is.
Heijerhof organiseert diverse workshops, waaronder
worstmaken, wildplukken en vegetarisch koken. Met
name de laatstgenoemde verwacht je niet op een
vleesproducerend bedrijf. Wat is de achterliggende
gedachte?
Net als veel van onze klanten zijn wij groot voorstander van
minder vlees eten. Dus liever af en toe een stukje kwalitatief
goed vlees, dan elke dag een kiloknaller op je bord. Dat
betekent dat we zelf geregeld vegetarisch eten. Ook in onze
catering bieden we veel vleesloze gerechten aan. Hetty was
bovendien jarenlang vegetariër en heeft de kennis in huis om
deze workshop te geven.
Heijerhof heeft geen EKO-keurmerk en het vlees van de
boerderij mag niet als biologisch worden verkocht. In
plaats daarvan heb je samen met een aantal andere
bedrijven het zogenaamde ‘Keurig Merk’ opgericht.

Waar staat dit eigen keurmerk voor?
‘Keurig Merk’ gaat vooral om open en eerlijk zijn over de
manier waarop onze producten tot stand komen. Omdat
wij alleen aan huis verkopen via de boerderijwinkel is een
officieel keurmerk ook minder belangrijk. Wij hoeven ons
daarmee niet te onderscheiden. We hebben wel geprobeerd
om volledig biologisch te werken, maar het bleek lastig
om iedereen in de keten mee te krijgen. Neem de kleine
slachter, die moet een aparte lijn opzetten met een aparte
koelcel voor het biologische vlees. Dit om administratief
te kunnen aantonen dat de herkomst in orde is. Het
slachtproces is overigens gelijk voor alle koeien, dus daar
is niets biologisch aan. Grotere slachterijen die wel een
biologische lijn hebben liggen niet in de directe omgeving.
Dan moet je de afweging maken of de extra transporttijd
van de dieren opweegt tegen het kunnen voeren van een
keurmerk.
Heijerhof heeft ook een cultureel gezicht. Hoe ziet dat
eruit?
Er is hier ruimte voor muziek en theater. In die zin is het
ook een maatschappelijke plek waar dingen gebeuren en
mensen samenkomen. Een festival als ‘Boer, Bier en Bandjes’
organiseren we op de eerste plaats omdat we het zelf leuk
vinden. Daarnaast is het een vorm van promotie. Je kunt veel
geld in advertenties steken, maar als mensen plezier maken
en ondertussen genieten van goed eten, dan brengen ze de
volgende keer ook hun vrienden mee. n
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Windpark Greenport Venlo
kampt met tegenwind
Vanaf het moment dat de plannen voor het Windpark Greenport Venlo bekend worden gemaakt in
2016 is er discussie. Er zou overlast voor omwonenden zijn en het natuurbelang zou onvoldoende zijn
afgewogen. Bovendien vraagt de Natuur en Milieufederatie Limburg zich af waarom er niet eerst
onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties. Ruim twee jaar verder is nog steeds niet bekend of het
windpark er gaat komen. Een chronologisch overzicht geeft inzicht in de chaotische besluitvorming
rondom dit project.
Marloes Fransen, Natuur en Milieufederatie Limburg

2009
De eerste plannen
De basis voor de plannen omtrent het windpark worden gelegd
in 2009, wanneer het Masterplan Gebiedsontwikkeling
Greenport Venlo Klavertje 4 wordt gepresenteerd.
Duurzaamheid is een van de speerpunten die hoog in het
vaandel staan bij de plannen voor het gebied; Greenport wil op
den duur zelfvoorzienend zijn. In 2012 volgt de Structuurvisie
Klavertje 4-gebied waarin de zoekzone voor het windpark wordt
vastgelegd.

2016-2017
Vooronderzoek
Vanaf 2016 worden de plannen voor het windpark concreter. In
2016 verschijnt de Integrale omgevingsbeoordeling Klaver 4,
waarin de cumulatieve effecten voor het windpark worden
onderzocht. Deze worden in de loop van 2017 al snel gevolgd
door de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de
Milieueffectenrapportage en het ontwerp bestemmingsplan.
Op het gebied van vleermuizen en de signaalverlichting schoot
de Milieueffectenrapportage nog tekort, volgens de Commissie
M.E.R. De gemeenten Venlo en Horst aan de Maas nemen dit
advies ter harte in voorbereiding op het ontwerp
bestemmingsplan. Ondanks de goede voorbereiding
ontvangen de gemeenten dertig zienswijzen tegen het plan,
waaronder één van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Veel
voorkomende onderwerpen zijn het alternatievenonderzoek,
de geluidsoverlast, de slagschaduw, het Nederlands
NatuurNetwerk en het landschap.

2018
Gemeenteraad Venlo
Op woensdagavond 28 februari jl. moet de gemeenteraad
van Venlo stemmen voor of tegen de plannen voor het
windpark. In de vergadering spant het erom: de raadsleden
twijfelen sterk of ze moeten instemmen met de plaatsing
van negen windmolens. Met name de onduidelijkheid
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omtrent de gezondheidsrisico’s die het laagfrequente
geluid van de windturbines met zich meebrengen zorgt
voor twijfel. Van tevoren is al duidelijk dat het spannend
wordt bij het CDA, de partij van de verantwoordelijk
wethouder Jos Teeuwen. Teeuwen haalt samen met
lijsttrekker Tom Verhaegh hoogstpersoonlijk collegaraadslid Ruud Hermans op van zijn vakantie in Zuid-Tirol
zodat hij zijn stem die avond kan uitbrengen. Het mag
echter niet baten, op verzoek van D66-fractievoorzitter
Frans Aerts wordt het besluit twee weken uitgesteld; in de
tussentijd kunnen de gemeente en de provincie met een
plan van aanpak komen waarin duidelijk wordt hoe bij
omwonenden draagvlak kan worden gecreëerd. Teeuwen
en SP-gedeputeerde Daan Prevoo bespreken dit plan
telefonisch tijdens de schorsing van de raadsvergadering,
nadat SP-fractievoorzitter Ton Heerschop duidelijkheid
heeft geëist.
Twee weken later, op 12 maart, wordt de extra vergadering
gehouden. In het beloofde plan reserveren provincie en het
energiebedrijf Etriplus 1,3 miljoen euro om omwonenden
uit te kopen. Bovendien kunnen die omwonenden zich
daarnaast inkopen in een coöperatie om financieel te
profiteren van de windturbines. Het plan verandert echter
weinig aan het standpunt van de omwonenden in Blerick en
Boekend. Het CDA, VenLokaal en Lokale Democraten willen
voorstellen om slechts een deel van de windturbines te
schrappen. Het is echter wethouder Stephan Satijn die laat
weten dat minder dan negen turbines geen optie is: het is
alles of niets. Dit maakt de keus voor veel partijen niet
makkelijker; enkel GroenLinks stemt volmondig in. Het plan
haalt desondanks te weinig stemmen in de raad, vanwege
een gebrek aan draagvlak bij omwonenden en de gevolgen
voor het milieu.
Provinciaal Inpassingsplan
Een maand later, op 13 april, komt naar buiten dat de
provincie de gemeente gaat overstemmen door het
windpark middels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te
realiseren. De provincie ziet zich hiertoe genoodzaakt om

de afspraken met het Rijk na te komen: dertig windmolens
bouwen voor 2020. Prevoo verwacht op dat moment eind
2020 niet te halen, maar een half jaar later moet zeker
haalbaar zijn. Het dossier Venlo is hierin cruciaal, omdat de
negen windturbines ongeveer goed zijn voor een derde van
de groene energie die Limburg van het Rijk moet gaan
opwekken. Raadsleden uit Venlo reageren echter boos op
de stap van de provincie; zij stellen dat de provincie de raad
en de burgers van Venlo niet serieus neemt.

Wat vindt NMF Limburg?
Op basis van onze eigen windvisie uit 2016 is de NMF
Limburg van mening dat zes van de negen windmolens
zodanig zijn gesitueerd dat ze ten koste gaan van natuur en
leefmilieu van omwonenden. Een alternatieve locatie voor
de zes windmolens kan worden gevonden langs de A67. Dit
hebben wij inmiddels aan de leden van Provinciale Staten in
Limburg kenbaar gemaakt.

Het is Eric Geurts (PVDA) die vervolgens het stokje van
Prevoo overneemt op het dossier, wel als een tijdelijke
vervanger tot er een nieuwe SP-gedeputeerde is gevonden.
Geurts is van mening dat er slechts vier in plaats van negen
windmolens gerealiseerd hoeven te worden. Het is echter
de nieuwe gedeputeerde Bob Ruers (SP) die zegt vast te
houden aan het besluit van Prevoo om de gemeenteraad
van Venlo te overrulen en negen windmolens te plaatsen.
Bob Ruers blijft echter twijfelen over de windmolens bij
Greenport; het ene moment vertelt hij tegen dagblad De
Limburger dat hij niet wil afwijken van de negen
windmolens, het andere moment vertelt hij in een
uitzending van L1 dat voor vijf van de negen windmolens
legio alternatieven zijn. Deze twee verschillende stellingen
brengt hij in amper een etmaal achter elkaar naar buiten.
Na het zaaien van deze verwarring wil Ruers er vervolgens
niets meer over kwijt, tot hij enkele weken later naar buiten
brengt dat hij tegen het plan is dat hij in zijn functie
eigenlijk zelf moet verdedigen. Ondanks deze uitspraak wilt
Ruers het dossier in zijn handen houden. Vanwege zijn
gedraai is zijn geloofwaardigheid inmiddels tot het
minimum geslonken en neemt zijn collega Hans Teunissen
de woordvoering voor dit gevoelige dossier over.
Go or no-go?
In september presenteert gedeputeerde Ruers het
langverwachte provinciale energieplan in de hoop dat dit
partijen zal overtuigen van de noodzaak van de negen
windturbines. Maar Provinciale Staten wijzen het plan af
vanwege onvoldoende onderbouwing en sturen Ruers terug
naar de tekentafel. Om de subsidie van het Rijk niet te
verliezen moet nu snel een besluit worden genomen over
het windpark.
Op het moment van schrijven van dit artikel is nog niet bekend
of de Staten instemmen met de realisatie van windpark
Greenport Venlo. Of de benodigde meerderheid van stemmen
wordt gehaald zal blijken op 28 september 2018. n

Foto: Peter Trimming

Op 27 april barst de politieke bom; vijf van de acht
statenleden van de SP stappen op, gedeputeerde Prevoo
volgt snel daarna. Eén van de redenen daarvoor is Prevoo’s
handelen in het dossier over de windmolens. Het overrulen
van de gemeenteraad is niet goed gevallen bij zijn SPcollega’s in Venlo en het feit dat hij anders handelt in het
dossier dan de partij van hem vraagt, valt ook niet in goede
aarde.

Windturbines veroorzaken
chronische stress bij dassen in
Groot Brittanië
Brits onderzoek naar het effect van windturbines op dassen
toont aan dat dassen een sterk verhoogd stressniveau hebben
wanneer ze binnen een kilometer van een windturbine
verblijven. De onderzoekers kwamen tot de conclusie nadat
ze het cortisolniveau in de dassenharen hadden onderzocht.
Haren van dassen die binnen een kilometer van een
windpark verbleven, hadden een 265 procent hoger
cortisolniveau dan de haren van dassen die meer dan tien
kilometer van het windmolenpark leefden. Het sterk
verhoogde cortisolniveau wijst op een verhoogde activiteit
van de zogenoemde hypothalamo-hypofyse-bijnier wat
duidt op stress. De onderzoekers stelden vast dat het de
windturbines zijn die de aangetroffen hogere cortisolniveaus
bij de dassen veroorzaken. De stress kan van invloed zijn op
het immuunsysteem, wat weer kan leiden tot een verhoogd
risico van infectie en ziekten in de dassenbevolking.
Zou hetzelfde gelden voor andere dieren en mensen?
Het onderzoek van Roseanna C.N. Agnew, Valerie J. Smith en
Roberts C. Fowkes is in december 2015 gepubliceerd in het
Journal of Wildlife Diseases van de Wildlife Diseases Association.

| 11

Regionale Energiestrategie Limburg als uitwerking van Nationale Klimaatakkoord

Blijf doel voor ogen houden
Op 10 juli 2018 presenteerde oud-minister Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, samen met
de vijf voorzitters van de klimaattafels de voorstellen voor hoofdlijnen van het nationale
Klimaatakkoord. Tevens bood Nijpels de voorstellen aan minister Wiebes van Economische Zaken
aan. Met de hoofdlijnen geven de vijf tafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030
een CO 2 -reductie van 49 procent te realiseren. Een van de aanbevelingen uit het akkoord is om zo
snel mogelijk tot zogenaamde Regionale Energie Strategieën (RES) te komen. De Natuur en
Milieufederatie Limburg ondersteunt van harte het streven van de provincie Limburg om de
provincie als een energieregio te zien en daarom te kiezen voor een RES Limburg. Belangrijk is wel
dat we in onze zoektocht naar de juiste middelen het doel, namelijk terugdringen van de mondiale
CO 2-uitstoot, voor ogen blijven houden.

Hans Heijnen, Natuur en Milieufederatie Limburg

Klimaatakkoord Parijs
Het nationale Klimaatakkoord borduurt voort op het
Klimaatakkoord van Parijs. In het Klimaatakkoord van Parijs is
in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt
beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van
het pre-industriële tijdperk. Het streven daarbij is om de
opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. Op 5
maart 2018 hadden 195 landen het Klimaatakkoord
ondertekend. Nederland wil als bijdrage aan ‘Parijs’ de uitstoot
van broeikasgassen in Nederland in 2030 teruggedrongen
hebben met ten minste 49 procent procent (48,7 miljoen ton
oftewel 0,0487 gigaton) ten opzichte van 1990, mogelijk zelfs
met 55 procent. Gelet op de mondiale jaarlijkse uitstoot van ca
37 gigaton in het jaar 2017 is dit naar verhouding niet veel. De
hele wereldgemeenschap moet hier werk van maken.

CO2 reductie per sector
Elektriciteit
Gebouwde
omgeving
Industrie
Landbouw en
landgebruik
Mobiliteit

Afbeelding 1: Doelen per sector
Nationaal Klimaatakkoord
De enorme nationale CO2-reductie opgave heeft grote
consequenties voor Nederland en Limburg. Met het oog
daarop vonden van april tot en met juni 2018 hierover
besprekingen plaats aan vijf sectortafels: gebouwde
omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit,
elektriciteit. De doelen per sector staan in afbeelding 1. Aan de
sectortafels zaten organisaties en bedrijven die concreet
kunnen bijdragen aan de transitie binnen hun sector. Op
specifieke onderwerpen ook andere betrokken partijen. Zo
was de NMF Limburg via de deeltafel Chemelot indirect bij de
industrietafel betrokken en leverde de koepel van de landelijke
Natuur en Milieufederaties via haar netwerkdirecteur inbreng
aan de elektriciteitstafel. De sectortafels bogen zich over
streefbeelden en ambities, de inspanningen van eenieder om
die ambities te realiseren en de instrumenten die daarvoor
nodig zijn.

Doelen per sector

te komen. In de RES wordt de regionale vertaling van de
nationale afspraken uit het Klimaatakkoord vastgelegd. Het
doel van deEnergiestrategie
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omgevingsprogramma’s en omgevingsverordeningen).

RESLimburg
Limburg
RES
De
provincie
Limburg werkt
aanaan
een startnotitie
De provincie Limburg
werktmomenteel
momenteel
een startnotitie (opleve
om teInkomen
eenworden
RES Limburg.
In deze
tot(oplevering
een RES2019)
Limburg.
deze tot
RES
concrete
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RES worden
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bijdrageopgenomen
aan de landelijke
doelen op het geb
gebouwde
omgeving.
(Limburgse)
bijdrage aan de landelijke doelen op het gebied
van elektriciteit en gebouwde omgeving.

Regionale Energiestrategie (RES)
Een van de aanbevelingen uit het nationale Klimaatakkoord is
om zo snel mogelijk tot een Regionale Energie Strategie (RES)
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DeDeprovincie
Limburg ziet de energie-infrastructuur (warmte, elektr
provincie Limburg ziet de energie-infrastructuur (warmte,
leidend principe voor een toekomstbestendige energiestrategie. De
elektriciteit en opslag) als een leidend principe voor een
gemeentegrensoverschrijdend. Daarnaast werken veel van de prov
toekomstbestendige energiestrategie. Deze infrastructuur is
(woningcorporaties,
netwerkbeheerders, maatschappelijke organis
niveau. De provincie vindt daarom dat Limburg als één energieregi
dus één provincie-brede RES moet formuleren of focus te creëren
voorkomen. De Natuur en Milieufederatie Limburg ondersteunt dit
provincie als één energieregio te zien van harte. Op provinciaal niv

veelal gemeentegrensoverschrijdend. Daarnaast werken veel
van de provinciale partners (woningcorporaties,
netwerkbeheerders, maatschappelijke organisaties) op
provinciaal niveau. De provincie vindt daarom dat Limburg als
één energieregio gezien moet worden en dus één provinciebrede RES moet formuleren of focus te creëren en
versnippering te voorkomen. De Natuur en Milieufederatie
Limburg ondersteunt dit provinciale streven om de provincie
als één energieregio te zien van harte. Op provinciaal niveau
kan beter rekening worden gehouden met de specifieke
gebiedskenmerken van de provincie.
Hoe kijkt NMF Limburg ertegenaan?
NMF Limburg is ook uitgenodigd om haar inbreng te leveren in
de RES-startnotitie. We brengen de volgende punten in.
Het doel voor ogen houden en monitoren
Kijkend naar het Klimaatakkoord van Parijs en het nationale
Klimaatakkoord kan het hoofddoel alleen CO2-reductie zijn.
Daarom is het van groot belang de huidige Limburgse CO2emissie in beeld te brengen en deze vervolgens ook te
monitoren. Monitoren is van groot belang om te voorkomen
dat CO2-winst door energietransitie verloren gaat door
bijvoorbeeld uitbreiding vliegverkeer op Maastricht Aken
Airport, de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen et cetera.
NMF Limburg heeft in de regio vooral te maken met de
gevolgen van de transitie van fossiele naar hernieuwbare
energie (met name wind- en zonne-energie) en het
ruimtebeslag dat hiermee gepaard gaat.

Opbrengst RuimteWaarvan
(PJ)
beslag (ha) dubbel
ruimtegebruik
(ha)
Zon
39,5
(PV, zonnepanelen)
Restwarmte
26,6

6.388

1.565

-

-

Warmte-Koude
opslag
10,2
(Gesloten systeem)

-

-

Warmte-Koude
opslag
(Open Systeem)

7,7

-

-

Geothermie

5,9

-

-

Zon (th, thermisch) 4,7

374

374

Wind

1,7

778³*

778*

Biomassa

1,3

54.298

54.298

Waterkracht

0,2

-

-

Totaal-potentie
Energievraag
in 2050
Sluitpost

97,8

-

-

94,2

-

-

3,6

-

-

Afbeelding 2
fossiele energie. Zoals bekend hebben ook vormen van
duurzame energieopwekking nadelen, zowel voor het milieu
als voor (de beleving van) natuur en landschap. Om hier op een
voor natuur en landschap gewenste ontwikkeling sturing aan
te kunnen geven heeft NMF Limburg de afgelopen jaren drie
visies uitgebracht: Limburgs derde energielandschap,
Windvisie Limburg en Zonnevisie Limburg.

Urgentie ja, maar oog blijven houden voor kwaliteit
Bij discussies over zonneparken en windmolens, bijvoorbeeld
Greenport Venlo, Kookepan Neer of AC Weert wordt NMF
Limburg verweten niet doordrongen te zijn van de urgentie.
NMF Limburg is wel degelijk doordrongen van de urgentie en
hecht tegelijkertijd aan kwaliteit van natuur en landschap.
Uit het onderzoek naar het toekomstige Limburgse
energielandschap (zie ‘Limburgs derde energielandschap:
ruimtelijke impact van hernieuwbare energie’) dat de Natuur
en Milieufederatie in 2017 uitvoerde blijkt dat er bij voldoende
besparing (1,5 % per jaar) de opwekking van de noodzakelijke
hernieuwbare energie in 2050 (totale omvang 94 PJ)
ecologisch verantwoord kan plaatsvinden (zie tabel afbeelding
2). We kunnen deze transitieopgave dus snel oppakken en
toch rekening houden met de kwaliteit van natuur en
landschap. Belangrijk is wel dat de goede ruimtelijke keuzes
gemaakt worden.

Voorrang aan zonne-energie in bebouwd gebied
In het Klimaatakkoord wordt gesteld dat de transitie naar een
CO2-vrij elektriciteitssysteem versneld moet plaatsvinden door
over te stappen van fossiele naar hernieuwbare opwekking.
Voor Limburg betekent dit, indien de landelijke taakstelling
pondsgewijs over de provincies verdeeld wordt, een opgave
van ca 10 PJ (exclusief de hoeveelheid energie die de
Chemelotsite in Sittard-Geleen nodig heeft voor haar
productie). Dit kan gerealiseerd worden met 500 windturbines
of 1600 ha zon of een combinatie van beide. Uit onze eerdere
visies blijkt dat de opgave voor wind in Limburg veel lager zal
zijn. Wij verwachten maximaal 100 windturbines te kunnen
plaatsen. De zonneopgave hoort zeker tot de mogelijkheden,
waarbij nadrukkelijk voorrang moet worden gegeven aan zon
op de daken en in het gebouwd gebied.

Ruimtelijke opgave in Limburg
Dat de realisatie van het Klimaatakkoord een van de grootste
opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende
decennia is, is duidelijk.

Iteratieve werkwijze gewenst
Volgens het Klimaatakkoord krijgen decentrale overheden de
ruimte hernieuwbare opwekking techniekneutraal in te
passen. Ook onderzoekt de Rijksoverheid de mogelijkheden
om Rijksgronden ter beschikking te stellen voor de opwek van
hernieuwbare elektriciteit.

NMF Limburg is zich er al een aantal jaren van bewust dat de
overgang van fossiele energie naar hernieuwbare energie heel
veel ruimte gaat kosten. Immers, het ruimtelijk beslag van
duurzaam opgewekte energie is vele malen groter dan dat van

In onze optiek moet er bij de invulling van de provinciale
opgave in elk geval sprake zijn van een iteratieve werkwijze
(door herhaling stapsgewijs het doel bereiken). Te beginnen
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Op zaterdag 27 oktober brengen we een
ode aan het donker tijdens
Nacht van de Nacht.
Doe je ook mee?
Kijk voor activiteiten in de buurt op
www.nachtvandenacht.nl

Uitgelichte Activiteiten

Foto: Maurice Hertog Fotografie

Workshop
Nachtfotografie
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Fotowedstrijd

27 oktober 2018
Nationaal Park de Groote Peel

‘De Schoonheid van de Nacht’
Looptijd:
1 oktober - 15 december

Wil jij leren hoe je de nachtelijke hemel en
haar hemellichamen haarscherp vastlegt?
Meld je dan aan voor de exclusieve
Workshop Nachtfotografie onder leiding
van fotograaf Maurice Hertog!

Stuur je beste nachtfoto in en maak kans
om je werk terug te zien in de Nacht van de
Nacht fototentoonstelling in 2019.
Ook kun je een privé-workshop winnen met
fotograaf Maurice Hertog!

Kijk op www.mauricehertog.nl/workshopnacht-van-de-nacht

Kijk op www.mauricehertog.nl/
fotowedstrijd-nacht

Of scan onderstaande QR-code:

Of scan onderstaande QR-code:

Import mogelijk maken
Het open houden van de mogelijkheid om bijvoorbeeld zon uit
Zuid-Europa of wind van de Noordzee te importeren is voor
Limburg heel relevant. Alleen al voor het draaiende houden van
de Chemelotsite in Sittard-Geleen zouden (bij gelijkblijvende
productiemethoden) 3000 windmolens nodig zijn.
Ontwikkelingen aan Duitse grens geen goed voorbeeld
In onze optiek moet er ook rekening worden gehouden met de
grote landschappelijke impact op het Limburgs landschap van
de plaatsing van windmolens aan met name de grens met
Duitsland. Zo zijn er plannen voor windmolens in
landschappelijk zeer kwetsbare grensregio’s van Maas-SwalmNette, Meinweg en Reichswald. Al in 1999 hebben wij samen
met de natuurterreinbeherende organisaties een natuurvisie
voor het grensgebied met Duitsland ontwikkeld, die
vervolgens in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
2006 is overgenomen in de vorm van de robuuste ecologische
verbindingszone. In verband met bezuinigingen op natuur is
deze zone helaas in het POL 2014 geschrapt. Overigens is het
wrang dat de CO2-uitstoot in Duitsland, ondanks zeer grote
investeringen in zonne- en windenergie, blijft steken op het
niveau van 2012 (0,9 gigaton CO2 per jaar). Dit wordt
veroorzaakt door het afscheid nemen van kernenergie en het
in de benen houden van de bruinkoolwinning. Ook hier geldt
doel en middelen niet door elkaar halen.
Reële hernieuwbare energiemix in Limburg
Wat ons betreft moet het resultaat van dit iteratief zoekproces
een goede hernieuwbare energiemix voor Limburg zijn,
gebaseerd op de draagkracht van onze dichtbevolkte provincie
(met 526 inwoners per km² na de Randstad de meest
dichtbevolkte provincie van Nederland). Met een goed
onderbouwde visie kunnen we de landelijke beleidsmakers ook
duidelijk maken wat wél en wat níet kan in onze provincie.
Maatschappelijke acceptatie
In het nationale Klimaatakkoord wordt nadrukkelijk gewezen
op het belang van maatschappelijke acceptatie en draagvlak
voor de energietransitie, ook voor (mede)eigenaarschap bij de
burger.
Ook wij willen in Limburg via participatie draagvlak creëren
voor de energietransitie. Maar alleen voor die projecten die
ook voldoende rekening houden met het leefmilieu van de
mens alsmede de belangen van natuur en landschap. In dit
verband is het belangrijk om erop te wijzen dat draagvlak niet
verward moet worden met aandeelhouderschap.

Foto: Koen Brouwer

met overeenstemming over het te bereiken doel richting 2050.
Hierna wordt via een proces van herhaling toegewerkt naar het
bereiken van het doel. Verschillende varianten bestaande uit
combinaties van zon- en windvarianten (en andere vormen van
duurzame opwek) worden tegen het licht gehouden en
bekeken op hun effecten voor leefmilieu voor de mens, natuur,
landschap et cetera. Import van hernieuwbare energie wordt
niet op voorhand uitgesloten. Zon in combinatie met
opwekking van groene waterstof uit Zuid-Europa kan
bijvoorbeeld een oplossing bieden voor de gehele EU.

3000 Windmolens zijn nodig om industriecomplex Chemelot van
energie te voorzien.
Burgerparticipatie die leidt tot aandeelhouderschap in wind- of
zonprojecten is een goede zaak, maar het moet niet zo zijn dat
hierdoor slechte projecten voor bijvoorbeeld natuur en
landschap worden doorgedrukt.
Regierol voor provincie
Door de enorme bedragen die middels SDE, subsidie voor
duurzame energie, vrijkomen worden allerlei partijen, zelfs
buitenlandse investeerders verleid in het kader van (of
oneerbiedig gezegd ‘onder het mom van’) de klimaatopgave
wind- en zonneprojecten te investeren. Ook voor boeren zijn
zonneparken financieel interessant met opbrengsten van meer
dan € 5000 per ha per jaar. En zelfs een natuurorganisatie als
Staatsbosbeheer, die door het wegvallen van
overheidssubsidies voor natuurbeheer zich genoodzaakt voelt
om grond aan te bieden voor energieprojecten. Op deze
manier draagvlak creëren zal onherroepelijk ten koste gaan van
de kwaliteit van natuur en landschap. Dit moeten we daarom
ook niet willen. Al deze ‘bottum-up’-projecten moeten passen
in een kader waarin ook de belangen van natuur, landbouw en
landschap zijn geborgd. De overheid dient via de ruimtelijke
ordening te sturen. Daarom zijn we blij met het initiatief om te
komen tot een provinciale RES waarin naar wij hopen de
provincie een duidelijke regierol gaat oppakken. Met name
door kaders te scheppen waarbinnen gemeenten samen met
andere partijen maatwerk kunnen realiseren. n
Meer informatie
Limburgs derde energielandschap: www.nmflimburg.nl/
limburgs-derde-energielandschap
Windvisie Limburg: www.nmflimburg.nl/nmf-limburgpresenteert-windmolenvisie
Zonnevisie Limburg: www.nmflimburg.nl/nmf-limburgpresenteert-zonnevisie
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ENERGIEBESPARINGSTIPS VAN ERIC

“We gaan aardgasloos”, lees en hoor ik de laatste tijd vaak. Makkelijker
gezegd dan gedaan. Wat kunt u doen om van het aardgas af te gaan? Er
zijn alternatieven. In vier stappen maakt u uw woning aardgasloos.

In 4 stappen van het
aardgas af
Waterstof als alternatief?
Warmtenetten, all-electric zijn al duurzame alternatieven voor
verwarming van woningen. Maar waterstof duikt steeds vaker
op als toekomstige vervanger van het huidige aardgas. Bij
verbranding van waterstof komen geen broeikasgassen vrij.
Waterstof is geschikt voor industrie met hoge
procestemperaturen, mobiliteit, opslag van elektriciteit en
verwarming van woningen en gebouwen. Over dat laatste was
lange tijd discussie. Recent onderzoek van Netbeheer wijst uit
dat bestaande aardgasnetwerken in principe geschikt zijn voor
de distributie van waterstof.
Productie waterstof?
Waterstof komt niet voor in de natuur en moet daarom
geproduceerd worden. Traditioneel met aardgas, niet CO2neutraal. Groen alternatief is waterstof produceren met
duurzame elektriciteit, wel CO2-neutraal. Transporteren en
opslaan van waterstof is relatief eenvoudig. Import uit gebieden

met veel zon of wind is een reële optie. Kijken we in Duitsland
net over de grens met Nederland, dan is er sprake van een
overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Dat kunnen
we mooi gebruiken voor de productie van waterstof.
Hoe maakt u uw woning aardgasloos?
Bij nieuwbouw is het steeds vaker de standaard: een woning
zonder gasaansluiting. Ook wel bekend als all-electric of gasloze
woning. Met behulp van een elektrische warmtepomp de
woning verwarmen en warm tapwater produceren; elektrisch
koken met een inductiekookplaat. Maar hoe verwarmt u uw
bestaande woning zonder gas? En hoe maakt u de
gasaansluiting overbodig? Ik help u met vier belangrijke
stappen.
1. Zorg voor goede isolatie
Het isoleren van uw woning is de eerste stap waarmee u direct
een flink verschil kunt maken. Door de woning te voorzien van
bijvoorbeeld HR++ glas, vloerisolatie, dakisolatie of gevelisolatie
blijft de warmte in de woning beter behouden en hoeft de
verwarmingsinstallatie minder hard te werken.
2. Lage-temperatuur-verwarming
Wanneer de woning goed geïsoleerd is, kan er wellicht gebruik
worden gemaakt van lage-temperatuur-verwarming. De
aanvoertemperatuur van water dat de woning verwarmt, is in
dit geval een stuk lager (<40 graden Celsius). Een lage
aanvoertemperatuur zorgt ervoor dat uw verwarmingsinstallatie
efficiënter werkt. Bij een warmtepomp scheelt dat behoorlijk.
3. Vervang de ketel door een warmtepomp
Een warmtepomp is een duurzaam alternatief voor de gasketel.
De warmtepomp zet warmte uit een duurzame bron, zoals de
lucht of de bodem, om in bruikbare warmte voor de woning. Bij
bestaande woningen zijn er verschillende mogelijkheden om
een warmtepompsysteem in te passen. Laat u hierover goed
informeren.
4. Kook op inductie
Elektrisch koken wordt steeds vaker toegepast. Denk aan
inductie of keramische kookplaat. Bij inductie koken wordt niet
de plaat zelf, maar de pan verwarmd. Hierdoor gaat er weinig
warmte verloren. En het is nog veiliger ook, want er is geen vuur.

Warmtepomp in plaats van gasketel
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Ik wens u veel succes bij uw onderzoek naar een aardgasloze
woning. n

DE FOTO VAN LUUK

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.'

Roestig kwel
Een dun, kleurig vliesje op het wateroppervlak, gemaakt
door ijzerbacteriën in kwelwater. Kwel is grondwater dat
onder druk aan de oppervlakte komt en vaak rijk is aan
ijzer en andere mineralen. Bacteriën zetten het ijzer om
in ijzeroxiden (‘roesten’) en andere verbindingen. Onder
de juiste invalshoek ontstaan zo de mooiste kleuren en
patronen. Deze foto is een detailopname van zo’n vliesje
ter grootte van een 1 à 2 cm. n

| 17

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.
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. In de App zijn ook
informatieve kaartlagen opgenomen,
bijvoorbeeld van onze wind- en
zonnevisie. n

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 het antwoord op de
vraag worden gevonden.
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TRINLkwizz
Nieuwe kwizzvraag
Op de plaats
van de blauwe
marker is een van
de omstreden
windmolens in
Venlo gepland.
Hoe heet de
beek die hier
ontspringt?

Weet u het antwoord?
Stuur een mailtje naar
info@nmflimburg.nl
onder vermelding van
TRINLkwizz. Onder de goede
inzendingen wordt het boek
‘Tien Klimaatacties die werken’
van Pieter Boussemaere verloot
(zie boekrecensie op volgende
pagina). n

Winnaar TRINL kwizzvraag
Limburgs Milieu 02 2018
‘Welk bedrijvencomplex ligt
anno 2018 op de plaats van de
blauwe marker?’
Het juiste antwoord is:
Chemelot. De gelukkige
winnaar is Harry Tolkamp.
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Boekrecensie:

Tien klimaatacties die werken van Pieter Boussemaere
Als we de gevolgen van de
klimaatopwarming enigszins willen
beperken, dan moet de wereldwijde
uitstoot van broeikasgassen in 2030 zijn
gehalveerd. De komende jaren zijn dus
cruciaal, schrijft Pieter Boussemaere in het
onlangs verschenen boek ‘Tien
klimaatacties die werken’. Boussemaere is
wars van klimaatpessimisme en wil zijn
lezer activeren en motiveren met een lijst
van “Tien persoonlijke acties die écht een
verschil maken”. Dit in tegenstelling tot
veel “klassieke klimaatlijstjes” die
zuinigheid (verbruik minder water) en
consuminderen (koop minder spullen)
benadrukken. Dit soort acties helpt
volgens de auteur maar mondjesmaat en
leidt bovendien af van de essentie: we
moeten af van fossiele brandstoffen.
Boussemaere is docent geschiedenis en

klimaat en dat zie je terug in de
eerste actie op zijn lijst: Informeer
jezelf. In deze tijd van Facebookbubbels en fakenews is het
belangrijk om kennis te nemen van
wetenschappelijk onderbouwde
feiten over de oorzaken en effecten
van klimaatopwarming. Die kennis
kun je vervolgens gebruiken om
invloed uit te oefenen op je
omgeving (actie 2) en het klimaatbeleid
van politici (actie 3). De volgende zeven
acties hebben betrekking op de
persoonlijke uitstoot en klinken toch wel
weer bekend in de oren. Kies voor echte
groene stroom (4) en spring er verstandig
mee om (5). Ga voor elektrisch vervoer (6),
vlieg minder (7), isoleer je huis (8) en stap
over op een groene verwarmingsbron (9).
Vermijd tenslotte rund- en lamsvlees (10).

Met ruim 200 pagina’s (exclusief
de voetnoten) heeft
Boussemaere een lijvig en
informatief boek geschreven dat
zijn studenten zeker zal bevallen.
De vraag is of de 10 klimaatacties
ook buiten de collegezaal gehoor
gaan vinden. Aan de cartoons in
het boek zal het in elk geval niet
liggen, want die zijn van de hand
van de Belgische cartoonist Lectrr. n
Tegelijk met het verschijnen van het
boek is ook een website gelanceerd met
een samenvatting van de 10 acties,
zie https://10klimaatactieas.be/.
Je kunt het boekje ‘Tien Klimaatacties die
werken’ winnen door mee te doen met de
TRINLkwizz op de vorige pagina.
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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 energieplannen 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

Dankzij u.

