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In dit herfstnummer passeert weer een aantal onderwerpen waarin deze 
strijd om het landgebruik zichtbaar is.
Zo komt Ferdinand Fahner in zijn bijdrage over LIWA (Limburgse Integrale 
Water Aanpak) tot de conclusie dat er drastischer maatregelen nodig 
zijn om de waterhuishouding van de meeste natte natuurgebieden goed 
op orde te krijgen. De zogenaamde hydrologische bufferzones, veelal 
landbouwgronden, zouden aanmerkelijk groter moeten zijn.
In het interview over de stikstofproblematiek wijst Wim van Opbergen, 
voorzitter van Werkgroep Behoud de Peel, op een belangrijk knelpunt: de 
intensieve veehouderij. Omdat er te veel dieren worden gehouden op een te 
beperkt oppervlak, levert de veehouderij verreweg het grootste aandeel in 
de stikstofuitstoot. 
En Carel van der Zanden laat zien dat het in het kader van de Regionale 
Energiestrategie (RES) een hele opgave zal zijn om geschikte plaatsen met 
draagvlak te vinden voor grootschalige opwekking hernieuwbare energie. 

Het is daarom dat ik bij mijn afscheid een minisymposium houd met als 
centraal thema ‘het gevecht om de ruimte’. Het is nu actueel en het zal 
voorlopig actueel blijven. Ik wens mijn opvolger Ton Hermanussen heel veel 
succes en wijsheid om hier goed mee om te gaan.

Verder hoop ik van iedereen waarmee ik heb samengewerkt op 13 november 
in de ECI te Roermond op gepaste wijze afscheid te kunnen nemen.

Hans Heijnen
directeur

h.heijnen@nmflimburg.nl
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Het 
gevecht 
om de 
ruimte
En dan is het toch nog vrij plotseling zo ver: mijn laatste voorwoord 
in Limburgs Milieu. Ook na mijn vertrek medio november zullen de 
wateropgave, de verduurzaming van de landbouw, het afronden 
van het natuurnetwerk, de aanleg van bedrijventerreinen en de 
energietransitie belangrijke opgaven blijven waar de Natuur en 
Milieufederatie bij betrokken is. En al deze opgaven vragen ruimte, 
veel ruimte.

25
24  Nacht van de Nacht op  

26 oktober

25	 	Boekrecensie:	Een	tuin	
voor	bijen	en	vlinders

26	TRINLkwizz

27	Colofon



4  |  

Afscheidsinterview NMF Limburg directeur Hans Heijnen

“Energietransitie ja, met behoud van 
kwaliteit van natuur en landschap.”

Als student biologie in Wageningen maakte hij in 1975 voor het eerst kennis met toen nog 
Milieufederatie Limburg. Hans Heijnen (65) hield op verzoek van de federatie een lezing in het 
jongerencentrum in Swalmen. Daarmee plantte hij het zaadje voor een milieubeweging die zich 
krachtig verzette tegen de aanleg van de A73, ontgrondingen en ruilverkaveling. Dat viel goed. 
Jaren later benaderde de Natuur en Milieufederatie Limburg hem voor een functie. “Ik heb gewikt 
en gewogen, wilde niet slechts overal tegen zijn”, lacht hij. “Dat ik bij de federatie ook proactief 
bezig kon zijn trok me uiteindelijk over de streep.” Na zeventien jaar, waarvan veertien jaar als 
directeur, neemt Heijnen per 1 januari 2020 afscheid van de NMF Limburg. Hij maakt de balans op.

 Lilian Rippe

Heijnen markeert een beslissend moment (2008) in zijn 
loopbaan bij de NMF Limburg: “In het kader van de wet 
ammoniak en veehouderij hadden we een beroepsprocedure 
aangespannen tegen de provincie Limburg”, vertelt hij. “Dat 
viel bij de provincie die ons grotendeels financiert niet in goede 
aarde. We hebben toen een gedragscode afgesproken: samen 
optrekken als we denken er samen uit te komen, zo niet dan 
houden we ons het recht voor naar de Raad van State te gaan 
en betalen dat uit eigen middelen. Buitenring Parkstad is 
daarvan een mooi voorbeeld.” Die cruciale afspraak leidde 
tevens intern tot een bestuursrapportagesysteem (BERAP) waar 
hij nog steeds tevreden over is. “We zijn onze oneindige opgave 
gaan onderbrengen in behapbare projecten. Per project 
formuleren we sindsdien een SMART doel waaraan we het 
resultaat toetsen. BERAP geeft een goed overzicht van wat we 
wel/niet bereikt hebben.”

Winst aan de overlegtafel
Het zou mooi zijn als de NMF Limburg in cases altijd haar zin 
krijgt. Dat dit niet realistisch is weet Heijnen maar al te goed. 

Hij is dan ook blij met elke winst die zijn club weet te behalen. 
“We kunnen sturen en winnen vaak wel wát. Neem 
bijvoorbeeld Racecircuit de Peel dat we wilden tegenhouden. 
Dat hebben we niet gewonnen, maar het circuit kwam niet op 
de geplande plek en er is natuur gecompenseerd in het 
Loobeekdal. Rijksweg 73 wilden we op de westelijke 
rivieroever. Het werd oost, maar wel met een tunnelbak door 
het Roerdal en een bij Swalmen, plus natuurcompensatie langs 
de Rijksgrens. Dat zien we bij veel dossiers. Zo ook bij concrete 
natuurherstelprojecten zoals delen van de Grensmaas. Die zijn 
écht anders ingericht dan de oude Maasplassen. Zo hebben we 
ook een goed resultaat behaald bij de N280, de verbinding 
tussen Roermond en Weert. Daar is gekozen voor een 
benadering vanuit de knelpunten: een grote ring met veel 
natuurschade of een korte verdiepte omleiding. Dat hebben 
we gewonnen met de korte variant. We dragen wel degelijk 
ons steentje bij. Onze winst zit hem in onze positie aan de 
overlegtafel. Daar kunnen we in het voortraject de elementen 
groen en milieu vroegtijdig inbrengen en mede sturen. Dat 
wordt gewaardeerd.”
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Frustratie landbouwdossier
Tevreden met alle winst is één ding, frustratie is er ook. Met 
name op het landbouwdossier: het probleem van fijnstof, 
ammoniakuitstoot, geur en landschappelijke kwaliteit. “Daar 
ben ik al zo lang als ik hier zit mee bezig. De reconstructie van 
het platteland is gewoon mislukt. Het was in 2000 al de 
bedoeling het probleem van de veehouderij op te lossen door 
deze ruimtelijk op te splitsen: gebieden waar veehouderijen 
moesten verdwijnen, verwervingsgebieden en bedrijven-
terreinen voor veehouderijen. Provincie en gemeenten zouden 
die reconstructie moeten uitvoeren, maar dat is niet van de 
grond gekomen. Wij hebben ons daar nooit bij neergelegd. In 
2013 hebben provincie Limburg, LLTB en NMF Limburg het 
Manifest Evenwichtige Veehouderij getekend. Hoofddoel: In 
2025 is de veehouderij een lust voor haar omgeving. Fijnstof, 
ammoniakuitstoot en geur zijn sindsdien jaarlijks gemonitord, 
maar er was geen verbetering zichtbaar. Het manifest maakte 
deel uit van ‘Innovatieagenda Duurzame Veehouderij 
Limburg’ (INDUVEL). Daarna kwam ‘Zo ziet Limburg dieren’ en 
daarna ‘Schone Stallen’. Het gaat maar door. Steeds hetzelfde 
probleem met een ander kaftje eromheen. We zien geen 
verbetering en de veestapel groeit zelfs nog. Die lust voor de 
omgeving gaan we dus niet redden met de huidige veestapel 
waarbij de oplossing alleen in techniek wordt gezocht. Zeker 
in gebieden met overbelasting moet de veestapel 
gereduceerd worden, maar dat lijkt politiek nooit haalbaar. 
Misschien dat de uitspraak van de Raad van State over het PAS 
daar verandering in brengt. Een andere grote tegenvaller is de 
enorme bezuiniging op de ecologische hoofdstructuur, EHS. 
Heel erg.”

Trots
Heijnen voelt zich wat ongemakkelijk in het klimaatverhaal 
van vandaag. “Wij komen op voor natuur en landschap. Daar 
zit van oudsher onze grootste achterban. En we komen op 
voor het milieu. Het klimaatverhaal verlangt dat we 
meewerken aan de energietransitie. Ik heb altijd op het 
standpunt gestaan: transitie ja, met behoud van kwaliteit van 
natuur en landschap. Evenals Paul Kingsnorth in zijn boek 
‘Confessions of Recovering Environmentalist’ stelt, vindt 
Heijnen dat energietransitie niet ten koste moet gaan van 
essentiële andere waarden. De Clauscentrale ligt gecentreerd 
op 50 ha. Als ik diezelfde hoeveelheid energie wil opwekken 
met wind heb ik daar 2200 windmolens voor nodig. Daar zit 
een spanningsveld. Te vaak wordt gedacht dat wind- en 
zonne-energie wel goed is voor de natuur, maar dat is onzin. 
Windmolens hebben bijvoorbeeld negatieve effecten op veel 
diersoorten. Bovendien heeft Limburg te weinig plek om 
ongestraft windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Limburg 
moet zuinig omgaan met de schaarse ruimte en daarom 
hernieuwbare energieopwekking laten meeliften met andere 
functies. We hebben afgelopen tijd drie visies opgesteld voor 
de invulling van hernieuwbare energiewinning in ons 
landschap van morgen. Een visie op een wenselijke 
energiemix. Daarnaast een visie op wind- en een op zonne-
energie. De drie visies samen vormen ons spoorboekje voor de 
energietransitie. Daar ben ik bijzonder trots op. Wij zijn 
voorbereid en hebben in de discussies een goed verhaal voor 

Afscheid met minisymposium 
‘Het gevecht om de ruimte 
in Limburg’

Hans Heijnen neemt afscheid op 
woensdag 13 november 2019 in de 
ECI Cultuurfabriek te Roermond. 
Voorafgaand aan de afscheidsreceptie 
vindt het minisymposium ‘Het gevecht 
om de ruimte in Limburg’ plaats, met 
aansluitend een paneldiscussie.

Wateropgave, verduurzaming van de landbouw, 
voltooiing natuurnetwerk, aanleg bedrijventerreinen 
en energietransitie zijn de belangrijke opgaven 
waar de Natuur en Milieufederatie mee te maken 
krijgt. Al deze opgaven vragen ruimte. Tijdens het 
minisymposium belicht prof. dr. ir. Rudy Rabbbinge 
hoe het gevecht om de ruimte hanteerbaar is te 
maken. Vertegenwoordigers uit het veld, 
waaronder Hans Heijnen, vormen het panel met 
wie de aanwezigen in discussie kunnen gaan.

zowel natuur en landschap als voor energietransitie. Ik hoop 
van harte dat ons verhaal gaat landen.” Ook trots is Heijnen op 
de app TRINL (tijdreizen in Limburg). “De app kent inmiddels 
een groot aantal gebruikers en zo’n 1300 geregistreerde 
vrienden. Hij geeft naast een bijzondere kijk op het Limburgse 
landschap in het verleden ook een doorkijk naar de toekomst 
die de NMF Limburg wenst. Via de app kunnen gebruikers 
onze wind- en zonnevisiekaart raadplegen.”

Valkuil
Zeventien jaar opkomen voor natuur en milieu en een toko 
runnen. In de veelheid van dossiers moest de man die “voor 
de inhoud gaat” vaak alle zeilen bijzetten. “Het vraagt veel 
energie om het op alle fronten goed te doen. Een klein team 
runnen en tevens reageren op de buitenwacht die verlangt 
dat we een standpunt hebben over veehouderij, MAA, 
enzovoort. Die combinatie is pittig. Gelukkig zijn er veel 
vrijwilligers waarop we voor een deel kunnen leunen. De 
mate van ervaring maakt het werk makkelijker. Ik weet 
ondertussen hoe de hazen lopen, wat wel/geen zin heeft en 
waar ik wel/geen energie in moet stoppen. Maar dat is tevens 
ook de valkuil. Ik moet bij de les blijven, ervoor waken 
onderdeel van het systeem te worden. Veel weten is ook veel 
begrijpen.” Aan de wijsheid van Stephen Covey’s Cirkel van 
invloed heeft de scheidend directeur in al die jaren veel 
gehad. “Ik heb geleerd me te concentreren op dat waarop ik 
invloed kan hebben en te laten rusten waarop ik geen invloed 
kan hebben.” Heijnen legt dan wel zijn directiefunctie neer 
per 1 januari 2020, voor hem geen plek achter de geraniums. 
“Ik ga graag door met inhoudelijk werk en wacht af wat er op 
mijn pad komt.” n
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Agroforestry voor een 
veerkrachtige landbouw

In de afgelopen decennia zijn er onnoemelijk veel bomen uit ons agrarische landschap verdwenen. 

In de drang naar intensivering en schaalvergroting werden ze vaak als ‘sta in de weg’ gezien. Het 

landschap, de biodiversiteit, maar ook de veerkracht van de landbouw hebben hier erg onder 

geleden. Maar… er lijkt een kentering op te treden: het bewustzijn groeit dat bomen niet alleen 

landschappelijk een belangrijke rol spelen, maar ook in de diversificatie en verduurzaming van de 

landbouw en het vastleggen van CO2. 
Grietje Lenstra, Natuur en Milieufederatie Limburg

daarnaast nog kippen ingezet, dan is er 
al een omslagpunt na 2 jaar. 

Agroforestry en beleid
In de Landbouwvisie van minister 
Schouten wordt agroforestry genoemd 
als veelbelovend nieuw initiatief. 
Agroforestry kan een vorm van 
'natuurinclusieve landbouw' zijn, omdat 

het meer ruimte biedt aan biodiversiteit. 
Er wordt gewerkt aan een Masterplan 
met de bedoeling om in Nederland 
25.000 ha agroforestry aan te leggen. 

Agroforestry Netwerk ook in 
Limburg
Piet Rombouts van adviesbureau 
Rombouts Agro-ecologie zette in 2018 
in Brabant het Agroforestry Netwerk 
Brabant op. Zo’n 75 boeren sloten zich 
daarbij aan. Rombouts werkt in het 
netwerk samen met de Zuid-Limburgse 
bedrijfskundige Nicole Lemlijn. Samen 
organiseerden zij afgelopen tijd diverse 
masterclasses en excursies voor de 
aangesloten boeren. Ruim een derde 
van de groep is inmiddels tot concrete 
agroforestry (plant-)acties overgegaan 
waaronder notenbomen in combinatie 
met koeien, akkerbouw met 
kastanjebomen en bomen in een 
kippenuitloop. In totaal is circa 100 ha 
grond gerealiseerd met agroforestry. 

Agroforestry biedt veel voordelen, 
waarom dan niet massaal omschakelen? 
Boeren kunnen bij de omschakeling te 
maken krijgen met vragen van de bank, 
met regelgeving als bestemmings-
plannen of de Wet natuurbescherming, 
bijvoorbeeld herplantplicht bij kap van 
de bomen. Maar meestal is hier geen 
sprake van (informeer bij de gemeente). 
Daarnaast is er natuurlijk een 
investering nodig en is het in Nederland 
(nog) niet zo dat je - zoals in Vlaanderen 
- een gedeelte van het plantmateriaal 
vergoed krijgt. Verder duurt het even 
voordat de bomen vrucht dragen of 
hout opleveren. Voor het bereiken van 
het omslagpunt, waarbij de bomen 
winst gaan opleveren, zijn diverse 
scenario’s doorgerekend. Zo heb je bij 
de combinatie notenbomen met gras 
pas na 12 jaar een economisch 
omslagpunt. Als je hier echter 
olijfwilgen bij plant, bereik je al na 4 à 5 
jaar een omslagpunt, omdat olijfwilgen 
de notenbomen helpen groeien én zelf 
snel vruchten dragen. Worden er 

Een vorm van silvopastorale agroforestry.
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Bomen in combinatie met grasland.
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Agroforestry Netwerk Limburg
Lemlijn en Rombouts willen in 
samenwerking met onder andere 
Natuurrijk Limburg en BioLogisch 
Limburg ook in de provincie Limburg 
een Agroforestry netwerk opzetten. 
Ook wordt samenwerking gezocht 
met het Louis Bolk Instituut en de 
WUR. Een aantal Limburgse 
landgoederen heeft al interesse 
getoond in agroforestry. “Agroforestry 
past goed bij de Limburgse 
cultuurhistorie waarbij vruchtbomen 
op hellingen werden geplant en 
producten tot stroop werden 
verwerkt”, zegt Rombouts. “Maar dan 
in een nieuw jasje gestoken.” Het 
netwerk heeft met name 
kennisuitwisseling als doel. De Natuur 
en Milieufederatie Limburg is 
betrokken bij onder andere verbreding 
van het netwerk en communicatie 
over het netwerk. Daarnaast wordt 
een deskundigenpool opgezet voor 
deskundige begeleiding van boeren 
die (deels) willen omschakelen naar 
agroforestry. “Als biodiversiteit en 
CO2-vastlegging een eerlijke waarde 
toegekend krijgen, dan is dit een boost 
voor de agroforestry”, besluit Lemlijn. 

Workshop Agroforestry 
Piet Rombouts en Nicole Lemlijn geven 
op dinsdag 1 oktober 2019 in Zuid-
Limburg een workshop agroforestry. 
Wilt u op de valreep deelnemen aan de 
workshop agroforestry? Neem dan 
contact op met Nicole Lemlijn via 
nicolelemlijn@gmail.com  n

Wat is agroforestry?

Bij agroforestry of boslandbouw wordt op hetzelfde perceel de teelt van 
houtige gewassen (bomen of struiken) bewust gecombineerd met 
akkerbouw, tuinbouw of grasland. De keuze van de boomsoort hangt af 
van het doel en de omgeving. Veel gebruikte boomsoorten zijn walnoot, 
appel, peer, kers, populier, wilg, es, acacia en besdragers zoals lijsterbes. 
De vruchtbomen leveren vooral fruit, populier en wilg voornamelijk 
houtsnippers. Na een langere groei kan er ook hout worden geoogst. 
Het snoeihout kan terug naar de bodem, tot compost worden gemaakt of 
als brandstof dienen. Het hakhout uit agroforestry is doorgaans van hoge 
kwaliteit, doordat de bomen in vergelijking met bomen in een bos relatief 
veel licht opvangen en benutten voor groei. 

De mogelijke combinaties bij agroforestry zijn vrijwel oneindig; bomen of 
struiken kunnen in stroken geplant worden tussen stroken verschillende 
akkerbouw- of groentegewassen. Dit wordt strokenteelt of alley cropping 
genoemd. Een andere vorm van agroforestry is vee laten lopen onder 
verspreid geplaatste bomen of struiken (silvopastorale agroforestry). 
Dit systeem zien we in grote delen van Europa, denk aan de ‘dehesas’ in 
Spanje met kurkeiken en varkens en ook aan de hoogstamboomgaarden 
in Zuid-Limburg met begrazing door bijvoorbeeld schapen of jongvee. 
In Nederland komt de combinatie fruitbomen of bomen voor houtproductie 
met daaronder kippen in vrijheid steeds vaker voor.

Voor- en nadelen van agroforestry 

Voordelen agroforestry
n  Grotere biodiversiteit, ook meer predatoren van mogelijke plaaginsecten. 
n Groter dierenwelzijn bij silvopastorale agroforestry.
n  Maximale ruimtebenutting (zowel horizontaal als verticaal).
n  Efficiënt gebruik van licht, water en nutriënten (de bomen werken als 

nutriënten- en waterpomp). 
n Groter aandeel organisch stofgehalte in de grond.
n  Bomen gaan door hun wortelstelsel erosie tegen en zijn een natuurlijke airco 

bij extreem hoge temperaturen. 
n  Bomen zorgen voor een windscherm en een beter microklimaat. 
n Bomen leggen CO2 vast. 
n  Schaduw wordt vaak aangehaald als een mogelijk nadeel, maar dit is op te 

vangen door bijvoorbeeld gerichte vorm snoei. Daarbij zullen we 
waarschijnlijk steeds meer te maken krijgen met hogere temperaturen, 
waardoor schaduwbomen voor weidevee juist een groot voordeel zijn. 

n  Uit diverse onderzoeken is bekend dat de gecombineerde opbrengst van 
bomen en gewassen hoger kan uitvallen dan de som van de afzonderlijke 
‘teelten’, dat wil zeggen een hogere productie per hectare. 

Nadelen agroforestry 
n  Lichtcompetitie; dit is onder meer op te vangen door de bomenrijen 

noord-zuid te oriënteren. 
n  Competitie tussen de wortelstelsels van boom en landbouwgewas. Dit geldt 

vooral gedurende de eerste jaren van aanplant, wanneer de bomen nog geen 
diepe wortels hebben. 

n  De mate van planning, organisatie en voorzichtigheid bij het gebruik van 
landbouwmachines. 

Walnotenbomen met bloemzaadteelt
 in Udenhout. 
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IR Case circulair ondernemen: Moonen Packaging uit Weert

Ambitieuze Moonen Packaging wil in 2030 alleen 
nog hernieuwbare verpakkingen verkopen
Groothandel in verpakkingsmaterialen Moonen Packaging in Weert heeft een duurzaam 

verpakkingsbeleid. Als regisseur in de keten van producent en afnemer benut het bedrijf alle 

kansen om verpakkingsmaterialen te verduurzamen. Moonen Packaging behaalde in 2018 de 

derde Lean & Green Star duurzame logistiek en MVO Prestatieladder 4.

Hans Houtappels: 

“Wij	zijn	groen,	
maar	vinden	onszelf	

nooit	groen	genoeg.”

“We helpen onze klanten verduurzamen en hebben zelf ook 
een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering”, vertelt Dianne 
Joosten, Marketing Manager. “De nadruk bij de verkoop van 
de verpakkingsmaterialen ligt op minder, dunner of – bij 
voorkeur – hernieuwbaar materiaal. En we doen meer. Zo 
levert een van onze leveranciers uit Polen zijn materialen per 
trein in plaats van over de weg. Ook hebben we afgelopen 
jaren zelf 6 procent CO2-reductie gerealiseerd. Al met al zijn 
we continu aan het verduurzamen.”

Hoge lat
“Wij zijn groen, maar vinden onszelf nooit groen genoeg”, 
zegt Hans Houtappels, Business Unit Manager. “We hebben 
de derde ster dan wel behaald, maar blijven een verpakkings-
groothandel die uitgesteld afval verkoopt. Onze producten 
komen in de afvalbak terecht. Daar zijn we ons van bewust 
en zoeken daarom continu naar alternatieven die minder 
belastend zijn voor het milieu. De composteerbare 
koffiebeker van bagasse, een restproduct van suikerriet, is 
daar een mooi voorbeeld van. Dit is écht een circulair 
product. Van een afvalstroom maken we koffiebekers en na 
veelvuldig gebruik wordt de beker vergist tot biogas en 
compost. Daarnaast is de plasticfolie waarmee lading op 
pallets wordt gestabiliseerd in de loop der tijd steeds 

dunner geworden. Sinds kort hebben we ook een leverancier 
gevonden die voor deze folie deels biobased plastic als 
grondstof gebruikt in plaats van olie. 
Ook streven we ernaar alle karton die we verkopen van oud 
papier te maken zodat we er geen nieuwe bomen voor 
hoeven kappen. We leggen onze lat steeds hoger. Onze 
producten moeten teruggegeven kunnen worden aan de 
natuur of als grondstof dienen voor een nieuw product.”

Belangstelling circulaire producten neemt toe
Moonen Packaging merkt dat haar klanten steeds meer 
belangstelling krijgen voor haar circulaire producten. 
Houtappels: “Door ons streven mensen te helpen met het 
vergroenen van verpakking vinden steeds meer bedrijven 
ons. De grote klanten al langer vanuit maatschappelijk 



 |  9

verantwoord ondernemen. En we zien nu ook de vraag 
van de kleinere bedrijven, gewoon omdat het moet. Wij 
verwachten dat we over vijf jaar geen virgin plastics meer 
mogen gebruiken. Wij verkopen dan ook 
composteerbare fritesbakjes.” Om de prijs hoeven 
afnemers het niet te laten, vindt Joosten. “Ze zijn ietsje 
duurder, een paar centen maar. En als je het verhaal aan 
je klanten vertelt, kun je dit – deels – in de prijs 
doorberekenen.”

Innovaties stimuleren
In 2020 koopt 50 procent van onze klanten producten uit 
hernieuwbare stoffen, stelt Moonen Packaging als doel. 
“Wij hopen in 2030 alles uit hernieuwbare grondstoffen 
te verkopen”, zegt Houtappels. “We nemen onze 
verantwoordelijkheid voor het niet uitwonen van onze 
planeet serieus. In 2050 willen we geen afval meer. 
Het is niet goed om een eindig product te verkopen 
waarmee je na gebruik nergens meer naartoe kunt. 
Dat wat we verkopen moet uiteindelijk niet functieloos 
zijn maar in een nieuwe grondstof omgezet kunnen 
worden of een tweede functie krijgen. Als groothandel 
zitten we tussen klant en leverancier in en kunnen dus 
invloed uitoefenen op de hele keten. We investeren zelf 
flink in innovaties en stimuleren onze leveranciers om 
duurzame innovaties te realiseren. Wij bieden 
leveranciers alternatieven aan waar onze klanten om 
vragen. Al met al hebben we een goede plek in de keten 
om innovatie in circulariteit te versnellen.” n

Nieuw Servicepunt Circulair: 
Samen de cirkel rond maken
Het Servicepunt Circulair is een platform voor 
burgers en ondernemers die aan de slag willen met 
het thema ‘circulair’. Op de nieuwe website kunnen 
ze vinden wat er al gebeurt op dit vlak, hoe ze zelf 
aan de slag kunnen en welke circulaire producten er 
op dit moment al verkrijgbaar zijn. Het Servicepunt 
Circulair is een initiatief van de Natuur en 
Milieufederaties.

Meer weten over circulair? Bezoek het servicepunt 
op www.servicepunt-circulair.nl

Hans Houtappels
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Collegeprogramma provincie 
Limburg weinig concreet

Limburg heeft met een extraparlementair college van Gedeputeerde Staten de primeur in ons land. 
Onlangs presenteerde dat college zijn collegeprogramma 'Vernieuwend Verbinden 2019-2023', een 
programma voor de komende jaren op een tiental thema’s. Een korte beschouwing.

Bart Cobben, Natuur en Milieufederatie Limburg

Bestuursvorm
Op 28 juni jl. is het extraparlementair college van 
Gedeputeerde Staten van Limburg geïnstalleerd. Een 
extraparlementair college is een bestuursvorm waarin 
bestuurders niet namens een politieke partij deelnemen, 
maar op basis van draagvlak en inhoudelijke en/of 
bestuurlijke kwaliteiten. Er is daarbij geen sprake van een 
coalitie en oppositie in traditionele zin. Aan een 
extraparlementair college ligt geen coalitieakkoord, maar 
een collegeprogramma ten grondslag. Er zal telkens weer 
met mogelijk wisselende meerderheden in Provinciale Staten 
draagvlak verkregen moeten worden om voorstellen 
uitgevoerd te krijgen. Hoe dit in de praktijk gaat uitwerken, 
moet nog blijken. De voorgestelde bestuursvorm is immers 
niet alleen nieuw voor Limburg maar is ook in andere 
provincies in ons land nog niet eerder gehanteerd.

‘Vernieuwend Verbinden’
Het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ geeft 
vooral uiting en richting aan de grote maatschappelijke 
opgaven in Limburg. Het programma kent tien thema’s 
waarbij iedereen wordt uitgenodigd om actief mee te doen 
aan de Limburgse opgaven. Het stimuleren van actief 
burgerschap, burgerparticipatie en burgercoöperaties loopt 
als een rode draad door alle thema’s heen. De voor de 
Natuur en Milieufederatie Limburg belangrijkste thema’s 
zijn: economische structuurversterking (thema 3), 
mobiliteit, infrastructuur en ruimte (thema 5), 
energiebeleid (thema 6) en landbouw, natuur en 
faunabeheer (thema 9). Hierna volgt een korte 
samenvatting van de belangrijkste voornemens per thema, 
voor zover die betrekking hebben op het werkveld van de 
NMF Limburg.
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Thema economische structuurversterking
Er wordt ingezet op het versterken van de Brightlands-
campussen en het verduurzamen van Chemelot. De voor 
Limburg belangrijke sectoren als logistiek, toerisme 
& recreatie, maakindustrie en agribusiness worden 
gestimuleerd ‘met oog voor een goede balans tussen 
economische ontwikkeling, landschappelijke kwaliteit en 
ruimtelijke inpassing’. De lobby voor de komst van de 
Einstein Telescoop zal worden voortgezet. Er wordt een 
actieprogramma ‘Blue Economy Limburg’ opgesteld, 
gericht op uitbouw van de circulaire economie. Voor de 
luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) wordt ingezet 
op ‘de economische verankering in de regio én behoud van de 
leefkwaliteit voor de omgeving’. 

Thema landbouw, natuur en faunabeheer
Er wordt een stevige impuls gegeven aan een integrale aanpak 
van opgaven op het gebied van natuur, water, landbouw 
en landschap. Verduurzaming van bestaande landbouw 
en kringlooplandbouw wordt gestimuleerd. Er wordt werk 
gemaakt van het terugdringen van emissies en het verbeteren 
van de omgevingskwaliteit rondom de intensieve veehouderij. 
Voor soortenbeleid wordt 1 miljoen euro per jaar beschikbaar 
gesteld. De provincie wil binnen twee Statenperiodes 1 
miljoen bomen aanplanten. Met betrekking tot faunabeheer 
hebben preventieve maatregelen prioriteit, maar beheerjacht 
wordt niet uitgesloten. Tot slot wordt er gewerkt aan een 
robuust en adaptief water- en grondbeheer.

Wat vindt de Natuur en Milieufederatie?
Limburg heeft een nieuwe bestuursvorm en het is afwachten 
of dit de komende jaren goed gaat uitpakken. Het feit 
dat er gewerkt gaat worden met een collegeprogramma 
op hoofdlijnen, waarbij niet alles op voorhand is 
dichtgetimmerd, lijkt niet verkeerd. Bij elk voorstel zal er 
in Provinciale Staten een debat op inhoud gevoerd moeten 
worden om een politieke meerderheid te krijgen.
Het collegeprogramma bevat voor de tien gekozen thema’s 
mooie ambities en voornemens. Deze zijn in de meeste 
gevallen zo algemeen en weinig concreet geformuleerd, dat 
je daar in principe weinig op tegen kunt hebben. 

Twee voorbeelden om dit te illustreren: 
-  De laatste jaren is er onder omwonenden en anderen veel 

verzet ontstaan tegen de uitbreidingsplannen van de 
luchthaven MAA. Het college van Gedeputeerde Staten 
kiest in het nieuwe collegeprogramma voor ontwikkeling 
van de luchthaven met behoud van de leefkwaliteit voor 
de omgeving. Hoe dat moet gebeuren, wordt verder niet 
vermeld. Daarmee lijkt de provincie de kool en de geit te 
willen sparen. Echte keuzes worden niet gemaakt.

-  Wat betreft de intensieve veehouderij streeft de 
provincie naar het terugdringen van emissies en het 
verbeteren van de omgevingskwaliteit in de meest 
veedichte delen van onze provincie. Hoe dat moet 
gebeuren blijft onduidelijk. Een warme sanering van 
de varkenshouderij kan hierbij helpen, maar er is meer 
nodig. De inspanningen van de provincie en anderen om 
de overlast (ammoniak, fijnstof, stank) van de intensieve 
veehouderij terug te dringen, hebben de laatste jaren 
immers nauwelijks resultaat opgeleverd.

Al met al mist de milieufederatie op een aantal punten in 
het collegeprogramma 'Vernieuwend Verbinden 2019-2023' 
scherpe keuzes en concrete uitwerkingen. De ambities zijn 
mooi en bieden ook kansen. Het nieuwe provinciale bestuur 
doet uitdrukkelijk een oproep aan stakeholders om mee 
te werken aan het realiseren van de gestelde ambities. De 
Natuur en Milieufederatie pakt deze handschoen graag op 
en zal zich de komende jaren samen met haar achterban 
en andere partners ervoor inzetten dat de juiste keuzes 
gemaakt worden ten gunste van milieu, natuur en landschap 
in Limburg. n

Thema mobiliteit, infrastructuur en ruimte
Het collegeprogramma kiest primair voor zuinig en meervoudig 
ruimtegebruik. Wat betreft mobiliteit en infrastructuur 
wordt eerst ingezet op het verbeteren van de bestaande 
infrastructuur, ‘smart mobility’ en gedragsbeïnvloeding 
alvorens nieuwe infrastructuur aan te leggen. Aanleg van (snel)
fietsroutes en verbetering van het OV worden voortgezet, 
evenals de lobby voor verbreding van de A2 en A67 en voor 
verbetering van de internationale spoorverbindingen.
Wat betreft het thema ruimte wordt, vooruitlopend 
op de nieuwe Omgevingswet, een nieuwe Provinciale 
Omgevingsvisie met bijbehorende Omgevingsverordening 
opgesteld. Voor een zorgvuldige ruimtelijke afweging 
met betrekking tot de duurzame opwekking van energie 
zal een duurzaamheidsladder worden opgesteld, die zal 
worden opgenomen in de Provinciale Omgevingsvisie.

Thema energiebeleid
De provincie wil meewerken aan de benodigde 
energietransitie, met oog voor haalbaarheid, betaalbaarheid 
en draagvlak, evenals zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Er 
wordt een duurzaamheidsladder voor de opwekking van 
duurzame energie ontwikkeld, met een voorkeur voor de 
opwek in bebouwd gebied en langs infrastructurele werken. 
Dubbel grondgebruik zoals bijvoorbeeld industrie, wonen en 
parkeren in combinatie met energieopwekking (zonnecellen) 
heeft de voorkeur boven zonneweides in natuur of 
landbouwgebied. Waar de provincie bevoegd gezag is, wil zij 
bij nieuwe vergunningen in de voorwaarden zonnepanelen 
op daken verplicht stellen. Er komt een provinciale visie op 
de Limburgse warmtenetten, met aandacht voor zowel het 
benutten van restwarmte in de gebouwde en industriële 
omgeving als voor geothermie.

“De	provincie	lijkt	de	
kool	en	de	geit	te	willen	

sparen.	Echte	keuzes	
worden	niet	gemaakt.”
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Klimaatakkoord: genoeg gepraat, 
nu aan de slag

Met het Klimaatakkoord dat het kabinet presenteerde, zet Nederland een wezenlijke stap vooruit in 

het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijsdoelen. Nederland kan hiermee aan 

de slag. Zo komt er een CO2-heffing voor de industrie, is 70 procent van onze elektriciteit in 2030 

afkomstig van hernieuwbare bronnen als zon en wind, gaat de landbouwsector fors CO2 verminderen 

en zijn er concrete afspraken voor het verduurzamen van woningen en gebouwen.

Carel van der Zanden, Natuur en Milieufederatie Limburg

Belangrijkste winstpunten
n  Een CO2-heffing. Hierdoor gaan de grootste vervuilers 

betalen voor een deel van hun CO2-uitstoot. De 
opbrengsten van de heffing zijn bestemd voor bedrijven 
die werk maken van vergroening.

n  70 procent hernieuwbare elektriciteit in 2030. Door 
over te schakelen op schone elektriciteit kan Nederland 
grote hoeveelheden gas, kolen en olie besparen, en ruim 
baan geven aan lokaal eigendom voor burgers.

n  Verduurzamen woningen. Met een wijkgerichte 
aanpak zullen de komende jaren 1,5 miljoen 
huizen woonlastenneutraal worden verduurzaamd.

n  De landbouw gaat fors verminderen in de uitstoot 
van CO2. Er liggen tevens goede plannen voor 
veenweidegebieden, die direct en indirect zorgen voor 
minder uitstoot van CO2.

Waar moet het beter?
Op een aantal punten maakt het kabinet keuzes die niet 
consistent zijn of de energietransitie in de weg staan. Zo 
kiest het ervoor om te subsidiëren dat een aanzienlijke 
hoeveelheid CO2 in de zeebodem mag worden opgeslagen. 
De bedragen die met deze dure ‘tijdelijke’ oplossing gepaard 
gaan, kunnen beter worden besteed aan het voorkomen 
van CO2-uitstoot. De inzet op het stimuleren van elektrisch 
rijden is te mager en het terugdraaien van bestaand 
stimuleringsbeleid is ronduit schokkend. Ook serieuze 
investeringen in vervoer per fiets en openbaar vervoer 
ontbreken. Voor effectief klimaatbeleid is het belangrijk dat 
de overheid betrouwbaar is en kiest voor een échte omslag 
naar een duurzame samenleving, door doeltreffende 
en serieuze maatregelen te nemen zoals het sluiten van 
kolencentrales.
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Aan de slag!
In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2030 35 
Terawattuur (TWh) wordt gerealiseerd via windenergie en 
zonne-energie op land. Daarnaast is het voornemen om te 
stoppen met het gebruik van aardgas in de bebouwde 
omgeving. Dit betekent dat ruim zeven miljoen huizen en 
één miljoen gebouwen wijk voor wijk overgaan op een 
duurzame manier van verwarmen. Onderdeel van deze 
transformatie is dat de veelal matig geïsoleerde woningen 
worden voorzien van goede isolatie. Zowel binnen de 
wijkgerichte aanpak wonen zonder aardgas als voor het 
realiseren van duurzame energieprojecten in de regio’s is 
participatie, draagvlak en ondersteuning van burgers 
essentieel. Om de realisatie van deze energieprojecten te 
bevorderen en te versnellen is het wenselijk om belang-
hebbenden goed te betrekken bij de planvorming en hen 
waar mogelijk ook in staat te stellen financieel te 
participeren. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken 
dat de participatiecoalitie een ondersteuningsstructuur voor 
bewonersparticipatie nader uitwerkt. 
HIER klimaatbureau, Buurkracht, de Natuur en 
Milieufederaties, Energie Samen, LSA bewoners en de 
Energieloketten vormen samen de participatiecoalitie. 
Daarmee slaan de belangrijkste partijen voor bewoners-
participatie de handen ineen. De coalitie heeft een 
gezamenlijk plan aangeboden aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken met daarin een ondersteunings-
programma (2019-2021) voor bewoners en initiatieven.

Regionale Energie Strategieën (RES)
De participatiecoalitie draagt bij aan maatschappelijk 
gedragen Regionale Energie Strategieën (RES). Daarin 
nemen gemeenten en provincies het initiatief om samen met 
bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke actoren van 
onderop via maatwerk toe te werken naar concrete projecten 
voor het duurzaam opwekken van energie. Landelijk zijn er 
30 energieregio’s benoemd, in Limburg betreft het de regio 
Noord- en Midden-Limburg en de regio Zuid-Limburg. 
De ambitie daarbij is dat afgesproken doelstellingen voor 
duurzame elektriciteit en warmtelevering uit het 
Klimaatakkoord worden gerealiseerd en dat de energie 
zorgvuldig in de omgeving wordt ingepast. Ook wil de 
coalitie dat er een concrete uitvoeringsagenda komt voor de 
RES en dat invulling wordt gegeven aan de ambitie dat 50 
procent van energieproductie op land in eigendom komt van 
de lokale omgeving. De coalitie ondersteunt de lokale 
energiebeweging bij de vertegenwoordiging in alle regio’s 
en draagt ook bij aan draagvlak en bewustwording bij 
bewoners voor aardgasvrije wijken. n

Wat betekent dit concreet?

Samen met onze partners in de partnercoalitie 

gaan we de komende drie jaar landelijk met 

100 tot 150 initiatieven concreet aan de slag. 

We werken met deze bewonersinitiatieven toe 

naar een intentieovereenkomst met de 

gemeente. Ons doel is dat bewoners met hun 

wijkinitiatief daarbij een gelijkwaardige 

partner zijn. Ervaring opdoen met 

bewonersparticipatie bij de wijkaanpak en 

leren staan de komende 3 jaar centraal.

Samenvattend staan we voor:
n  een volwaardige participatie van burgers in 

de energietransitie;

n  een bottom-up aanpak, zowel in de wijk 

naar aardgasvrij, als voor hernieuwbare 

opwek;

n  een zorgvuldige inpassing van energie en 

ten minste 50 procent lokaal eigendom van 

hernieuwbare opwek op land;

n burgerinitiatieven die we ondersteunen;

n  participatie die open is, vrijwillig en 

democratisch; 

n  delen van kennis en ervaring, in nauwe 

samenwerking met gemeenten.

Meer informatie

www.klimaatakkoord.nl

www.regionale-energiestrategie.nl

www.natuurenmilieufederaties.nl/project/
regionale-energie-strategieen/

Verantwoording
Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van de 
Natuur en Milieufederaties en het werkplan van 
de participatiecoalitie. 

“Voor	effectief	klimaatbeleid	is	
het	belangrijk	dat	de	overheid	

betrouwbaar	is	en	kiest	
voor	een	échte	omslag	naar	

een	duurzame	samenleving.”
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Werkgroep Behoud de Peel vecht PAS aan bij Raad van State 

Aanhouder wint
Nederlandse natuurgebieden kampen al jaren met een schadelijk overschot aan stikstof. Om 

de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk 

te maken was sinds 1 juli 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Het PAS is in 

strijd met de Europese natuurbeschermingsregels voerden bezwaarmakers aan in een groot 

aantal procedures bij de Raad van State. Op 29 mei van dit jaar gaf de Raad van State ze gelijk.

 Lilian Rippe

Een van de bezwaarmakers is Stichting Werkgroep Behoud de 
Peel (WBdP), lid van de Natuur en Milieufederatie Limburg en 
al ruim veertig jaar met verve actief voor het behoud van de 
Peel, een schitterend Natura 2000-gebied. “Wij hebben in 
2016 tegen de Raad van State gezegd dat het PAS 
onvoldoende is en niet voldoet aan de Europese Habitat-
richtlijn”, zegt voorzitter van WBdP Wim van Opbergen. Om 
te beoordelen of dit zo is, ging de Raad van State in mei 2017 
te rade bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Deze oordeelde 
in november 2018 dat het PAS niet in overeenstemming is met 
de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch onhoudbaar. 
Vergunningen voor uitstoot van extra stikstof mogen niet 
langer worden verleend op basis van het huidige Programma 
Aanpak Stikstof, aldus de Raad van State op 29 mei 2019. 
Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Toestemming vooraf mag niet meer
Op basis van het PAS werd voorheen vooruitlopend op 
toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor 
beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven 
voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die 

gebieden. Voortaan mogen alleen vergunningen worden 
verleend wanneer vooraf is bewezen dat maatregelen om 
stikstofuitstoot terug te dringen aantoonbaar effectief zijn en 
dat natuurwaarden niet verder worden aangetast. Dat wil 
zeggen dat er niet langer vooruitgelopen mag worden op een 
verwachte daling in de toekomst, terwijl resultaten nu nog 
niet bereikt zijn. Toestemming ‘vooraf’, zoals veelal gebeurde, 
mag dus niet (meer). Ook mag niet langer toestemming 
worden verleend op basis van maatregelen die in het kader 
van de Europese Habitatrichtlijn sowieso al genomen moeten 
worden om achteruitgang van natuurgebieden zoals de Peel 
te voorkomen. Dat de onderbouwing van het PAS niet deugde, 
wist WBdP al lang. “Het manco van het PAS was dat er geen 
aanpak in zat”, stelt Van Opbergen. “Het zette niet in op 
vermindering van het aantal dieren, maar enkel op extra 
technieken. Daarmee werd vrijwel geen reductie bereikt.” 
Nederland is in rep en roer sinds de uitspraak van de Raad van 
State. De uitspraak heeft dan wel geen gevolgen voor 
bestaande vergunningen, wel zijn in totaal zo’n 180 
natuurvergunningaanvragen voor veehouderijen en 
bestemmingsplannen aangehouden. 
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Beter programma
Wat vindt WBdP van de uitspraak van de Raad van State? “We 
zijn blij dat de Raad van State het heeft aangedurfd om een 
onafhankelijke, apolitieke beslissing te nemen, volkomen in 
lijn met het arrest van het Europese Hof. Daarmee hebben we 
op bijna alle punten van ons beroep gewonnen, waaronder de 
onzekere aannames in het PAS betreffende de uitstoot-
reductie en het feit dat de maatregelen toch al getroffen 
dienden te worden. Echt blij zijn we echter pas als er nu een 
beter programma komt dat wél gaat werken.”

Lange adem loont
WBdP vierde vorig jaar zijn veertigjarig bestaan. Veertig jaar 
permanente inzet voor redding van de kwetsbare Peelnatuur 
door het beleid te beïnvloeden, fysiek beheer in de Peel uit te 
voeren en te procederen tegen de staat. Een weg van lange 
adem waarbij ook op momenten de twijfel toesloeg. Nooit 
lang. “Onze inzet is de moeite waard, want we hebben in al die 
jaren toch veel bereikt. Mogelijk hadden we anders de helft 
van de Peel al niet meer gehad.” Al die tijd controleerde WBdP 
de vergunningen en schreef de zienswijzen en beroepen. De 
laatste jaren kreeg de werkgroep steun bij de PAS-beroepen 
van natuurliefhebber en juridisch adviseur Ton van Hoof van 
het Groene Schild. “Hij is juridisch expert op het terrein van 
ammoniak. Alleen hadden wij het tegen het PAS waarschijnlijk 
niet gered.” 

Juiste aanpak
De emissieaanpak moet zich volgens WBdP richten op de bron 
van het kwaad: de veehouderij. “Deze levert verreweg het 
grootste aandeel in de vervuiling”, aldus Van Opbergen. “Wat 
ons betreft zou je om te beginnen Nederland in regio’s 
moeten verdelen, zoals Noord-Brabant dat in 2017 deed, met 
voor elke regio een standstil voor het aantal dieren. Daarna 
dient snel een forse reductie van het aantal dieren te volgen. 
Je moet ervoor zorgen dat per regio de emissie substantieel 
vermindert. Dat lukt alleen als je het aantal dieren vermindert. 
Emissieloze stallen zijn geen oplossing, want ook dan blijf je 
met de stront zitten. De overheid moet er nu toch serieus 
werk van maken, maar het lijkt erop dat vermindering van het 
aantal dieren nog steeds een taboe is.”

Commissie Remkes
Om tot een oplossing te komen heeft de overheid de 
commissie Remkes in het leven geroepen. Spijtig genoeg is 
WBdP niet uitgenodigd om in de commissie zitting te nemen. 
“Dat hadden we graag gewild.” WBdP heeft de commissie nu een 
brief met oplossingsaanbevelingen gestuurd. Van Opbergen: “Ik 
ben bang dat een oplossing voor het verlagen van stikstofuitstoot 
weer op de lange baan wordt geschoven. Minister Schouten 
heeft het over kringlooplandbouw, dan zou ze toch ook 
minder dieren moeten willen.” Ondanks het behaalde succes 
bij de Raad van State is WBdP er niet gerust op. “We wachten 
de aanbevelingen van de commissie even af, maar als er niks 
fundamenteels gebeurt om het stikstof-probleem op te lossen, 
dan dienen we een klacht in bij de Europese Commissie. 
Nederland leeft dan bewust de Europese Natuurrichtlijn niet na.”

Met eigen wapens bestrijden
Hoe voelt dat, jarenlang opkomen voor de natuur? “Wij ijveren 
voor het uitvoeren van het nationale en Europese beleid. Dat 
zou niet moeten hoeven. Heel gek dat de overheid de wetten 
en Europese regelgeving voor de natuur probeert te omzeilen 
of zelfs negeert en iedere keer de landbouw/veeteelt bewust 
voordeel geeft boven de natuur.” Wat kunnen andere, vaak 
kleine actie- en werkgroepen van WBdP opsteken? “Je moet 
een lange adem hebben, jezelf goed documenteren, de 
tegenpartij met eigen wapens bestrijden en soms de juiste 
adviseurs in de arm nemen”, besluit Van Opbergen. n

Kijk	voor	meer	informatie	over	Werkgroep	Behoud	de	Peel	
op	www.wbdp.nl
Lees	ook	het	interview	met	Wim	van	Opbergen	in	
Limburgs	Milieu	03	2016

“Onze	inzet	is	de	moeite	
waard,	want	anders	hadden	
we	mogelijk	de	helft	van	de	

Peel	al	niet	meer	gehad.”
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Tussenbalans van de 
modelresultaten Limburgse 
Integrale Water Aanpak

Provincie Limburg en Waterschap Limburg werken steeds intensiever samen aan beleid voor het 

waterbeheer in de provincie. Vanaf begin dit jaar loopt het project LIWA, de Limburgse Integrale 

Water Aanpak, een gezamenlijk initiatief van bovengenoemde overheden. 

Ferdinand Fahner, Natuur en Milieufederatie Limburg

LIWA is de opvolger van Nieuw Limburgs Peil, NLP (voorheen 
Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime, GGOR), dat is 
vastgesteld in 2010 en in 2021 afloopt. Het opstellen van een 
GGOR is een afspraak uit het Nationale Bestuursakkoord 
Water. LIWA behelst een Limburgse integrale wateranalyse 
om te komen tot een streefbeeld en hoe dit te halen via 
beleidsvoorstellen en richtinggevende maatregelpakketten 
voor het regionale watersysteem. In de beide vigerende 
waterbeheerplannen van provincie en waterschap staat het 
voornemen om in de planperiode te komen tot een 
herziening van het huidige NLP. Ter onderbouwing van deze 
herziening wordt in 2019 een modelstudie uitgevoerd. Dit 
artikel geeft de voorlopige resultaten en een evaluatie van 
de berekende gevolgen voor de Natte Natuurparels (NNP’s). 
Belangrijke vraag daarbij: Wordt de waterhuishouding 
dusdanig beter dat de natuurdoelen worden gehaald bij de 
voorgestelde maatregelen in het scenario 
‘watersysteemherstel’ of zijn drastischer maatregelen nodig?

Stakeholders betrekken
Provincie en waterschap willen bij het LIWA-proces de 
stakeholders intensief betrekken door middel van 
voorlichtingsbijeenkomsten in groter verband en sessies met 
afzonderlijke stakeholders op het gebied van landbouw, 
natuur en stedelijk waterbeheer. De Natuur en 
Milieufederatie Limburg is een van de stakeholders.

Modelstudie
Een belangrijke eerste stap in de integrale wateranalyse is het 
zo nauwkeurig mogelijk vastleggen van de huidige 
waterhuishoudkundige situatie, het Actueel Grond- en 
Oppervlaktewater Regime (AGOR). Hiervoor is in november 
2018 het consortium Sweco/RHDHV gestart met het 
verzamelen en invoeren van alle gegevens. Er wordt gebruik 
gemaakt van het modelpakket IBRAHYM, waarbij heel 
Limburg in cellen van 50 x 50 meter is opgedeeld. 
Vervolgens zijn begin dit jaar scenario’s of bouwstenen 
opgesteld, het zijn pakketten van maatregelen. 
De twee belangrijkste bouwstenen zijn (1) natuur of 
watersysteem-herstel en (2) landbouw. 
De stakeholders krijgen de mogelijkheid de modeluitkomsten 
te bekijken in het zogenaamde i-report waarop het 
consortium de resultaten van de berekeningen op kaarten 
heeft weergegeven. Het zal duidelijk zijn dat de NMF Limburg 
vooral geïnteresseerd is in de resultaten van bouwsteen 1, 
natuur. 
Bij dit pakket horen zo’n zeven maatregelen, waarvan de drie 
belangrijkste zijn: 
n  een zogenaamde beekdalbrede aanpak van alle 

natuurbeken, waarbij onder andere het profiel van de 
beken wordt verkleind en alle beregeningsonttrekkingen en 
overige freatische winningen worden verwijderd;

n  systeemherstel in de bufferzones rond natte natuur (2 km 
rond de Mariapeel/Deurnsche Peel en de Groote Peel en 
500 meter rond Natura 2000-gebieden en de overige 
NNP’s), waarbij onder meer drainage en 
beregeningsonttrekkingen worden verwijderd;

n  beperken van de drainagediepte tot 50 cm minus maaiveld 
in het gehele gebied.

LIWA vormt de grondslag voor het toekomstige 
waterbeleid 

De resultaten van LIWA zullen direct input leveren aan 
het provinciaal waterprogramma en het waterbeheer-
programma van het waterschap 2022-2027. Kort 
gezegd komt het er op neer dat LIWA de onderbouwing 
is van wat provincie en waterschap de komende 
planperiode gaan doen. De meerwaarde van LIWA, ten 
opzichte van GGOR/NLP, is dat de gevolgen van 
klimaatverandering en ook de waterkwaliteit nu 
nadrukkelijk worden meegenomen. Daarnaast worden 
het watersysteem en mogelijk te treffen maatregelen 
doorgerekend met de meest recente modellen en 
informatie. Daarbij bestaat de wens om separaat 
lopende trajecten op het gebied van wateroverlast, 
droogte, waterkwaliteit en ecologie te integreren en zo 
te komen tot een eenduidige wateraanpak voor het 
regionale watersysteem. 
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Figuur: Ligging Natte Natuurparels in Noord- en Midden-
Limburg.

Referentiescenario’s

Voor het bepalen van de effecten van de maatregelen 
van een bepaald scenario is het nodig ook een 
referentiesituatie door te rekenen. Hiervoor zijn twee 
scenario’s gedefinieerd, een scenario Autonoom en een 
scenario Autonoom WH2050.

In scenario Autonoom zijn de volgende maatregelen 
opgenomen:
•  Ombouwen van conventionele naar peilgestuurde of 

flexibele drainage, met als drainageniveau in de 
winter 80 cm (50 cm in de zomer). Het gaat hier om 
een trend die momenteel gaande is en reeds 
onderdeel van bestaand beleid in het kader van NLP.

•  Hydrologisch herstel van NNP’s, met verwijdering 
van alle ont- en afwatering. Ook dit is al onderdeel 
van het huidige beleid (NLP).

Daarnaast wordt nog een zogenaamd Autonoom 
WH2050 doorgerekend, waarin de effecten als gevolg 
van het KNMI-klimaatscenario WH2050 zijn 
meegenomen. WH2050 gaat uit van nattere winters 
en drogere zomers.

Kritische kanttekeningen
Bij de doorgerekende scenario’s (bouwstenen) zijn vanuit het 
natuurbelang overigens enkele kritische kanttekeningen te 
plaatsen:
n  De hydrologische bufferzones zijn in het verleden op basis van 

‘nattevingerwerk’ bepaald en het is maar zeer de vraag of de 
genoemde 500 meter niet veel te smal is. Met het huidige 
beschikbare grondwatermodel zou men de bufferzones per 
gebied gedetailleerder en beter onderbouwd kunnen bepalen.

n  Het was kostentechnisch niet mogelijk het grondwater-
model IBRAHYM te ijken aan een recente reeks gegevens 
van neerslag, verdamping en grondwaterstanden en 
daarom wordt de “oude” reeks 1998 t/m 2006 gebruikt. 
Hierin wordt 2003 als extreem droog jaar gehanteerd. 
Hoewel deze reeks wel representatief is voor een 
afwisseling van droge en natte jaren, is 2003 niet (meer) als 
extreem droog jaar aan te merken en representatief voor 
het veranderde klimaat, gelet op extremen als 1976, 2018 
(en 2019?). Juist extreem droge jaren zijn cruciaal om de 
gevolgen voor de NNP’s in beeld te brengen.

Medio 2019 zijn de resultaten van de modelresultaten van AGOR, 
Autonoom, Autonoom WH2050 en de bouwstenen beschikbaar. 
De volgende analyse is op deze resultaten gebaseerd.

Effecten van maatregelen gericht op 
watersysteemherstel op de Natte Natuurparels
Leveren de maatregelen van bouwsteen 1 ook het vanuit 
natuuroogpunt gewenste resultaat op? Om die vraag te 
kunnen beantwoorden is voor alle NNP’s een quickscan 
uitgevoerd, waarbij is nagegaan: 

(1)  of er sprake is van een significante vernatting, waarbij 
alleen gekeken is naar verbetering van de gemiddelde 
laagste grondwaterstand (zomergrondwaterstand), de 
GLG; 

(2)   of het doelgat is verkleind? Het doelgat is de afstand 
tussen de waterstand die het (natte) habitattype of 
natuurdoeltype nodig heeft en de berekende waterstand 
in het scenario. In dit geval betreft het de GLG, omdat die 
voor de gunstige staat van instandhouding van het natte 
natuurdoeltype zeer bepalend is.
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Tabel: Effecten van maatregelen bouwsteen 1 (watersysteemherstel) voor Natte Natuurparels.

Nr Gebied Gevolgen voor doelgat Opmerking Vernatting

0 0/+ + ++

1 St Jansberg X gebied is al op orde?  

2 De Hamert   X   

3 Ravenvennen X (X)   verschil is nauwelijks zichtbaar  

4 Zwartwater X effect is negatief langs noordwestgrens  

5 Sohr-Legerterbos X  

6 Broekhuizerbroek X    slechts in een enkele cel verbetering  

7 Kaldenbroek  X    

8 Koelbroek X  

9 Dubbroek X  

10 Castenraysche Vennen X  

11 Grote Molenbeekdal X  

12 Mariapeel X (X)   alleen in Grauwveen een lichte verbetering   

13 Groote Peel X (X)   slechts in enkele cellen verbetering  

14 Kleine Moost  X    

15 Groote Moost X  

16 Kruisvennen en Nederpeel   X  verbetering vooral aan de oostzijde  

17 De Zoom X gebied is al op orde?  

18 Sarsven en De Banen X (X)   slechts in een enkele cel verbetering  

19 Kruispeel X (X) slechts in een enkele cel verbetering  

20 Wijffelterbroek en Areven X gebied is al op orde?   

21 De Krang X (X) slechts in een enkele cel verbetering  

22 Leudal X  

23 Vuilbemden X gebied is al op orde?  

24 Meinweg X     

25 Grasbroek X gebied is al op orde?  

27 Waterbloem X  

28 Holtmühle X (X)   slechts in een enkele cel verbetering  

29 Heidsche Peel     effect is negatief!  

32 Weerterbos X     

33 Beeselsbroek X (X) slechts in een enkele cel verbetering  

34 Maasduinen X  

35 Moeselpeel, Roeventerpeel, Kootspeel  X     

36 Heesbeemden X  

37 Landgoed Hoosden X  

38 Turfkoelen X  

39 De Doort X gebied is al op orde?  

40 IJzerenbosch X effect in enkele cellen negatief  

41 Schrevenhofsbroekje X gebied is al op orde?  

42 Haeselaarsbroek X  

43 Boschhuizerbergen  X   effect langs noordoostgrens is negatief!  

44 Swalmdal X gebied is al op orde?  

45 Roerdal X  
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Koelbroek (NNP 8): GLG in scenario Autonoom WH2050  
(cm –mv)

Koelbroek (NNP 8): GLG in bouwsteen 1 
(natuurscenario)

Legenda

-10 - 10

10 - 25

25 - 50

50 - 100

100 - 250

Evaluatie
Voor drie NNP’s pakt de aanzienlijke vernatting ook navenant 
positief uit, namelijk voor De Hamert, Landgoed Hoosden en 
Turfkoelen. Voor de NNP’s Koelbroek en Castenraysche 
Vennen zijn de gevolgen van een relatief geringe 
waterstandsverhoging zelfs al positief. Dit geldt ook voor de 
NNP’s Kruisvennen & Nederpeel, Waterbloem en 
Heesbeemden, waar de effecten al positief zijn bij een zeer 
geringe waterstandsverhoging. 
Al met al zijn voor in totaal 8 NNP’s de gevolgen duidelijk 
positief te noemen. Maar in 30% van de gevallen, namelijk 
15 van de 43 NNP’s is ook na uitvoering van de maatregelen 
van bouwsteen 1 nog steeds sprake van een zorgelijke 
situatie, met een doelgat van 1 meter of nog meer. 
Tenslotte is het berekende effect voor de Heidsche Peel 
merkwaardig; er zou daar juist verdroging optreden als gevolg 
van de maatregelen van bouwsteen 1.

Toelichting tabel (links)
Kolom doelgat: 
0 = geen effect
0/+ = geringe positief effect
+ = positief effect
++ = overtuigend positief effect
  =  doelgat ook na maatregelen bouwsteen 1 in 

meerdere delen of in aanzienlijk deel 1 meter of meer
Kolom vernatting: 

 = droger
 = vernatting maximaal 10 à 15 cm
 = idem 15 à 20 cm en/of >20 cm in <50% van het gebied
 = >20 cm in >50% van het gebied
 = >40 cm in >50% van het gebied

In enkele gebieden is een splitsing gemaakt en zijn twee 
kleuren aangegeven, omdat er sprake is van een duidelijke 
tweedeling.

Hieronder is een visueel voorbeeld gegeven van een NNP waarvoor de maatregelen van bouwsteen 1 gunstig uitpakken:
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Waterhuishouding al op orde?

Bij acht gebieden zou de waterhuishouding nu al op 
orde zijn, omdat het berekende doelgat circa 0 cm is in 
het hele gebied, niet alleen bij scenario Autonoom 
WH2050, maar ook bij het AGOR. Dit geldt voor de 
volgende NNP’s: Sint Jansberg, De Zoom, 
Wijffelterbroek & Areven, Vuilbemden, Grasbroek, De 
Doort en Schrevenhofsbroekje. Hier zijn echter wel 
enige vraagtekens bij te plaatsen. In drie van de zeven 
genoemde gebieden wordt de waterstand in een 
substantieel deel van de oppervlakte natte natuur-
doeltypen als matig of zelfs slecht getypeerd: 
Wijffelterbroek (32%), Grasbroek (89%) en De Zoom 
(63%; Hacking et al. 2014). In de andere vier gebieden 
zou de waterstand voldoen, maar in NNP Sint-Jansberg 
is niettemin nog sprake van een sterk verdroogde 
moerassige zone aan de voet van de helling (De Mars 
2018). Dat de waterstand in NNP De Doort in orde zou 
zijn, lijkt in tegenspraak met alarmerende berichten 
over de verdroging door onder meer gebrek aan 
aanvoerwater en weglekken van water, eind 2018 (zie 
berichten Actiegroep Red de Doort). Maar in dit geval 
speelt wellicht de extreem droge zomer ook een 
belangrijke rol, waarvan vele NNP’s last zullen hebben 
gehad. 

Conclusies voorlopige balans
Het totaalbeeld stemt al met al niet erg optimistisch. 
Blijkbaar zijn er veel drastischer maatregelen nodig om de 
waterhuishouding van de meeste NNP’s echt goed op orde 
te krijgen. Het lijkt erop dat de hydrologische bufferzones 
over het algemeen nog veel te smal zijn. Verder moet de 
beregening in veel grotere gebieden rond de NNP’s worden 
stopgezet en moet daar de drainagediepte omhoog. Dit is 
met name van belang nu uit steeds meer studies duidelijk 
wordt dat droge zomers frequenter zullen voorkomen. In de 
periode 1906-2000 was de herhalingstijd, van een 
neerslagtekort van rond de 220 mm op jaarbasis, tien jaar. 
Uit studies van Aequator, Deltares en Bakelsche stroom naar 
de gevolgen van klimaatverandering op neerslag komt een 
herhalingstijd van twee jaar! De reactie van de landbouw 
daarop zal zijn een verdere toename van de beregening, met 
alle gevolgen van dien voor de grondwaterstand. Door Van 
Bakel et al. (2015) wordt een toename van de beregening uit 
grondwater berekend met een factor 2,24. In het zandgebied 
van Noord-Brabant en in Noord-Limburg daalt daardoor de 
GLG fors, met 50 cm. Deze daling komt nog eens bovenop de 
daling van de GLG met 23 à 33 cm, die Witte et al. (2015) 
berekenden voor de periode 1950-2010, waar de landbouw 
voor ongeveer 50% verantwoordelijk voor is, als gevolg van 
toename van de gewasopbrengsten en daardoor grotere 
verdamping en dus verminderde grondwateraanvulling. 
(De andere belangrijke oorzaak is de toename van bebouwd 
oppervlak.) Deze cijfers gelden voor de zandgronden van 
Noord-Brabant, maar zullen voor de vergelijkbare gronden 

in Noordwest-Limburg niet anders zijn. Mede gelet op de 
recente zomerdroogtes van 2018 en 2019 is het hanteren 
van diepe ontwateringsnormen in de winter niet meer van 
deze tijd. 

Neerslagoverschot in winter opsparen
De klimaatverandering noodzaakt ons om het neerslag-
overschot in de winter zoveel mogelijk op te sparen en dus 
niet door diepe drainages en lage slootpeilen versneld af te 
voeren. Voor het systeemherstel moet breder gekeken 
worden dan alleen naar de hydrologische bufferzones rond 
de natte natuurgebieden. Herstel van de sponswerking van 
het gehele watersysteem moet het motto zijn. Waterschap 
Limburg kan in dezen een voorbeeld nemen aan de buur in 
Noord-Brabant: Waterschap Aa en Maas hanteert voor de 
hoge zandgronden een vast hoog streefpeil van 40 cm 
jaarrond en faciliteert in beekdalen geen ander grondgebruik 
dan grasland. n
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Mijn wilde zwijnenplan

Een zondag in juni, om 5.00 uur roept de wekker. Mijn plan? 
Heel vroeg opstaan om wilde zwijnen te fotograferen in 
Nationaal Park De Meinweg. Tien minuten later sleur ik me 
uit bed. Een persoonlijk record! Om 5.15 uur stap ik in de 
auto en eet onderweg twee bananen, mijn ontbijt. Over 
de heide hangt een mooie laag mist. In de wetenschap 
dat de zon pas 10 minuten na opkomst dat stukje heide 
zal beschijnen, houd ik vast aan mijn wilde zwijnenplan 
en probeer daar terug te zijn voordat de zon de mist gaat 
oplossen. Om 5.25 uur arriveer ik op mijn bestemming. 

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.'

De zon komt op en ik zie het eerste wilde zwijn door het 
hoge gras lopen. Ik zet de achtervolging in en probeer 
als een ninja zo stil mogelijk dichtbij te komen. Terwijl ik 
verwoede pogingen doe om geen geluid te maken steekt 
opeens een ree haar hoofd boven het mintgroene gras uit. 
Ze blijft lang genoeg stilstaan voor een paar foto’s om er 
vervolgens met gepaste tred vandoor te gaan. Ik ga verder 
met de achtervolging van de wilde zwijnen... Het resultaat 
hiervan is goed gelukt. Wellicht iets voor een volgende 
uitgave. n
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In 2015 zijn jullie begonnen met People’s Farm. Daarvoor 
waren jullie jarenlang actief in de gangbare groenten-
teelt. Wat was de reden om over te schakelen naar een 
vorm van kleinschalige duurzame teelt?
We zijn begonnen met People’s Farm omdat we helemaal vast 
kwamen te zitten in het systeem. We voerden zelf de 
onderhandelingen met supermarkten en grote snijderijen en 
in die wereld draait het alleen maar om de prijs. In dat soort 
gesprekken krijg je al gauw het gevoel dat je het niet goed doet, 
terwijl je dag in dag uit op het land bezig bent. Het gebrek aan 
waardering begon ons op te breken. Dat merkten we ook als we 
bijvoorbeeld op een windstille avond de gewassen gingen 
bespuiten. Dan was er altijd wel een fietser of wandelaar die 
met een of ander gebaar zijn afkeer liet blijken. Hoe kan het 
dat mensen hier zo fel op reageren en tegelijkertijd in de 

Bewust Boeren in Limburg: 
Marcel en Yvonne Jacobs van People’s Farm

“De consument is vervreemd geraakt van de 
voedselproductie en legt niet meer de link 
tussen teeltwijze, voedingswaarde en de effecten 
op de gezondheid.”

‘De moestuin van vroeger in een modern jasje’, dat is People’s Farm in een notendop. 
Vijf jaar geleden bedachten Marcel en Yvonne Jacobs het concept en inmiddels kunnen de 
inwoners van Maasbree en omgeving wekelijks genieten van een selectie duurzaam geteelde 
groenten. In dit interview vertellen Marcel en Yvonne over de overstap naar biologische 
landbouw en leggen ze uit waarom lokaal en seizoensgebonden eten supergezond is.

 Len Dumont, Natuur en Milieufederatie Limburg

supermarkt hun mandje volgooien met goedkope groenten? 
Die vraag hield ons bezig en zo kwamen we op het idee om de 
consument weer te betrekken bij de voedselproductie. De tijd 
was rijp om ons eigen verhaal weer te vertellen.

Met People’s Farm willen jullie de relatie tussen boer en 
burger nieuw leven inblazen. Waarom vinden jullie het 
belangrijk dat consumenten worden betrokken bij de 
productie van hun voedsel?
De consument is vervreemd geraakt van de voedselproductie en 
legt niet meer de link tussen teeltwijze, voedingswaarde en de 
effecten op de gezondheid. Met People’s Farm willen we 
bijdragen aan een stukje bewustzijn op dit vlak. Een voorbeeld: 
Wij zijn gewend om in elk seizoen alles te kunnen eten, maar 
wanneer je kiest voor een seizoensgroente van lokale biologische 
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teelt dan krijg je vanzelf de voedingsstoffen binnen die je op dat 
moment nodig hebt. Eigenlijk is het een beetje terug naar de 
moestuin van vroeger. Dat vraagt natuurlijk wel om wat meer 
planning en creativiteit. Om daarin tegenmoet te komen hebben 
we het Verskratje bedacht met wekelijks nieuwe recepten.

Met het Verskratje bieden jullie een wekelijks 
abonnement op geselecteerde groenten van het seizoen. 
Is dit concept vergelijkbaar met HelloFresh en andere 
maaltijdkitbedrijven?
In ons Verskratje zitten vier vollegronds basisgroenten die 
kunnen worden aangevuld met fruit en kasgroenten. Een 
belangrijk verschil met andere aanbieders is de lokale insteek. 
Ons distributienetwerk bestaat uit kleine middenstanders in de 
directe omgeving, zoals bakkers, slagers en natuurwinkels. Op 
deze plekken kan de consument het Verskratje ophalen en ook 
de overige ingrediënten kopen om de gerechten mee te maken. 
People’s Farm is zelf ook een afhaalpunt. We vinden het 
belangrijk om direct contact te hebben met de mensen die 
onze producten eten. Dan kunnen we wat vertellen over de 
groenten en recepten die we meegeven. Daarnaast organiseren 
we op deze plek ook kookworkshops en lezingen over voeding 
en gezondheid.

De vraag naar biologisch en lokaal geproduceerd voedsel 
neemt nog altijd toe. Hoe verhoudt deze ontwikkeling 
zich tot de kleinschaligheid van een bedrijf als People’s 
Farm? Is schaalvergroting wel te combineren met 
duurzaamheid?
In de loop van enkele jaren zijn wij overgestapt van een mono-
cultuur van 120 hectaren prei naar zo’n 4 hectaren gemengde 
biologische teelt. De opbrengst per hectare is hetzelfde of zelfs 
nog beter binnen het kleinschalige systeem. Maar het is wel veel 
arbeidsintensiever omdat je geen chemische bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Dat betekent dat onkruid met de hand wordt verwijderd 
en ziekten en plagen op een andere manier worden aangepakt. 
Met People’s Farm hebben we een concept neergezet dat 
andere boeren kunnen overnemen. Op die manier proberen we 
wel schaalvergroting te realiseren. Als we gangbare boeren 

bereid vinden om over te stappen naar een eigen, lokale 
People’s Farm, dan groeit het aandeel duurzame teelt.

In de moestuin van Maasbree staan ruim 40 verschillende 
soorten groenten in de volle grond en open lucht. 
Hoe zorgen jullie dat de gewassen niet worden 
kaalgevreten door insecten en andere dieren?
De diversiteit van de teelt houdt het hele zaakje gezond. Door 
te werken met strokenteelt, waarbij je verschillende gewassen 
in rijen naast elkaar plant, treedt een natuurlijke bescherming 
op tegen veel plagen. En als planten toch ziek worden, dan 
hebben ze vaak een behoorlijk zelfherstellend vermogen. Veel 
meer dan we voor mogelijk hadden gehouden toen we nog 
gangbare landbouw bedreven. Ook zijn we aan het kijken hoe 
we met de aanplant van hagen en struiken bepaalde dieren 
kunnen lokken. Het vergroten van de biodiversiteit rondom het 
perceel kan bijdragen aan een goed natuurlijk evenwicht.

Jullie zijn niet alleen de bedrijfsleiders van People’s Farm 
maar vormen ook een koppel. Hoe is het om dag in dag 
uit zo intensief met elkaar te leven en werken?
Ja, dat vergt best wel veel (lachend). Maar voor ons is het een 
manier van leven en het heeft zeker ook z’n mooie kanten. 
Vooral nu we met People’s Farm de omslag hebben gemaakt is 
er meer ruimte gekomen voor het gezinsleven. Werk en privé 
lopen voortdurend in elkaar over en als de kinderen ons nodig 
hebben dan zijn we in de buurt. 

Wat is jullie ambitie met People’s Farm? Waar staan 
jullie over vijf jaar?
Tegen die tijd bereiken we nog meer mensen met onze 
Verskratjes. De groei zit er nog altijd in. Ook zijn er meerdere 
People’s Farms van start gegaan in andere regio’s. Verder 
hebben we onze boerderij omgevormd tot een multifunctionele 
plaats waar niet alleen voedsel wordt geproduceerd, maar ook 
ruimte is om te wonen, mee te helpen of te leren. Dat vraagt 
wel om een herbestemming van de gebouwen die nu 
leegstaan. We zijn aan het kijken naar de mogelijkheden. 
Voorlopig genoeg te doen. n

“Met	People’s	Farm	willen	wij	
de	relatie	tussen	boer	en	burger	

nieuw	leven	inblazen.”

“Met	People’s	Farm	willen	wij	
de	relatie	tussen	boer	en	burger	

nieuw	leven	inblazen.”



24  |  

 
Op zaterdag 26 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  

Toplocatie: Fort Sint Pieter in Maastricht
 
Wil jij leren hoe je de nachtelijke hemel en haar hemellichamen 
haarscherp vastlegt? Meld je dan aan voor de exclusieve Workshop 

Kijk op https://www.mauricehertog.nl/workshop-nacht-van-de-nacht/

Uitgelichte Activiteit

https://www.mauricehertog.nl/webshop/workshop-nacht-van-de-nacht/
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Alleen uitheemse planten
Zo adviseert hij geen eenjarige planten als petunia en 
viooltje te kopen: dit zijn meestal niet de inheemse soorten 
die door bijen en vlinders worden benut. Ingezaaide 
akkerranden staan soms ook vol met uitheemse soorten 
als cosmea, bijenplant (Pacelia) en (dwerg)zonnebloemen. 
Akkerranden hebben eigenlijk alleen een ecologische 
functie bij het gebruik van inheemse planten als koolzaad 
en rolklaver. 

Planten, water en nestplaatsen
Bijen en vlinders gebruiken planten als nectar- en 
stuifmeelbron (drachtplanten genoemd). Daarnaast 
gebruiken vlinders planten als waardplant, om hun eitjes 
op af te zetten: rupsen zijn vreselijk kieskeurig en lusten 
vaak maar enkele soorten planten. Naast planten zijn er 
voor de leefomgeving van bijen en vlinders nog andere 
zaken belangrijk. Denk aan een composthoop, het gebruik 
van spaarzame verlichting in de tuin, een groen dak op 
schuur of aanbouw, het aanbieden van een drinkbak 
gevuld met kiezels en water, het gebruik van een regenton, 
het ophangen van vlinderkastjes en bijenhotels en het 
aanbieden van natuurlijke nestplaatsen voor bijen zoals een 
stapelmuurtje en plekken met open zand. 

Top 10
In het boek presenteert de auteur verschillende top 
10-lijstjes van planten waar bijen en vlinders veel baat 
bij hebben, zoals een top 10 van een- en tweejarige 
planten, planten in het gazon, bodembedekkers in de 
zon en in de schaduw, heesters en bomen, bloembollen, 
voorjaarsplanten, najaarsplanten en ten slotte ook nog een 
top 25 met zijn persoonlijke favorieten. 

Tuinplan
De lijstjes gaan vergezeld met allerlei informatie, 
bijvoorbeeld hoe je in plaats van een gazon een mini 
bloemrijk grasland in je tuin kunt realiseren. Of hoe je 
een tuinplan kunt maken met soorten die in verschillende 
perioden van het jaar bloeien, zodat er voor insecten altijd 
voedsel aanwezig is. Geadviseerd wordt hierbij groepen 
van dezelfde planten te poten (en niet een exemplaar van 

Je	kunt	het	boek	'Een	tuin	voor	bijen	&	vlinders'	van	
Albert	Vliegenthart	winnen	door	mee	te	doen	met	de	
TRINLkwizz	op	de	volgende	pagina.
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zoveel mogelijk verschillende soorten). In het boek staat 
een aantal voorbeeldtuinen afgebeeld en is daarnaast 
informatie te vinden over allerlei bij- en vlindersoorten. 
Aan het einde van dit inspirerende boek met prachtige 
foto’s kun je ten slotte nog een check doen hoe bij- en 
vlindervriendelijk jouw eigen tuin is. n

101 tips om nuttige insecten te helpen

Een tuin voor bijen & vlinders
Dat bijen en vlinders onze hulp hard nodig hebben is langzaamaan wel bekend: volgens het 
Landelijk Meetnet Vlinders is de achteruitgang in vlinders ruim 40 procent. En meer dan de 
helft van de 359 soorten bijen in Nederland staat vermeld als bedreigd op de Rode Lijst Bijen 
2018. In het boek geeft de auteur Albert Vliegenthart, werkzaam bij De Vlinderstichting, 
allerlei tips voor een tuin vol bijen en vlinders, op dezelfde inspirerende wijze waarmee hij 
ook excursies leidt.

 Grietje Lenstra, Natuur en Milieufederatie Limburg
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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) 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 vind je het antwoord 
op de vraag.

Nieuwe kwizzvraag

TRINLkwizz

Weet je het antwoord?
Stuur een mailtje naar 
info@nmflimburg.nl onder 
vermelding van TRINLkwizz. 
Onder de goede inzendingen 
wordt het boek ‘Een tuin voor 
bijen en vlinders’ van Albert 
Vliegenthart verloot. n

Winnaar TRINL kwizzvraag 
Limburgs Milieu 02 2019
Op de plaats van de blauwe 
marker staat het grootste 
melkveebedrijf van Nederland. 
Is dit gebied voor of na de 
tweede wereldoorlog in 
cultuur gebracht? Het juiste 
antwoord was na de tweede 
oorlog, namelijk in de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw.
De winnaar is Leo Spoormakers.

Op de plaats van de blauwe marker heeft de 
afgelopen twee eeuwen delfstoffenwinning 
plaatsgevonden. Om welke delfstof gaat het 
op deze specifieke locatie?
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Limburgs Milieu is een uitgave van de 
Natuur en Milieufederatie Limburg
De Natuur en Milieufederatie Limburg werd 
opgericht in 1971. De stichting zet zich al 
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, Ferdinand 
Fahner, Hans Heijnen, Maurice Hertog, 
Hans Houtappels, Marcel Jacobs, Dianne 
Joosten, Nicole Lemlijn, Grietje Lenstra, 
Wim van Opbergen, Piet Rombouts, Karin 
Timmermans, Carel van der Zanden, 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.

Limburgs Milieu is gedrukt 
op gecertificeerd FSC®-papier.

Dit magazine is geproduceerd door 
Grafigroep Zuid onder gecontroleerde 

omstandigheden conform 
ISO 14001 Grafimedia getoetst door 

de SCGM, Certificaatnummer 
SCGM: MMS-2017.03.02

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 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. 

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 jongeren-
organisaties, wijk- en buurtraden en natuur- en milieugroepen. 

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



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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