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Roerige
tijden
2018 was een veelbewogen jaar, met de presentatie van
het nationale Klimaatakkoord en de uitwerking daarvan in
zogenaamde Regionale Energie Strategieën. Met de chaotische
besluitvorming rondom Windpark Greenport Venlo, een
dossier waarop twee gedeputeerden hun tanden stuk beten.
Met de uitspraak van het Europees Hof over het Programma
Aanpak Stikstof (PAS), dat op de schop moet omdat kwetsbare
natuurgebieden onvoldoende zijn beschermd tegen overmatige
stikstofuitstoot. En ga zo maar door.
Al deze ontwikkelingen raken aan het dagelijks werk van de Natuur en
Milieufederatie. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies, gaan in gesprek
met de verschillende stakeholders en proberen draagvlak te creëren voor
het nemen van noodzakelijke maatregelen. Juist in roerige tijden is het
van belang om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en duidelijke
standpunten in te nemen in het debat. Dat doen we bijvoorbeeld met onze
Zonne- en Windmolenvisie, die we hebben opgesteld om de energietransitie
te faciliteren en tegelijkertijd het Limburgs landschap te beschermen.
Kortgezegd, windmolens en zonnepanelen moeten er komen, maar wel op
de juiste plaats en bij voorkeur in bebouwd gebied. De duurzaamheidsvisie
van woningcorporatie Wonen Limburg sluit hier naadloos bij aan. In
een interview in dit blad vertelt directeur-bestuurder Wim Hazeu over
maatregelen om de energieprestatie van woningen te verbeteren.
Zo worden jaarlijks duizend woningen voorzien van zonnepanelen
en dakisolatie. Ook in de gemeente Bergen wordt werk gemaakt van
verduurzaming in de vorm van energielandgoed Wells Meer. Een ambitieus
plan waarmee de gemeente in 2030 de eerste energieonafhankelijke
gemeente van Limburg wil zijn. Mede op basis van onze zienswijze
worden er geen windmolens of zonnepanelen geplaatst in de Goudgroene
natuurzone. Dat is dus winst voor het klimaat, zonder dat deze ten koste
gaat van de meest kwetsbare natuur.
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Over natuur gesproken, al gehoord van shinrin-yoku, een interessante
groene trend die is overgewaaid vanuit Japan? Shinrin-yoku oftewel
‘bosbaden’ wordt door Japanners al jarenlang ingezet tegen allerlei kwalen,
waaronder stress, depressie en hoge bloeddruk. En bewezen effectief
verklaard op basis van talrijke wetenschappelijke studies. Journalist Annette
Lavrijsen schreef er een boeiend boek over. Lees de boekrecensie.
Fijne feestdagen en een gelukkig 2019 met een hoog shinrin-yoku-gehalte.

Hans Heijnen
directeur
h.heijnen@nmflimburg.nl
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KORT NIEUWS

Klachten MAA sterk toegenomen
Het aantal klachten over geluidoverlast van vliegverkeer van
en naar de luchthaven Maastricht-Aachen-Airport (MAA) is
de laatste tijd sterk toegenomen. In 2016 kwamen er bij het
Klachten- en Informatiecentrum Luchtverkeer (KICL) 3.831
klachten over MAA binnen, in 2017 groeide dit aantal tot
10.257. Het aantal klachten over de eerste negen maanden
van 2018 bedraagt volgens cijfers van het KICL circa 20.000.
Bij extrapolatie tot en met het einde van dit jaar zou dit voor
heel 2018 uitkomen op circa 25.000 klachten. Ten opzichte
van 2016 betekent dit een ruime verzesvoudiging van het
aantal klachten voor MAA. Met name sinds de komst van de
Turkse maatschappij Corendon, die dit voorjaar begon met
vakantievluchten vanaf MAA, is er een sterke toename te
zien van het aantal klachten en klagers.

Ander euvel zijn de zware vrachttoestellen die de luchthaven
steeds vaker aandoen. De klachten en klagers komen behalve
uit de direct aan de luchthaven grenzende gemeenten
(Meerssen, Beek, Maastricht), inmiddels uit heel ZuidLimburg.
Groei leidt tot toename geluidoverlast
De cijfers geven te denken. MAA verwacht dit jaar af te
sluiten met zo’n 300.000 passagiers. Volgens de
groeiplannen van de luchthaven zullen in 2024 zo’n 700.000
passagiers vervoerd gaan worden. En het aantal vrachtvluchten moet over vijf jaar verdubbeld zijn. Het ziet ernaar
uit dat bij ongewijzigde plannen de (geluids)overlast de
komende jaren alleen maar groter wordt. n

POL 2014 geactualiseerd
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking.
Volgens deze wet dienen provincies een omgevingsvisie
en bijbehorende omgevingsverordening vast te stellen.
Limburg kent sinds 2014 al zo’n visie en verordening
(Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en
Omgevingsverordening Limburg 2014).
Het POL 2014 is nu volop in uitvoering. Gedeputeerde
Staten willen dit plan en bijbehorende verordening
actualiseren voordat de Omgevingswet in 2021 in werking
treedt. In september zijn er in Noord-, Midden- en ZuidLimburg twee werkconferenties gehouden om te komen
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tot een gezamenlijke agenda voor de Omgevingsvisie
Limburg. Gemeenten, Waterschap Limburg,
belangenorganisaties en politieke partijen bogen zich
over de belangrijkste vraagstukken op ruimtelijk gebied.
Als belangrijkste opgaven voor de nabije toekomst zijn
benoemd: klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire
economie, landbouwtransitie en demografische
ontwikkelingen. De nieuwe Omgevingsvisie Limburg zal ook
een goede koppeling moeten leggen met de nationale
omgevingsvisie (NOVI), die eveneens in voorbereiding is. n

Energiecoöperatie Echt-Susteren
Energie
De Energiecoöperatie Echt-Susteren Energie (opgericht 23
mei 2017) wil in de gemeente Echt-Susteren een bijdrage
leveren aan de energietransitie die nodig is om de gevolgen
van de klimaatverandering aan te pakken. De coöperatie
stelt zich tot doel samen met de gemeente burgers en
bedrijven binnen de gemeente bewust te maken van
energiebesparingsmogelijkheden en daarbij het gebruik van
duurzame energiebronnen te stimuleren. Ze heeft 73 leden,
26 leden met een nieuwsbriefabonnement en 7 partners
(bedrijven). De coöperatie beschikt over vier energiecoaches
en zoekt samenwerking met coöperaties uit de omgeving en
lokale ondernemers.

Peel Energie
De coöperatie Peel Energie is de lokale energieleverancier
van groene stroom en gas van en voor Peel en Maas,
opgericht in april 2014. Peel Energie streeft naar een energieneutrale regio, dat wil zeggen de energie die wij met zijn
allen gebruiken zelf lokaal en duurzaam opwekken. Dit is niet
alleen goed voor het milieu maar ook voor de lokale
economie en werkgelegenheid. De coöperatie gaat voor een
schone omgeving die goed is voor kinderen en kleinkinderen.
Peel Energie ondersteunt projecten op het gebied van duurzame
energie, duurzame technologie en energie-besparing. Bij Peel
Energie kan iedereen behalve klant ook lid worden. n

Naast 'bewustwording creëren' poogt de coöperatie onder
andere scholen en gemeenschapshuizen ertoe te bewegen
hun daken te voorzien van zonnepanelen. Voor welwillende
scholen die geen financiële middelen hebben zoekt de
coöperatie subsidiemogelijkheden en/of investeerders.
Tevens ziet de coöperatie een kans in deelname aan de
overheidspilot ‘postcoderoos’. Daarbij worden zonnepanelen
geplaatst op onder meer bedrijfspanden en/of akkers in een
bepaalde buurt. n

De Ecologische Werkgroep Weert Zuid
De Ecologische Werkgroep Weert Zuid (2010), eerder bekend als Inventarisatiegroep Tungelroyse Beek, is een afsplitsing van
het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC) te Weert. De werkgroep houdt zich bezig met inventarisatie van flora en
fauna, natuurbeheer, milieuvraagstukken en is betrokken bij gemeentelijke natuurontwikkelingen. In de tijd van de plannen
voor uitbreiding zandwinning richting het Natura2000-gebied Kruispeel ontstond een intensieve samenwerking met de Natuur
en Milieufederatie Limburg (2015). De samenwerking bestaat sindsdien bij meerdere natuur- en milieuprojecten. De werkgroep
hecht aan samenwerking vanuit onafhankelijkheid. n

Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (GUVB)
De Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek is opgeheven
december 2014 toen ze haar hoofddoel bereikt had: een
luchthaven met beperkte mogelijkheden en vrij goede
afspraken m.b.t. het gebruik. Eerder al, in 1998, was de
geplande oost-west-baan Vliegveld Beek (nu Maastricht Aachen
Airport (MAA)) van de kaart geveegd. Na een dreigend
faillissement kocht de provincie Limburg het vliegveld in 2014.
Grote, volle vrachttoestellen moeten het vliegveld nu rendabel
maken, maar zorgen voor veel geluidsoverlast. Landen en
opstijgen kan alleen door de stop-way van 250 meter aan de
baan toe te voegen. Dat is onderdeel van het nieuwe
Luchthavenbesluit dat al in 2016 is getekend, maar is
opgeschort vanwege foute berekeningen. Inmiddels is per
28 november zowel het gebruik van de verlengde baan
teruggedraaid, als het Luchthavenbesluit ter intrekking

aangemeld bij de minister. Naast de (grote) vrachttoestellen is
er inmiddels ook de overlast van Corendon die elke ochtend
direct na 6 uur vakantiegangers naar de zon brengt en daarmee
bewoners in de omgeving ongewenst wekt. Een en ander leidde
tot verzet en de oprichting van diverse actiegroepen.
Een tiental actiegroepen en een toenemend aantal
verontruste inwoners van Zuid-Limburg tegen uitbreiding
van MAA hebben zich inmiddels verenigd in de Alliantie
Tegen Uitbreiding MAA. Omdat een aantal groepen binnen
de alliantie geen rechtspersoon is, is de Stichting GUVB (3
januari 2018) opgericht, mede om gerechtelijke procedures
te beginnen namens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA,
zoals tegen het Luchthavenbesluit.
Kijk voor meer informatie op www.stopgroeimaa.nl n
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Voorstellen nieuwe organisaties

NMF NIEUWS

Voorstellen nieuwe bestuursleden
In het najaar van 2018 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot de Natuur en
Milieufederatie Limburg. Haico Offermans is lid geworden van het algemeen bestuur en Madeleine
van Mansfeld heeft de functie van secretaris in het dagelijks bestuur aanvaard. Wat beweegt hen
om zich in te zetten voor natuur, milieu en duurzaamheid in Limburg? Wij stellen onze nieuwe
bestuursleden graag aan u voor.

Haico Offermans
Haico Offermans is geboren en getogen in Brunssum.
Na wat ‘uitstapjes’ vanwege studie en werk keerde hij
altijd weer terug naar zijn roots. “Brunssum is een
prachtige, groene gemeente aan de Brunssummerheide,
met verschillende gemeenteparken en een unieke vijver
midden in het hart van de gemeente”, vertelt Offermans.
“Dankzij mijn ouders en de opvoeding die zij mij gaven
heb ik die omgeving en haar natuur leren waarderen. Wij
konden geen roofvogel op een lantaarnpaal passeren of de
aandacht moest daar even op gevestigd worden. Heb
respect voor de natuur, het milieu en je medemens, was
het onuitgesproken motto dat ik van thuis meekreeg.
Inmiddels geef ik datzelfde samen met mijn vrouw Anniek
mee aan onze kinderen van 7 (Siep) en 3 jaar (Meike).”

Offermans werkte vijftien jaar als bouwkundig projectleider en tekenaar op een architectenbureau.
Via de Partij van de Arbeid werd hij politiek actief in
Brunssum, achtereenvolgens manusje-van-alles,
commissielid, raadslid, wethouder en opnieuw raadslid.
“Met de politieke middelen die mij ter beschikking staan,
streef ik mijn idealen na en zet me in voor onder andere
natuur en milieu.”
Momenteel werkt Offermans als zelfstandig adviseur.
“Vanuit die rol ben ik onder andere aan de slag met
verduurzamingsprojecten en energiebeleid. En op dat
raakvlak van natuur, milieu en klimaat wil ik mij graag
inzetten voor de Natuur en Milieufederatie Limburg.
Met oog voor alle belangen.”

“Respect voor natuur,
milieu en medemens,
kreeg ik van thuis mee.”
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“Ik wil mee zoeken naar
concrete oplossingen
voor natuur en
milieuvraagstukken
in Limburg.”

Madeleine van Mansfeld
Madeleine van Mansfeld studeerde biologie in Nijmegen
(RUN) en Bangor Wales (UCNW), met specialisatie
biogeologie en ecologie. Als landschapsecoloog en later als
procesmanager droeg ze de afgelopen 40 jaar haar steentje
bij aan duurzame ontwikkeling in Nederland en daarbuiten.
Van Mansfeld heeft vier kinderen en twee kleinkinderen.
“Deze nieuwe wereldburgers verdienen een goede wereld”,
zegt ze. “Wij hebben daar de laatste 50 jaar wel een en ander
aan vernacheld.”
Van Mansfeld ziet als bestuurslid vele uitdagingen zoals het
voorbereiden van het profiel van een nieuwe directeur
volgend jaar, meedenken in oplossingen voor de thema’s in
het NMF-beleidsplan en brainstormen rond de problematiek
van Nationaal Landschap Zuid-Limburg. “In intensief contact
met de medewerkers van NMF kan inhoudelijke inzet van
bestuursleden een toegevoegde waarde zijn binnen de
organisatie. Als bestuurslid wil ik mee zoeken naar concrete
oplossingen voor natuur en milieuvraagstukken in Limburg,
waarin als een Yin-Yang evenwicht is tussen de zachte
waarden (natuur, historie, beleving, landschap) en hardere
waarden (geld en economie).”
In haar vorige functie als landschapsecoloog en
procesmanager was Van Mansfeld veelal betrokken bij

verandertrajecten op het gebied van duurzame
ontwikkeling. Tegenwoordig werkt ze mee in projecten
waar hoogwaardige geclusterde landbouw op een
innovatieve manier wordt ingezet op die plekken in de
wereld waar dringend behoefte is aan betere manieren om
voedsel te produceren en bereiden. Rondom innovatie in
duurzame landbouw is Limburg voor Van Mansfeld al jaren
een ‘Living lab’ waar veel verandering en vernieuwing
plaatsvindt met veel consequenties voor de ruimtelijke
ordening, milieucondities, beleving van landschap en
natuurwaarden. “Ik beschouw het als een uitdaging om een
belangrijke economische drijver mee om te vormen naar
een schone en maatschappelijk geaccepteerde bedrijfstak,
die past in Limburg. Dynamisch, met respect voor
bestaande waarden en ruimte voor vernieuwing.” Voorheen
was Van Mansfeld in Limburg onder andere betrokken bij de
regiodialoog Nood-Limburg, Action Grunes Band, de
Floriade, Heerlijkheid Heuvelland en bij herstel en
herinrichting van beek- en riviersystemen in Limburg.
“Het past om me in te spannen voor het gebied tussen mijn
Maastrichtse wortels en mijn huidige woonplaats Mook, om
bij te dragen aan NMF-werk en daarmee aan natuur,
landschap en milieu van toekomstig Limburg.” n
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Gemeente Bergen wil eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg zijn

Wells Meer straks energielandgoed
De gemeente Bergen (L) pakt de energietransitie ambitieus aan. In 2030 wil ze de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg zijn. Om dat te realiseren heeft Bergen haar oog laten vallen
op Wells Meer, volgens de gemeente een uniek gebied voor de ontwikkeling van een grootschalig
energielandgoed. Samen met adviesbureaus heeft Bergen de landschappelijke en planologische
inpasbaarheid van de kleine ‘energiecentrale’ verkend evenals de economische haalbaarheid. Als het
aan wethouder Antoon Splinter ligt, produceert het landschap in 2022 de eerste energie.
Lilian Rippe

Wells Meer, een gebied van 400 ha moet straks ruimte
bieden aan eventueel zes windturbines, 200 hectare
zonnepanelen en biomassateelt. Goed voor 50 procent van
de totale opgave energietransitie voor de gemeente Bergen.
Het project moet onder andere een nieuwe impuls geven aan
het duurzaam denken van de Bergenaren en een voorbeeld
zijn voor andere gemeenten in Nederland en Europa. Voor de
realisatie van het energielandschap praat de gemeente voor
medewerking en financiering met onder andere provincie
Limburg en netwerkproviders. “De realisatie van het
landschap kost honderden miljoenen”, meldt Splinter. “De
totale investering kan Bergen natuurlijk nooit in zijn eentje
ophoesten. Financiering door een externe partij ligt voor de
hand. We zijn daarover in gesprek met de Bank Nederlandse
Gemeenten. We gaan het energielandgoed onderbrengen in
een separate juridische entiteit waar we als gemeente
zeggenschap in willen houden. Er komt ruimte voor inwoners
om mee te investeren. Zo ook voor netwerkproviders,
provincie, overheden uit de directe omgeving.”

8 |

Burgers motiveren
Bergen neemt haar energietransitieopgave serieus. Om aan de
100 procent te komen zal energiebesparing nog eens
20 procent moeten opleveren en zonnepanelen op woningen
en geschikte locaties in de gemeente 30 procent (meer
informatie over de opgave voor de gemeente Bergen:
https://bit.ly/2TUzaKK). Door onder andere publicaties uit te
reiken en informatieavonden te organiseren motiveert Bergen
haar inwoners om hun bijdrage aan de energietransitie te
leveren. Leidraad is het programma VerduurSAMEN 2030 van
de gemeente (https://bit.ly/2SkXdAT).
Voor informatie en advies kunnen ze aankloppen bij het
gemeentelijke ‘Energiehuis’. Burgers in de zeven kernen
worden opgeroepen zonnepanelen te plaatsen. “Als we
moeten wachten op de participerende burger, dan moeten
we vermoedelijk lang wachten”, zegt Splinter, die van
aanpakken houdt. “We pushen in de aanpak van zonneenergie. De eerste coöperatie gaat binnenkort zonnepanelen
leggen en de tweede komt eraan.”

Wethouder Antoon Splinter:

“Wat mij in het leven drijft, is
het behoud en versterken van
landschappelijke kwaliteit.”
Betrokken bewoners
Bewoners van de gemeente Bergen zijn dan ook vanaf de
eerste dag actief bij de plannen Wells Meer betrokken. Een
aantal maakt deel uit van een meedenkgroep. In het kader
van de MER-procedure dienden alleen natuur- en milieuorganisaties zienswijzen in. “Dat geeft voor mij aan dat
bewoners zich weinig zorgen maken over het gebied. De
gemeenschap ziet de noodzaak van onze plannen en heeft er
vertrouwen in dat we goed voor haar gaan zorgen. En dat
doen we ook.”
Zienswijzen
Geen zorgen bij bewoners, wél zorgen bij de Natuur en
Milieufederatie Limburg. NMF wees er in haar zienswijze op
dat de randen van het doelgebied in de goudgroene
natuurzone liggen en vraagt zich af of de plannenmakers de
Windmolenkaart van Vogelbescherming Nederland wel
hebben bestudeerd. “Dat moet allemaal nog uitgezocht
worden”, zegt Splinter. “Ik snap de zorg, maar de wereld is
echt aan het veranderen. Wat mij in het leven drijft, is het
behoud en versterken van landschappelijke kwaliteit. Voor
het verstoren van natuurwaarden ben je bij mij aan het
verkeerde adres.”
Locatieonderbouwing nog niet compleet
De Commissie m.e.r. beoordeelde recent het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Energielandgoed Wells Meer.
Ze vindt de onderbouwing van de locatie Wells Meer nog
niet compleet. Zo ontbreekt informatie over leefomgeving,
landschap en natuur. De Commissie adviseert daarom het
rapport te laten aanpassen en dan pas te besluiten.
Splinter: “Naar aanleiding van het al eerder ontvangen
pré-advies van de Commissie m.e.r. heeft het college een
aanvulling gemaakt op het oorspronkelijke Milieu Effect
Rapport. Het definitief advies van de Commissie m.e.r. en
deze door het college opgestelde aanvulling geven geen
aanleiding tot verandering in planning of besluitvorming
rondom het Energielandgoed Wells Meer.”
Complex project
In december wordt de gemeenteraad gevraagd 1,3 miljoen euro
beschikbaar stellen voor de technische uitwerking van Wells
Meer in 2019. Daarna volgt de fase van planontwikkeling. Als
alles volgens plan verloopt wordt in 2022 de eerste energie
uit het landgoed verwacht. “Het is een complex project. We
praten hier over een kleine energiecentrale. Daar gaat nog
wel wat denkwerk aan vooraf.” Splinter twijfelt er niet aan
dat het energielandgoed Wells Meer er gaat komen.
“Natuurlijk! Ongetwijfeld ontmoeten we nog veel beren op
de weg, maar ik ben ervan overtuigd dat we in januari 2019
zeker weten dat het er gaat komen.” n

Wat vindt NMF Limburg?
De Natuur en Milieufederatie Limburg is in de basis
enthousiast over de ontwikkeling van Energielandgoed
Wells Meer. Wel maken we vijf kanttekeningen:

1
2

3
4

	Een deel van de randen van Wells Meer ligt in de
Goudgroene natuurzone. Deze randen zouden
uit het plangebied gehaald moeten worden.
	De stikstofdepositie op Natura 2000-gebied
Maasduinen als gevolg van de realisatie van
Wells Meer, wordt bepaald op basis van het
Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Europees
Hof heeft onlangs geconcludeerd dat
maatregelingen van het PAS om de
stikstofdepositie te verminderen, alleen
betrokken mogen worden bij de beoordeling als
het effect daarvan wetenschappelijk is
aangetoond. De Raad van State moet nu een
einduitspraak doen.
	In het plan is geen rekening gehouden met de
zogenaamde Nationale Windmolenrisicokaart
voor vogels. Deze kaart wijst Wells Meer aan als
een locatie met ‘hoogste risico’s’.
	Bij de locatiekeuze van de windturbines moet
rekening gehouden worden met vleermuizen om
zoveel mogelijk vleermuisslachtoffers te
voorkomen.

5

	Warmte-koude opslag in het Reindersmeer,
		dat onderdeel is van Natura 2000-gebied
Maasduinen, leidt mogelijk tot een grondwaterstandsdaling en veranderde waterkwaliteit.
Beide zijn voor de natuur cruciale factoren. Zo is
een aantal instandhoudingsdoelen van het
Natura 2000-gebied gevoelig voor verdroging.

De zienswijze van de NMF Limburg geeft mede
aanleiding om de ontwerp visiekaart aan te
passen, aldus de reactie van de gemeente Bergen
in zijn zienswijzenota:
“Alle als Goudgroene natuurzone aangewezen
gebieden worden aangewezen als te behouden
groenstructuur. De als Goudgroene natuurzone
aangewezen gebieden worden uitgesloten van
de plaatsing van energieopwekkende elementen.
Er is wel ruimte voor de aanleg van ondergrondse
infrastructuur als kabels en leidingen onder de
voorwaarde dat bestaande potentiële
ecologische waarden binnen de Goudgroene
natuurzone niet worden aangetast.”
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Wonen Limburg zet stevig in op
een duurzame toekomst
Wonen Limburg neemt verduurzaming van haar woningvoorraad serieus. Ze voert een helder beleid
op dat front en hecht aan een door huurders gedragen uitvoering ervan. Wim Hazeu, directeurbestuurder Wonen Limburg en bestuurslid van de koepel van woningcorporaties Aedes, legt uit hoe
de corporatie tegen verduurzaming aankijkt en hoe ze dit in hoog tempo aanpakt.
Lilian Rippe

5.	Groen en water. Denk aan maatregelen op het gebied van
klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving.

Wim Hazeu
Wonen Limburg heeft een duurzaamheidsvisie.
Hoe luidt die?
Nadat we de afgelopen vier jaar vooral praktisch
verduurzaamd hebben, is onze duurzaamheidsvisie recent
geactualiseerd. De update heet ‘Klaar voor Morgen’. Het
geschetste toekomstperspectief dient als toetsingskader
voor al onze activiteiten. ‘Klaar voor Morgen’ concentreert
zich op duurzaamheid rondom vijf thema’s:
1.	Samenleven. Dat klinkt mogelijk wat afwijkend als je sec
door de milieubril kijkt, maar bij alles wat we doen
houden we het welzijn van onze huurder voor ogen. Je
thuis voelen gaat naast de kwaliteit van de woning ook
over het welzijn van onze huurder in de buurt en de wijk.
We streven naar duurzame wijken, ook op sociaal vlak.
2.	Materiaalgebruik. Denk aan toepassen van duurzame
materialen, innovatie en hergebruik.
3.	Energie. We houden bij ons werk de klimaatdoelstellingen
voor 2050 voor ogen.
4.	Mobiliteit. Aandacht van de werkgever en werknemer
voor milieuvriendelijk vervoer.
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Welke energieprojecten lopen er bij Wonen Limburg?
Behoorlijk veel. We hebben een serieuze
verantwoordelijkheid om de energieprestatie van onze
woningen te verbeteren. Dat doen we met een dubbele bril.
We willen de CO2-uitstoot beperken om de
klimaatdoelstellingen te halen en daarnaast de woonlasten
voor onze huurders beheersbaar houden. We hebben een
stevige agenda om toe te groeien naar een CO2-neutrale
woningvoorraad. Daarbij lopen we vier sporen:
1.	Sloop en nieuwbouw. We halen slechte woningen weg en
bouwen nieuwe gasloze, grondgebonden woningen.
Bewoners betalen geen energierekening meer, maar een
energieprestatievergoeding (EPV).
2.	Bij mutaties en als huurders er om vragen, plaatsen we
zonnepanelen op woningen die daarvoor geschikt zijn.
Inmiddels hebben zo’n 2500 woningen zonnepanelen,
dus daar kunnen we nog wel een paar jaar mee verder bij
een woningvoorraad van 26000 woningen.
3.	Jaarlijks renoveren we energetisch duizend woningen met
C- of D- of lagere energielabels tot A- of A+ label. Dat wil
zeggen vloer- en muurverwarming aanleggen, dakisolatie
toepassen en zonnepanelen plaatsen. In 2020 willen we
op deze wijze bereiken dat onze woningvoorraad
gemiddeld een B-label heeft. Dat kost wel ruim
25.000 euro per woning.
4.	Als uitvloeisel van het project ‘Stroomversnelling’ pogen
we op experimentele basis bestaande woningen uit de
jaren ’50, ’60 en '70 naar nul op de meter te krijgen: ze
worden dan zelfvoorzienend. Op dit moment loopt een
pilot in het dorp Helden waarbij tientallen woningen
meedoen. Daar plaatsen we een nieuwe hoog isolerende
gevel tegen de woning en leggen we een nieuw dak met
geïntegreerde zonnepanelen. De CV-ketel op gas
vervangen we door een luchtwarmtepompinstallatie. Dat
samen vergt een investering van zo’n 90.0000 euro per
woning. Nu nog te duur om dit grootschalig bij veel
woningen te doen. Voorlopig profiteren we hierbij van
rijkssubsidies en provinciale subsidie. Verder lopen in
Sittard en Heerlen pilots met duurzame warmtenetten
waar we onze eerste appartementen op gaan aansluiten.

Hoe reageren bewoners van Wonen Limburg op deze
aanpak?
Wij doen dit soort projecten alleen met instemming van
bewoners. Daarvoor doen we onze uiterste best om de hele
straat mee te krijgen. Dat betekent veel voorlichten, waarbij
we gebruik maken van huurders met ervaring. Soms moeten
we wel eens een huis overslaan, bijvoorbeeld bij mensen op
hoge leeftijd. Over het algemeen krijgen we veel positieve
reacties als alles achter de rug is, want de woning wint na de
ingreep aan comfort en er valt een lagere energierekening op
de mat. Overigens gaan ook altijd onze energiecoaches bij de
bewoners langs om ze te leren hoe ze hun energieverbruiksgedrag kunnen veranderen.
Kunnen woningcorporaties het voortouw nemen in de
verduurzaming?
Dat zou kunnen, maar ik zie wel wat risico’s. Wij hebben veel
gelijksoortige woningen dus als je eenmaal de technische
oplossing hebt kun je die ook opschalen. Bovendien hebben
wij een investeringstermijn van 50 jaar. Elke particuliere
woning is uniek en een particulier kijkt slechts 5 à 6 jaar
verder. Dan wordt verduurzamen echt lastiger. Daarmee lijkt
het logisch dat de woningcorporaties de aanjager zijn. Maar
we weten dat de eerste jaren van innovatie en transitie de
duurste zijn. Ik vind het onterecht als die opstartkosten
allemaal bij de corporaties terechtkomen. Die worden dan
opgehoest door het deel van de bevolking met de smalste
portemonnee. Dat is geen goed idee. De particuliere markt
moet ook mee, maar die zit nog in de wachtkamer. Gebouw
gebonden financiering zou kunnen helpen.

De provincie wil met een aantal woningcorporaties
een wijkaanpak ontwikkelen waarbij ook eigenaarbewoners worden betrokken als de corporatie aan de
slag gaat.
Het is wel nodig om te oefenen in enkele wijken. Je kunt
kiezen voor elektrisch maar als uiteindelijk een warmtenet de
beste keus is, dan moeten we dat aanleggen. Die opgave op
wijkniveau moeten we gezamenlijk handen en voeten geven:
particuliere sector, gemeente, corporatie en netbeheerder.
Doen we dat niet, dan kunnen partijen heel verkeerde keuzes
maken waar we over een paar jaar spijt van hebben. Ik denk
dat een mogelijk klimaatakkoord dadelijk betekent dat
gemeenten binnen twee jaar energietransitievisies moeten
hebben voor hun wijken, dorpen en buurten. Om te
voorkomen dat we straks maatschappelijk gezien veel
desinvesteringen hebben gedaan, moeten we echt weten
welke energiedragers in de verschillende wijken gaan komen.
Is onze toekomst aardgasloos?
Ik denk het wel. We staan aan het begin van een grote
verandering en zijn aan het pionieren. Ik geloof erin dat we
de omslag naar schone energie kunnen maken als we daar
onze schouders onder zetten. Ik ben hoopvol dat we de
woningen echt wel zelfvoorzienend kunnen krijgen of op
schone energie kunnen laten functioneren in 2050. Alleen
weten we nu nog niet hoe dat product er over dertig jaar
precies uitziet. Voor Wonen Limburg is het serieuze business,
een integraal onderdeel van ons zijn. Maar we hebben nog
een lange weg te gaan. Daarin proberen we tempo te maken
en ons best te doen. n

Zonnepanelen op daken van woningen in de wijk Brukske in Venray.
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Bewust boeren in Limburg: Styn Claessens van Kipster

“Ik wil het anders gaan doen met een
houderijsysteem waarbij niet de kostprijs,
maar de mate van innovatie leidend is.”
Kippenboer Styn Claessens, 28 jaar oud nog maar, is hard op weg om een grote speler te
worden in de pluimveesector. Samen met drie partners broedde hij vanaf 2014 op een plan om
het radicaal anders te gaan doen. Innovatie en dierenwelzijn moesten in het nieuwe concept
centraal staan. In 2017 opende Claessens de eerste Kipsterstal in Oirlo bij Venray. De aanpak van
Kipster wordt wereldwijd gezien als best example van duurzaam ondernemen in een sector die
sterk prijsgedreven is. In dit interview vertelt Styn Claessens over zijn drijfveren, uitdagingen
en toekomstplannen.

Foto: Paul Poels fotografie Meerlo NL

Len Dumont, Natuur en Milieufederatie Limburg

Op steenworp afstand van Kipster ligt de
kippenboerderij van je ouders in Ysselsteyn. Heb je
altijd de ambitie gehad om voor jezelf te beginnen?
Ja, ik heb altijd als zelfstandige willen werken, maar niet
in de pluimveehouderij. Ik ben dan wel opgegroeid tussen
de kippen, maar de bouw sprak me meer aan en daar heb
ik dan ook een opleiding in gevolgd. Eenmaal aan het
werk knapte ik al gauw af op de mentaliteit en de sfeer
op de bouwplaats. Daarna ben ik toch weer met kippen
gaan werken en heb ik in korte tijd een goed lopend
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bedrijf opgebouwd. Tot ik mezelf een paar jaar geleden
de vraag stelde of dit nu de beste manier is om kippen te
houden. In de regulier agrarische sector draait alles om
het zo goedkoop mogelijk produceren. De prijs van een
ei bijvoorbeeld staat voortdurend onder druk en is sterk
afhankelijk van vraag en aanbod. Doordat het systeem zo
prijsgericht is, is er nauwelijks nog ruimte voor innovatie.
Dat is niet goed voor de sector en ik bedacht: “Ik wil het
anders gaan doen met een houderijsysteem waarbij niet de
kostprijs, maar de mate van innovatie leidend is.”

Kipster claimt de meest mens-, dier-, en milieuvriendelijke kippenboerderij ter wereld te zijn.
Hoe maak je dit in de praktijk waar voor alle drie de
gebieden?
Maximaal dierenwelzijn, minimale milieubelasting, is waar
Kipster voor staat. Op onze eierdoosjes zie je het 3 sterren
Beter Leven keurmerk afgebeeld. Dat betekent in de praktijk
meer ruimte voor de kip, namelijk 6,7 dieren per vierkante
meter in plaats van de gangbare 9. Verder hebben de dieren
een vrije uitloop naar de buitentuin, waar ze beschutting
vinden onder bomen en stronken. Dat is natuurlijk mooi,
maar onze echte innovatie zit in de manier waarop we de
kippen voeden. Wij gebruiken vooral reststromen uit de
voedselindustrie en maken daar hoogwaardig diervoeder
van. Denk bijvoorbeeld aan afgekeurde broodjes en
gebroken rijstwafels. Ook bijproducten van de landbouw,
zoals sojaschroot en haverdoppen, worden in het voer
verwerkt. Minister Schouten roept dat we moeten inzetten
op een circulair landbouwsysteem, maar wij laten als een van
de weinigen zien dat het kan. Door deze voorbeeldfunctie
krijgen we aandacht van de hele wereld. En dat is belangrijk,
want momenteel wordt wereldwijd zo’n 70 procent van de
landbouwgrond gebruikt voor het voeden van dieren. Door
meer te doen met reststromen kan dit percentage omlaag
en komt er grond vrij voor het verbouwen van gewassen die
direct door mensen worden geconsumeerd.

Kipster is in het najaar van 2017 van start gegaan en
produceert nu ruim een jaar eieren. Wat is er het eerste
jaar goed en wat is er minder goed gegaan in jouw
optiek?
We hebben een vliegende start gehad met enorm veel
belangstelling vanuit binnen- en buitenland. En dan te
bedenken dat we geen marketingbudget hebben. Nu steeds
meer mensen een Kipstereitje willen is het aan ons om aan
die vraag te voldoen. Daarom komen er volgend jaar in
Nederland op twee plaatsen nieuwe Kipsterstallen bij.
Ook gaan we de grens over met een vestiging in België.
Natuurlijk hebben we ook tegenvallers gehad in het eerste
jaar, al noem ik het liever uitdagingen. Zo hebben we in het
begin behoorlijk lopen foeteren op de machines die onze
eierdoosjes vullen. Door de afwijkende vorm van het doosje
was er veel af- en bijstelling nodig om ze goed dicht te krijgen.
Ook het nieuwe type voer gaf de nodige problemen. Omdat
het is gemaakt van bakkerijproducten heeft het een zeer fijne
structuur waardoor het voedersysteem volledig vastliep.
Ach ja, dit soort dingen hoort nu eenmaal bij de opstartfase.

“Volgend jaar komen er in
Nederland op twee plaatsen
nieuwe Kipsterstallen bij.”
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Foto: Henk van der Giesen

Door het zonnedak levert de stal van Kipster energie
voor ongeveer 200 huishoudens en is er geen fossiele
brandstof nodig. Dat is mooi, maar hoe zit het met het
transport van de eieren en de kippen naar supermarkt
en slachterij? Of de verpakkingen?
Met alles wat we doen streven we naar klimaatneutraliteit.
Daarin gaan we best wel ver. Zo berekenen we de carbon
footprint tot aan de aflevering van de eieren aan het
distributiecentrum. Ook het transport van de dieren wordt
meegenomen. Maar legkippen worden relatief oud, zo’n
88 weken, dus die paar ritten maken niet zo veel uit op het
geheel. De verpakking is volledig composteerbaar, al moet
je wel het etiket van het doosje halen. Je kunt het doosje
trouwens ook bij het oud papier gooien, dat is om het even.
Verder is het je misschien opgevallen dat we hier alleen
witte kippen houden. Witte kippen eten 5 gram minder
voer per dag dan hun bruine soortgenoten. Ook dat is dus
duurzamer.
Een kippenstal is doorgaans geen grote publiekstrekker. In het geval van Kipster is er juist een speciale
ruimte voor bezoekers inclusief een kleine tentoonstelling. Welke boodschap of ervaring hoop je dat de
bezoeker meeneemt naar huis?
Wij vinden het heel belangrijk om aan zoveel mogelijk
mensen te laten zien hoe ons voedsel wordt geproduceerd.
Niemand snapt meer wat van de agrarische sector, het is
zo specialistisch geworden en bijna alles gebeurt achter
gesloten deuren. Bij Kipster willen we juist open en
transparant zijn en gewoon goed uitleggen hoe het zit.
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“Bij Kipster willen we
open en transparant
zijn en gewoon goed
uitleggen hoe het zit.”
Dan merk je dat veel mensen geen idee hebben en krijg
je vragen als: “Waar zijn de haantjes eigenlijk?” Die
haantjes worden normaal gesproken als kuiken vergast of
versnipperd. Maar niet bij Kipster, wij laten ze op een andere
plek opgroeien tot ze 17 weken oud zijn. Daarna worden
ze geslacht en verwerkt tot kipnugget of kipburger. Er zit
namelijk weinig kipfilet aan een leghaantje.
Kipster is een piepjong bedrijf. Wat wil je over 5 jaar
bereikt hebben?
Wij willen vooral laten zien dat het anders kan en een
voorbeeldfunctie vervullen. Schaalvergroting is geen doel
op zich, impactvergroting wel. Dat neemt niet weg dat we
druk bezig zijn met uitbreiden. De komende jaren worden in
binnen- en buitenland nieuwe Kipsterstallen gebouwd. We
hebben een 5-jarig contract afgesloten met supermarktketen
Lidl en de schappen moeten wel gevuld blijven. Ook als de
vraag van de consument groter wordt, een ontwikkeling die
we natuurlijk toejuichen. 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.'

Omhoog
Languit op de natte bosgrond in een beukenbos. Met de
groothoeklens probeer ik zoveel mogelijk vast te leggen
van het hemelse tafereel boven me. De bomen lijken wel
verfkwasten die de lucht beschilderen. Tip voor de volgende
boswandeling: Kijk ook eens omhoog! n
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ENERGIEBESPARINGSTIPS VAN ERIC

Verander uw gedrag en houd jaarlijks geld over!
Door simpelweg uw gedrag of enkele gewoontes te veranderen kunt u
al snel wat energie besparen. En het is nog gratis ook. Mogelijk denkt u
na het lezen van deze column ‘maar dat doe ik toch al’. Teken dat u goed
bezig bent.

Energietips
Zet de thermostaat standaard een graad lager
Door de thermostaat overdag standaard één graadje lager te
zetten kunt u een nog lagere energierekening tegemoetzien.
Zo bespaart u gemiddeld 7 procent op uw verwarmingskosten.

Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen
Draai de kraan dicht wanneer u zich tijdens een wasbeurt aan
het inzepen bent en doe dat ook tijdens het tandenpoetsen.
Hiermee bespaart u elke keer ongeveer tien liter water.

Doe alle lampen uit wanneer u als laatste een kamer verlaat
Laat nooit licht branden in ruimten waar niemand is. Ook niet
wanneer u de ruimte slechts voor korte tijd verlaat en in het
geval van led- spaar- en/of TL-lampen. Het is een fabeltje dat
vaak aan en uitschakelen slecht is voor led- spaar- en/of
TL-lampen. Leer kinderen ook aan dat zij lampen uitdoen op
het moment dat zij als laatste een kamer verlaten.

Ventileer goed
Door uw huis regelmatig te ventileren kunt u ook energie
besparen. Vreemd? Nee. Buitenlucht is doorgaans veel droger
dan de lucht in huis. En droge lucht is sneller te verwarmen
dan vochtige lucht. Vaak is 15 tot 30 minuten ventileren per
dag al voldoende om een lekker fris huis te hebben. Zet dan
wel op dat moment de thermostaat enkele graden lager.

Sluit de deur
Als de verwarming in de woonkamer aanstaat, doet u er goed
aan om de deur naar bijvoorbeeld de keuken of gang dicht te
doen. Zo voorkomt u dat er onnodig warmte verloren gaat.
Een deurdranger kan daarbij helpen. De deur zal zich na
gebruik automatisch sluiten. Een handig hulpmiddel dus om
deuren zoveel mogelijk gesloten te houden.

Zet apparaten uit met de hoofdschakelaar
Veel mensen denken dat de televisie uit is als hij ‘stand-by’
staat. Dat is niet zo. De televisie en alle andere apparaten
met deze functie, zoals cd- of dvd-spelers en computers,
verbruiken in de ‘stand by’-stand nog steeds stroom.
Zet de apparaten daarom altijd helemaal uit met de
hoofdschakelaar. Zo kunt u tot wel 10 procent op uw
energierekening besparen.

Stop meer was in uw wasmachine
Wanneer u weinig was in de wasmachine stopt draait de machine
meestal meer wasbeurten dan nodig is. Stop de trommel dus
gerust wat voller. Bovendien kunt u jaarlijks zo’n 20 euro besparen
als u uw wasgoed zo vaak mogelijk op 30 graden wast.

Ik wens u een fijne winter! Denk wel even aan mij als u de
deur sluit, als laatste een verlichte ruimte verlaat en uw
tanden aan de wasbak poetst…

Met een energiemeter kun je de grootste stroomvreters in je huishouden vinden.
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Provinciale Staten zegt ‘ja’ tegen bouw windmolens bij Greenport Venlo

Negen windmolens én extra maatregelen
Provinciale Staten stemden op 28 september in met de realisering van het grootste windpark
in Limburg: negen windmolens langs de spoorlijn Venlo-Sevenum, bij Greenport Venlo. De
windmolens wekken straks elektriciteit op voor 28.000 huishoudens. Met circa 34 megawatt
leveren de windturbines bij Greenport een aanzienlijke bijdrage aan de opgave van het Rijk aan de
provincie Limburg om in 2020 95,5 megawatt windenergie op te wekken.
Het plan voor de 9 windmolens werd gesteund door 25 van de 44 Statenleden. Voorstemmers
waren: CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren (totaal 25 personen).
Tegenstemmers waren PVV, SP, 50Plus, Volkspartij Limburg, Lokaal-Limburg en Fractie Bus (totaal
19 personen).
Grietje Hovens, Natuur en Milieufederatie Limburg

Extra maatregelen
In ruil voor hun ‘ja’ eisten VVD en PvdA
extra maatregelen om de gevolgen
voor mens, natuur en dier te
compenseren:

Verhuisregeling
De bewoners van 12 huizen in
buurtschap Heierhoeve komen in
aanmerking voor een verhuisregeling.
Hun huizen aan de Heierkerkweg
liggen op enkele honderden meters
afstand van de turbines. De bewoners
hebben bovendien last van de
ontwikkeling van industrieterreinen en
de komst van een railterminal. Ook
zegde gedeputeerde Hans Teunissen
toe dat de vergunning voor de
windmolens meteen wordt
ingetrokken als aangetoond wordt dat
ze gezondheidsschade veroorzaken.
Energiecoöperatie
4 van de 9 turbines moeten door een
energiecoöperatie worden
geëxploiteerd, zodat omwonenden
- ook mensen met een smalle beurs kunnen profiteren van de windenergie. Daarnaast wordt voor
inwoners van Boekend en Blerick, die
op grotere afstand liggen van de
windmolens, een deel van het

leefbaarheidsfonds (op te zetten door
de energiecoöperaties) ingezet voor
lokale projecten.

Extra natuurcompensatie
Staatsbosbeheer gaat 4 ha extra
natuur ontwikkelen in de regio Venlo.
Ook komen er maatregelen die de
gevolgen voor vogels en vleermuizen
beperken. Zo komt er wetenschappelijk
onderzoek naar verbetermogelijkheden van de stilstandvoorzieningen
bij windturbines in relatie tot
vleermuis- en vogelsoorten.
Communicatie
Tijdens en na de realisatie van het
windpark vindt periodiek overleg met
de bewoners plaats en worden de
ervaringen van bewoners gemonitord.
Ook wordt er een communicatieprotocol opgesteld voor toekomstige
energietransitie-initiatieven.
Actiegroep windturbines Blerick
in beroep
De Actiegroep windturbines Blerick
gaat tegen het besluit van Provinciale
Staten in beroep bij de Raad van State.
Daarvoor neemt de actiegroep
middels crowdfunding professionals in
de arm. n
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Regionale Energiestrategie Limburg (RES) als uitwerking van Nationale Klimaatakkoord

Ongemakkelijke waarheid
In de vorige editie van Limburgs Milieu beschreef ik de hoofdlijnen van de koers die NMF Limburg
wil varen bij de uitwerking van de RES Limburg. De Natuur en Milieufederatie Limburg zet in op een
energiemix die in hoofdzaak bestaat uit zon, geothermie, wind, warmte-koude-opslag en het
gebruik van restwarmte. Import van hernieuwbare energie uit het buitenland sluiten we niet uit.
Kernenergie en afvang en opslag van CO2 komen in ons pleidooi niet voor. Het recent verschenen
VN Klimaatrapport staat bol van de waarschuwingen over de opwarming van de aarde en scenario's
om de ergste effecten te voorkomen. Ook lezen we een ongemakkelijke waarheid: zonder opslag
van het broeikasgas CO 2 en zonder een groeiende rol voor kernenergie worden de klimaatdoelstellingen onhaalbaar.
Hans Heijnen, Natuur en Milieufederatie Limburg

In vier hoofdscenario's schetst het VN-klimaatpanel IPCC wat
er nodig zou kunnen zijn om te komen tot een CO2-neutrale
wereld in 2050. In drie van de vier scenario's groeit het
gebruik van CO2-opslag explosief, tot in het meest extreme
geval tot 2118 gigaton in het jaar 2100. Ter vergelijking: tot
nu toe is er wereldwijd ongeveer 200 miljoen ton CO2
opgeslagen.
Alleen in een scenario waarin de wereldwijde energievraag in
2050 lager is dan nu - ondanks een groei van de
wereldbevolking met ongeveer 2 miljard mensen - is er
volgens het IPCC géén rol voor CO2-opslag weggelegd.
Hoe kijkt de Natuur en Milieufederatie Limburg ertegenaan?
NMF Limburg worstelt met de conclusie uit het VN
Klimaatrapport. Wij ondersteunen heel nadrukkelijk de
actiegroep Stop Tihange die zich sterk maakt voor het sluiten
van de gammele kerncentrale bij Luik, net over de grens bij
Maastricht. Ook zijn we als deelnemer aan de Werkgroep
Chemelot Industrietafel niet gelukkig met het voorstel om
ongeveer een derde van de emissiereductie (0,8 MegaTon
CO2) door middel van CO2-afvang en -opslag (CCS) te
realiseren. Er loopt nog een onderzoek (Joint Fact Finding,
klimaattafel industrie Topsector Energie) naar alle mogelijke
implicaties van de opslag van CO2 in voormalige gasvelden
onder de Noordzee.
CO2 afvang en opslag
Nu de wereld steeds verder uit koers raakt bij het halen van
internationale klimaatveranderingsverplichtingen, wordt het
steeds aannemelijker dat CO2-afvang en -opslag een essentieel
deel uitmaken van het arsenaal schone technologieën dat nodig
is om klimaatverandering aan te pakken. Het IPCC bevestigt dat
CO2-afvang en -opslag de enige technologieën zijn die in staat
zijn de CO2-uitstoot van grote industrieën, zoals de veel
CO2-uitstotende kunstmestindustrie op Chemelot, weg te
nemen. Het is alleen de vraag of wij op grote schaal nog
kunstmest moeten blijven produceren nu zelfs de minister
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit een verregaande
vorm van kringlooplandbouw wil bevorderen.
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Het huidige interglaciaal (Holoceen) omvat de afgelopen ruim
elfduizend jaar. Een nieuwe ijstijd staat in principe voor de deur.
Van de andere kant kan CO2-opslag op de langere termijn
ook als een kans worden gezien. We leven momenteel
immers in een zogenaamd interglaciaal (warme periode) en
gelet op de robuuste geologische wetmatigheden staat de
volgende ijstijd in principe voor de deur, zie ook de grafiek
hierboven. Wel is uit recente onderzoeken gebleken dat door
de sterk toegenomen CO2-concentratie de volgende ijstijd
mogelijk 100.000 jaar later begint. Een manier om een ijstijd
effectief te verzachten is ervoor te zorgen dat er dan zoveel
mogelijk CO2 in de atmosfeer terecht komt.
Kernenergie
In de vier hoofdscenario's van IPCC groeit het gebruik van
kernenergie de komende decennia sterk ten opzichte van 2010:
van 98% tot ruim 500%. Het IPCC-rapport concludeert dat
om het doel van 1,5 ºC te halen de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen bijna direct omlaag moet worden gebracht.
Dat vereist een snellere omschakeling naar elektriciteit, die zou

moeten worden opgewekt met energiebronnen die weinig
CO2 uitstoten, waaronder kernenergie.
We hebben kunnen constateren 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 onder meer veroorzaakt
door het afscheid nemen van kernenergie en het in de benen
houden van de bruinkoolwinning. Vanuit klimaatoverwegingen dus niet zo’n goed besluit.
Kernenergie heeft als grootste nadeel dat we vele jaren
opgescheept blijven zitten met radioactief afval. Maar de
voordelen zijn er ook. De CO2-uitstoot is minimaal en het
ruimtegebruik is bijvoorbeeld 450 keer geringer dan het
gebruik van zonne-energie. Dit is een direct gevolg van het
feit dat de vermogensdichtheid (Watt per m2) van
hernieuwbare energiebronnen vele malen lager is dan die
van kernenergie, maar ook van fossiele energie.
Ongemakkelijke waarheid
Ik denk dat we als NMF Limburg deze ongemakkelijke
waarheid niet uit de weg kunnen gaan. Kernenergie en
CO2-afvang en -opslag zijn technieken waar we misschien

niet altijd aan willen denken, maar die wel belangrijk kunnen
zijn. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving in Nederland
ziet een rol voor deze technologieën. Zij noemen in een
rapport in oktober 2017 ook expliciet kernenergie, CO2opslag en biomassa en zeggen dat je twee van die drie
bronnen heel hard nodig hebt in de energietransitie. In de
RES zullen lastige keuzen gemaakt moeten worden. n

VN-klimaatpanel IPCC:

Alleen in een scenario
waarin de wereldwijde
energievraag in 2050
lager is dan nu,
is er géén rol voor
CO2 -opslag weggelegd.

Carbon Capture & Storage (CCS) faciliteit in Alberta (Canada).
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Op de voormalige stortplaats (5,7 hectare) van DSM op
Chemelot in Geleen wordt aan de Urmonderbaan een
zonneweide aangelegd. De ‘zonneweide’ omvat in totaal
10.573 modules. De jaaropbrengst aan groene stroom
is vergelijkbaar met het jaarverbruik van zo’n duizend
huishoudens.
Het park is een initiatief van zonneparkuitbater NaGa Solar
uit Maastricht, DSM en Chemelot en wordt gerealiseerd met
onder andere subsidie van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. Naar verwachting levert het park eind
2018 de eerste stroom aan het elektriciteitsnet.
De zonnepanelen wekken gezamenlijk jaarlijks 3.200 MWh
stroom op die wordt terug geleverd aan het net en zo’n
duizend huishoudens van stroom voorziet. Op de panelen
komt een anti-reflecterende DSM-coating. De coating is
goed voor vier procent extra rendement. De achterkant van
de panelen, ook ontwikkeld door DSM, biedt een hogere
bescherming en is volledig recyclebaar. n

Afferden heeft eerste
energiecoöperatie volgens
postcoderoosmodel
In Afferden (gemeente Bergen) is recent EnergieCoöperatie
Zonnestraal opgericht. Dit is de eerste duurzame
coöperatieve organisatie in Noord-Limburg volgens het
postcoderoosmodel. In dit model worden zonnepanelen
geplaatst op onder meer bedrijfspanden en/of akkers
in een bepaalde postcodebuurt. De leden die bij deze
coöperatie zijn aangesloten, ontvangen met de aankoop van
zonneaandelen korting op hun energiebelasting.
EnergieCoöperatie Zonnestraal wekt de duurzame energie
op door zonnepanelen te plaatsen op de schuur van een
agrarisch bedrijf in het dorp. De leden bekostigen de
investering met de aankoop van zonneaandelen in principe
voor de periode van 15 jaar. De verwachting is dat ze de
investering binnen 8 jaar hebben terugverdiend. n

Nacht van de Nacht 2018
Factsheet Limburg
30+ donkere activiteiten

Foto: Maurice Hertog Fotografie

ENERGIEPROJECTEN

Zonneweide op voormalige
stortplaats van DSM

1 workshop nachtfotografie
100+ kaarslichtdiners
10+ gemeenten & bedrijven

Doe je volgend jaar ook mee?
Kijk voor meer informatie op
www.nachtvandenacht.nl
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Verdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg

Ruim 5.600 zonnepanelen
bij rioolwaterzuivering
Hoensbroek
Eind augustus zijn 4 zonneweiden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek geopend.
In totaal 5.628 panelen gaan daar hun duurzame werk doen. Ook het dak van het bedrijfsgebouw
is voorzien. De panelen in Hoensbroek gaan jaarlijks een bijdrage leveren van ongeveer
1,8 miljoen kWh aan duurzaam opgewekte energie.

Ambitie
Zo’n 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg zorgen voor
duurzame zuivering van afvalwater. Hiermee realiseert WBL
ruimschoots de doelstelling om 40 procent van de benodigde
energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de
waterschappen in een convenant met de rijksoverheid
hebben afgesproken. Met de uitvoering van andere
verduurzamingsprojecten zal WBL in 2020 bijna 50 procent
van haar energieverbruik opwekken. In 2025 ambieert het
bedrijf volledig energieneutraal te zijn. n

Foto: maartje van berkel.fotograaf

Zuiveren van afvalwater kost veel energie. Na Hoensbroek
zullen de overige rioolwaterzuiveringsinstallaties
worden voorzien van zonnepanelen. Tot de realisatie
van dit zonnepanelenproject in Hoensbroek, wekte
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ruim 30 procent van de
energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op.
Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee
elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een
belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming.
Daarmee wil WBL een wezenlijke bijdrage leveren aan de
klimaatdoelstellingen, zoals die landelijk zijn vastgelegd.
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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.
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

TRINLkwizz
Nieuwe kwizzvraag

Op de plaats van de blauwe marker is een groot
energiepark gepland. Hoe heet dit gebied?

Ons Limburgs landschap
nog beter leren kennen?
Doe dan mee met de
TRINLkwizz!
De kwizzvragen hebben betrekking op een
onderwerp waar de Natuur en Milieufederatie
Limburg nauw bij betrokken is. Door in TRINL
de juiste kaart te selecteren kan de locatie
worden opgespoord en vindt u het antwoord
op de vraag.
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Weet u het antwoord?
Stuur een mailtje naar
info@nmflimburg.nl onder
vermelding van TRINLkwizz.
Onder de goede inzendingen
wordt het boek 'Shinrin-yoku'
van Annette Lavrijsen verloot. n

Winnaar TRINL kwizzvraag
Limburgs Milieu 03 2018
Op de plaats van de blauwe
marker is een van de
omstreden windmolens in
Venlo gepland.
Het juiste antwoord is:
brongebied van de Mierbeek.
De winnaar is Evert Prast.

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.
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van de NMF Limburg.
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Boekrecensie:

Shinrin-yoku van Annette Lavrijsen
In Japan kijkt niemand vreemd op als je
even de natuur intrekt om je te ontdoen
van stress, depressieve gevoelens of
futloosheid. De Japanners hebben er zelfs
een woord voor - shinrin-yoku - wat
letterlijk ‘baden in de atmosfeer van een
bos’ betekent. De effecten van bosbaden
werden in 1990 voor het eerst
onderzocht op het sprookjesachtige
eiland Yakushima. Hier liet professor dr.
Yoshifumi Miyazaki proefpersonen
wandelen door een eeuwenoud
cederbos. Dit bleek een gunstige
uitwerking te hebben op het humeur en
energieniveau. Ook daalde de
concentratie van het stresshormoon
cortisol in het bloed van de deelnemers,
veel meer dan tijdens een binnenwandeling op een loopband. De helende
kracht van het bos is daarna veelvuldig
onderzocht en keer op keer blijkt dat een
natuurbad onze fysieke en mentale
gezondheid positief beïnvloedt. In het
boek Shinrin-yoku houdt journalist

Annette Lavrijsen een pleidooi voor een
hernieuwde connectie met de natuur. Ze
stelt dat natuurbeleving in Nederland
niet veel verder gaat dan “een barbecue
in de achtertuin of een ingelijste
droogbloem aan de muur”. Juist in een
tijd van toenemende technologisering is
het belangrijk om de verbinding met de
natuur aan te gaan. In de stijgende
populariteit van het fenomeen shinrinyoku ziet Lavrijsen een wereldwijde trend
naar een bewuster leven dichter bij de
natuur. In haar boek blijft ze dicht bij de
Japanse traditie door de hoofdstukken te
verbinden aan de vijf elementen aarde,
water, vuur, wind en leegte. Deze kun je
tot uitdrukking brengen met meditatieve
oefeningen zoals lopen als een vos,
luisteren naar de hartslag van een boom,
en proeven van de aarde (met je neus).
Het doel is om de zintuigen te laten
ontwaken en door een fysieke natuurervaring weer in contact te komen met je
innerlijk kompas. In het laatste hoofdstuk

‘Natuur openbaart zich
in ons vermogen tot
verwondering. Nasci.
Geboren worden.’
Richard Louv in Last Child in the Woods
(2008)

geeft Lavrijsen nog aantal handreikingen
voor de stadsbewoner: ga tuinieren,
bezoek een botanische tuin, haal groene
planten in huis en kies voor gezonde,
natuurlijke voeding. Haar boodschap: in
essentie zijn we allemaal natuurmensen,
een groene omgeving herinnert ons
hieraan. n
Len Dumont,
Natuur en Milieufederatie Limburg
Je kunt het boek 'Shinrin-yoku' van
Annette Lavrijsen 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.

