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Achteraf terugkijkend bepaalde dat moment veel keuzes die ik sindsdien in mijn 
leven heb gemaakt. Ook dat ik in het voorjaar van 2019 enthousiast solliciteerde 
om directeur van de Limburgse Natuur en Milieufederatie te worden. En gelukkig 
is mij dat door het bestuur en team gegund. Waarvoor dank. Wat ik toen nog niet 
wist, is dat dat ook betekent dat ik het voorwoord schrijf van ons tijdschrift. 
Bij deze m’n eerste!

Maar hoe gaat het nu, 35 jaar later, met die langzaam opbrandende kaars in de 
vorm van onze aarde? Ik vrees dat die nog steeds brandt. Feller brandt zelfs. 
En dat ondanks inspanningen van velen van jullie, van de NMF Limburg en andere 
groene organisaties. Ondanks de vele waarschuwingen sinds decennia. Ondanks 
de inmiddels onweerlegbare wetenschappelijke feiten en conclusies. Het blijkt niet 
zo eenvoudig om fundamenteel de veranderen, een koers te verleggen richting een 
duurzame, toekomstbestendige samenleving in balans met de natuur. 
Gelukkig ontmoet ik dagelijks steeds meer mensen die mijn zorg delen. U zeker. 
Er gaat geen dag voorbij of milieuvraagstukken zijn prominent in het nieuws. 
Of het nu gaat over de nadelen van de huidige landbouw, de dreiging van het 
veranderde klimaat, de onhoudbaarheid van het fossiele energieverbruik of 
de schrikbarende teruggang van biodiversiteit. Steeds meer mensen in de 
samenleving en politiek herkennen en erkennen deze zorgen, lijken zich bewust 
van de noodzaak om fundamentele keuzes te maken en voelen de noodzaak om 
er iets aan te doen. Mooi, denk ik dan… en nu aan de slag!
Gelukkig is die drang van vroeger nooit weggegaan. Sterker nog, ik realiseer me des 
te meer dat we samen aan de slag moeten. De huidige vraagstukken zijn in allerlei 
opzichten zo complex zijn dat we iedereen nodig hebben. Voorliggend nummer 
laat zien dat wat je ook doet, of je nu ontwerpt, maakt, beheert, schrijft, bestuurt of 
onderzoekt, het helpt allemaal om dat doel van een mooi en duurzaam Limburg te 
bereiken. Mijn voorganger Hans Heijnen realiseerde zich dat, heeft daar hard voor 
gewerkt en mag zich terecht Limburger van Verdienste noemen.

Ik wens u veel leesplezier toe maar vooral dat we elkaar in 2020 ontmoeten om 
samen plannen te maken. Plannen waarmee we de schoonheid van het Limburgse 
Landschap en haar natuurgebieden weten te vergroten en te versterken. Plannen 
waarmee we ruimte vinden om de noodzakelijke landbouwtransitie, energietransitie 
en klimaatadaptatie te realiseren. Toekomstgerichte, duurzame plannen waar de 
natuur en het landschap in Limburg bij kunnen floreren. Bovenal wens ik u een 
gelukkig en gezond 2020 toe, mede namens het team van de NMF Limburg.

Ton Hermanussen
directeur

t.hermanussen@nmflimburg.nl
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Een langzaam opbrandende wereldbol in de vorm van een kaars. 
Kent u dat beeld nog? Een beeld uit mijn pubertijd dat diepe indruk 
op me maakte. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn, dacht ik, 
terwijl ik een zorg voelde over de toekomst van mens, dier en plant. 
Samen met de drang om er iets aan te doen.
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Bijensymposium Bij de beek
Op donderdag 10 oktober jongstleden 

organiseerde Waterschap Limburg in het 

Continium in Kerkrade het Bijensymposium met 

als titel ‘Bij de Beek’. Hier vertelden diverse 

overheden en belangengroepen over hoe zij 

omgaan met onder meer ecologisch bermbeheer 

en inrichting van beekdalen.

De Natuur en Milieufederatie Limburg hield op dit druk-
bezochte symposium tweemaal een workshop met de titel 
‘Ecologisch bermbeheer van Limburgse gemeenten’. In deze 
workshop werden de resultaten gepresenteerd van een 
enquête over ecologisch bermbeheer, die 28 van de 31 
Limburgse gemeenten hadden ingevuld. In de workshop werd 
een aantal praktijkvoorbeelden van gemeenten getoond met 
bijvoorbeeld foto’s van vóór en na ecologisch bermbeheer. De 
presentatie van de Natuur en Milieufederatie is te bekijken op 
https://symposium.bijdebeek.nl/bijensymposium-terugblik/
terugblik/. Hier zijn ook alle andere presentaties van het 
symposium te bekijken. n

Benieuwd naar de resultaten van de enquête over 
ecologisch bermbeheer? Lees verder op pagina 8.
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Herbezinning Luchthaven MAA nodig 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
De exploitant van het vliegveld Maastricht

Aachen Airport (MAA) ziet vanwege de

beperkte groeimogelijkheden geen toekomst

meer voor de luchthaven en heeft per 

1 november zijn concessie teruggegeven aan 

de provincie. Deze wil eerst de nieuwe 

nationale Luchtvaartnota 2020-2050 afwachten 

waarin de groeimogelijkheden en beperkingen 

van MAA geschetst worden, voordat zij op zoek 

gaat naar een nieuwe exploitant. 

De provincie vindt de luchthaven een belangrijk onderdeel 
van de basisinfrastructuur van Limburg en ziet nog steeds 
toekomst voor MAA. Misschien tegen beter weten in. De 
luchthaven hangt al jaren aan het financiële infuus van de 
provincie en andere overheden. Sinds het begin van deze 
eeuw is door provincie, Rijk en gemeenten in totaal zo’n 
honderd miljoen euro uitgegeven of gereserveerd voor het 
regionale vliegveld. En het einde is nog niet in zicht.

Volgens de Alliantie Tegen Uitbreiding van MAA – waarvan de 
Natuur en Milieufederatie Limburg deel uit maakt – is nu het 
moment gekomen van een fundamentele herbezinning over 
de toekomst van de luchthaven. De Alliantie pleit voor een 
onafhankelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 
die de kosten en baten voor de hele maatschappij in beeld 

brengt. Denk aan effecten op werkgelegenheid en economie 
(baten), maar ook aan kosten voor de omgeving (klimaat, 
luchtverontreiniging, geluid en gevolgen voor het toerisme). 
Het verzoek om een MKBA is – samen met een door ruim 
19.000 huishoudens ondertekende petitie ‘Stop vlieghinder 
boven Zuid-Limburg’ - op 8 november aangeboden aan 
gouverneur Bovens en het Limburgs Parlement. 
Na een aanvankelijke weigering heeft het provinciebestuur 
inmiddels toch besloten een MKBA te laten uitvoeren naar 
Maastricht Aachen Airport. Alleen sluiting van de luchthaven 
wordt nadrukkelijk niet meegenomen in de analyse. n
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Omgevingsvisie Limburg
De provincie Limburg werkt momenteel aan 

het opstellen van een Omgevingsvisie en 

bijbehorende Omgevingsverordening voor 

heel Limburg. De Omgevingsvisie Limburg 

2020, die de opvolger zal zijn van het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014, 

wordt een integrale visie en gaat de hoofd-

lijnen van het beleid ten aanzien van de 

fysieke leefomgeving bevatten. 

De provincie geeft hierin aan hoe zij denkt om te gaan met 
vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatverandering, 
mobiliteit, biodiversiteit en demografische ontwikkelingen. 
Daarnaast zal de visie ook ingaan op thema’s als gezondheid, 
veiligheid, economie en sociale aspecten. Naar verwachting 
wordt in het voorjaar van 2020 de Omgevingsvisie in 
ontwerp gepubliceerd.

Ter ondersteuning van de visievorming wordt een Milieu-
effectrapport (MER) opgesteld. De m.e.r.-procedure begint 
met het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD). Deze beschrijft in hoofdlijnen wat in het MER wordt 
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onderzocht (reikwijdte) en op welke wijze en niveau dit 
onderzoek wordt uitgevoerd (detailniveau).

In een zienswijze op de NRD vraagt de NMF Limburg om focus 
aan te brengen. Door de brede scope van de Omgevingsvisie 
bestaat het risico dat de visie dusdanig abstract blijft dat geen 
duidelijke keuzes worden gemaakt. Er wordt gepleit voor een 
beperking van het aantal opgaven en voor het maken van 
duidelijke keuzes voor die opgaven. Ook zouden lange 
termijndoelen voor 2050 vertaald moeten worden naar de 
middellange termijn: wat moet de provincie in 2030 al 
hebben gedaan om de doelen voor 2050 te behalen?
Daarnaast dient het MER volgens de NMF Limburg selectief te 
zijn wat betreft de effectbeschrijving. Alleen die indicatoren 
zouden beschreven moeten worden die doorslaggevend zijn 
voor de te maken keuzes in de Omgevingsvisie Limburg.

Tot slot verzoekt de NMF Limburg in haar zienswijze om een 
zorgvuldige monitoring en evaluatie uit te voeren. Gezien de 
looptijd van de Omgevingsvisie Limburg en de daaraan 
gekoppelde onzekerheden zal regelmatig nagegaan moeten 
worden of de gestelde ambities gehaald worden, of de effecten 
op de leefomgeving overeenkomen met de inschatting die in 
het MER is gemaakt en of bijsturing nodig is. n

Uit het recent verschenen rapport ‘Zorg voor landschap’ van 
het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het bebouwde 
gebied in Nederland de afgelopen dertig jaar met 30% procent 
is toegenomen. Om ervoor te zorgen dat het landschap niet 
de dupe wordt van verdere verstedelijking en 
horizonvervuiling moeten grote plannen voortaan door een 
‘landschapstoets’ vooraf worden gegaan, aldus de 
onderzoekers. Ook moeten twintig nationale parken met een 
brede schil van waardevolle cultuurlandschappen worden 
uitgebreid. Met deze voorstellen probeert het planbureau 
toekomstige claims op de ruimte in ‘harmonie met het 
landschap’ te brengen. n

Lees verder op 
www.pbl.nl/publicaties/zorg-voor-landschap

De druk op het landschap neemt toe
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Gemeente Maasgouw: 
minder maaien, meer vlinders

Natuurliefhebbers zien met lede ogen aan dat de insectenstand sterk achteruit gaat. 
De gemeente Maasgouw laat zich de insecten niet afpakken en zet een bont scala aan 
maatregelen in. Daarmee hoopt ze dat de vlinders terugkeren en de algehele biodiversiteit 
toeneemt.

 Lilian Rippe

Sinds twee jaar maait de gemeente de bermen 
gedifferentieerd. Dat wil zeggen dat de bermen niet langer in 
één keer geheel gemaaid worden, maar op verschillende 
momenten in het jaar komt een deel aan de beurt. In mei 
gaat de grasmaaier over de eerste meter van de berm, in juli 
zijn de greppels en taluds aan de beurt en in oktober de 
vlakke delen plus de eerste meter voor een tweede keer. 
“Zo zijn er altijd niet gemaaide delen waar insecten zich 
kunnen ophouden”, zegt John van den Berg, medewerker 
natuur en landschapsbeleid van de gemeente Maasgouw. 
Het gedifferentieerde maaibeleid heeft een einde gemaakt 
aan het voormalige stramien: alles volledig klepelen en 
wegzuigen. “Met het wegzuigen zuig je alle beestjes mee en 
die willen we juist behouden. We klepelen en zuigen nog 
steeds alles weg op de plekken waar we maaien, maar laten 
nu elke maaibeurt een deel van de vegetatie staan.” In 2020 
start de gemeente met een monitoringprogramma om de 
resultaten van het nieuwe maaibeleid te volgen. “Het duurt 
altijd enige tijd voordat de verschillen zichtbaar worden.”

Extensief beheer
Voor de toename van de insectenstand en biodiversiteit doet 
de gemeente meer dan alleen gedifferentieerd bermbeheer. 
Ook de wadi’s waar water wordt afgekoppeld en in de bodem 
geïnfiltreerd, worden ecologisch beheerd. “Die zaaien we 
met een inheems kruidenmengsel, maaien we extensief of 
laten we drie keer per jaar door schapen begrazen.” Op veel 
plekken worden de grote, openbare grasvelden in de 
bebouwde kom omgebouwd van gazon naar ruw gras. 
En op de grotere percelen is sinusbeheer het beleid. “Die 
maaien we één keer per jaar voor 70 procent. Elk jaar blijft er 
een ander stuk van zo’n 30 procent ongemaaid.” 
Onlangs verzocht de politiek om bouwlocaties die nu nog als 
gazon beheerd worden, in te zaaien met een inheems 
kruidenmengel in plaats van gras. “Ook daar geven we 
gehoor aan.” En dankzij samenwerking met de Vlinder-
stichting zijn de voormalige voetbalvelden in Wessem 
inmiddels veranderd in een kruidenrijk grasland. 
“Burgers monitoren daar de vlindersoorten.”
Extensief beheerd terrein levert een rijker bodemleven op en 
een betere bodemstructuur waardoor de bodem tevens 
beter in staat is vocht door te laten en vast te houden, weet 
Van den Berg. “Naast de bodem profiteren ook de mensen 
ervan die water willen afkoppelen.” 

Een wadi in Stevensweert, juni 2018. Duizenblad met hier en 
daar sint-janskruid en teunisbloem. Hier wordt regenwater in 
de bodem geïnfiltreerd. (Foto: John van den Berg)
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Inheems
Maasgouw kiest bewust voor mengsels van inheemse kruiden 
zoals wilde peen, rapunzelklokje, duizendblad et cetera. “Geen 
Italiaanse kruiden of kleurrijke kermismengsels”, laat Van den 
Berg weten. “Die hebben voor insecten in Nederland minder 
waarde.” De gekozen mengsels hebben resultaat. “In een van 
de wadi’s bloeit tegenwoordig de echte koekoeksbloem, een 
bijzondere soort die jaren bloeide in natte weilanden die 
nauwelijks bemest werden. Die weilanden bestaan helaas niet 
meer.” Bij bomenlanen in het buitengebied plant de gemeente 
alleen nog inheemse soorten aan. Vaak ook zijn de lanen 
gemengd en bestaan ze niet meer uit slechts één soort zoals 
lang gebruikelijk was. “Hiermee vergroten we de kans op 
biodiversiteit en spreiden we het risico op ziektes. Bij extensief 
beheer zijn er meer natuurlijke vijanden. Zo gaan we ook 
vogelkooien en vleermuiskasten plaatsen zodat de natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups in actie kunnen komen.” 

Projecten
Met het akkerrandenproject wil de gemeente haar boeren 
verleiden om ook akkerranden in te zaaien met 
kruidenmengsels zodat naast de bijen en vlinders ook de 
vlinderrupsen er een leven hebben. Tevens probeert 
Maasgouw de bermen terug te krijgen die boeren zich in de 
loop der tijd hebben toegeëigend en omgeploegd. 
“Een boer kan het akkerrandenproject stoppen wanneer hij 
wil. Een berm die we terugkrijgen, is voor altijd terug bij de 

gemeente. Duurzaam dus. Bovendien is een berm inzaaien 
en zelf beheren goedkoper dan boeren te subsidiëren voor 
een kruidenrijke akkerrand.” De gemeente steunt tevens het 
door de provincie Limburg gesubsidieerde patrijzenproject 
van Natuurrijk Limburg. “Een patrijs kan zich snel uitbreiden 
wanneer de omstandigheden goed zijn.” Ook de jeugd wordt 
betrokken bij het gemeentelijke ecologisch beleid. Zo zijn er 
adoptieprojecten met scholen onder leiding van het IKL. 
“Kinderen zaaien kruidenmengsels en maken insecten-
hotels.”

Gewenning
De omslag naar extensief beheer gaat niet zonder slag of 
stoot. Om draagvlak te creëren organiseert de gemeente voor 
de Buitendienst workshops over de alternatieve aanpak. “Het 
is een jarenlang automatisme om naar Engels raaigras te 
grijpen. Gewenning aan de kruidenmengsels heeft tijd nodig. 
Het duurt een paar jaar voordat alle neuzen dezelfde kant op 
staan.” Burgers reageren verschillend. “Op ons 
Facebookbericht ‘Meer vlinders door minder maaien’ hebben 
mensen overwegend positief gereageerd, maar er zijn er ook 
die bang zijn dat het er onverzorgd gaat uitzien en dat het 
‘onkruid’ gaat uitzaaien naar tuinen van burgers.” Voor Van 
den Berg zelf is het naast vanzelfsprekend gezond ook nog 
mooi. “In extensief beheerd gras zie je de seizoenen nog 
terug: fris in de lente, dor in de zomer, kleurrijk in de herfst en 
met rijp bedekte bloeiaren in de winter.” n

Kanaalweg in Beegden, juni 2019. Alleen de eerste meter langs de weg is gemaaid. (Foto: John van den Berg)
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Resultaten enquête ecologisch bermbeheer Limburgse gemeenten bekend 

De meeste Limburgse gemeenten 
beheren bermen ecologisch

Begin dit jaar stuurde de Natuur en Milieufederatie Limburg een korte enquête naar alle 

Limburgse gemeenten (zie kader). 29 van de 31 gemeenten in Limburg (= 94! %) hebben de 

enquête ingevuld. Er zijn 5 gemeenten die nog niets doen aan ecologisch bermbeheer. 

De redenen die deze gemeenten hiervoor opgeven zijn langlopende contracten met aannemers, 

veronderstelde hogere kosten, de organisatie van ecologisch bermbeheer en smalle bermen.

De vragen van de enquête:
1.  Is uw gemeente al bezig met ecologisch 

bermbeheer?
2. Zo nee, wat zijn de redenen hiervoor?
3. Zo ja:
 -   Wat houdt het ecologisch bermbeheer in? 

(bijvoorbeeld minder en/of gefaseerd maaien, 
gebruik van bloeiende bomen bij laanbeplanting, 
na leggen glasvezelkabels of andere reconstructie 
van bermen inzaaien met bloemenzaad in plaats 
van graszaad, et cetera)

 -   Wordt bij ecologisch bermbeheer samengewerkt 
met lokale natuurorganisaties zoals IVN of andere 
organisaties?

 -   Hoe wordt omgegaan met bermen die in gebruik 
zijn genomen door bijvoorbeeld agrariërs?

 -   Wordt de biodiversiteit in de bermen gemonitord?

Antwoorden op de enquêtevragen 
en nadere duiding

Maatregelen ecologisch bermbeheer:
Type maaimachine
De meeste gemeenten proberen de bermen te verschralen door 
maaien en direct afvoeren (met een zogenaamde maaizuig-
combinatie). Hierbij wordt weliswaar het plantmateriaal 
afgevoerd wat goed is voor verschraling van de bodem en 
daarmee goed voor een bloemrijke berm, maar ook de 
plantenzaden en de insecten worden in dat geval afgevoerd. 
Het beste is om het maaisel enkele dagen te laten liggen 
voordat het wordt afgevoerd. De zaden komen dan uit het 
maaisel vrij en blijven op de bodem achter. Door deze 
verschraling vermindert de productie en zal er in de loop van 
de tijd minder maaisel afgevoerd hoeven te worden. 

Vier gemeenten klepelen de bermen nog. Dit is een 
maaimethode waarbij het gras fijngehakseld wordt met 
draaiende stalen cilinders. Het maaisel blijft hierbij achter in de 
berm, composteert daar en verrijkt zo de bodem. Hierdoor is er 
uiteindelijk alleen nog plek voor grassen en ruigteplanten als 
grote brandnetel en fluitenkruid. Daarnaast zorgen 

klepelmaaiers voor een gemiddelde sterfte van rupsen, 
sprinkhanen en insecten van boven de 80%. Bij een 
maaizuigcombinatie heb je een vergelijkbare sterfte. Maaien 
met een messenbalk geeft slechts een geringe sterfte (minder 
dan 10%). Schotelmaaiers (en ook schijf- en trommelmaaiers) 
geven een sterfte die gemiddeld nog beneden de 30% blijft. 

Hoe vaak en wanneer maaien
Er is een tendens bij gemeenten om minder te maaien of op 
sommige plekken helemaal niet meer. Er is één gemeente 
waarbij de maaiers een lijst hebben van bijzondere planten die 
niet gemaaid mogen worden. Vaak worden vanuit het oogpunt 
van verkeersveiligheid bepaalde uitzichtpunten vaak en kort 
gemaaid, plus de eerste meter van de berm. In het najaar wordt 
meestal de hele berm gemaaid. Uit onderzoek van Wageningen 
Universiteit blijkt dat twee keer per jaar hooien de hoogste 
aantallen bloemen en insecten oplevert. Het beste is om het 
maaien af te stemmen op de actuele seizoensontwikkeling; 
soms wat eerder, soms wat later starten. Het is ook mogelijk 
het tijdstip van maaien te laten bepalen door de vegetatie, 
waarbij één of meerdere kenmerkende en makkelijk herkenbare 
plantensoorten zoals de margriet het uitgangspunt zijn. Als 
minstens 50% van die planten in een berm is uitgebloeid, is het 
tijd om te maaien. 

Maaihoogte
Twee gemeenten stellen de maaihoogte van de maaimachines 
af op 10-15 cm. De maaihoogte heeft een belangrijk effect op 
de sterfte van insecten. Bodembewoners ondervinden weinig 
sterfte door maaien; bij vegetatiebewoners is de sterfte bij een 
maaihoogte van 12 cm of hoger gering en wel vijf keer minder 
dan bij een maaihoogte van 7-8 cm.

Inzaaien met bloemrijk mengsel
Dertien gemeenten gaven aan de bermen in te zaaien met een 
bloemrijk mengsel, al dan niet na een reconstructie van de berm 
zoals het leggen van kabels. Zeven gemeenten zaaien 
(braakliggende) percelen in met een bloemrijk mengsel en drie 
gemeenten zaaien ook akkerranden in. Bloemrijke bermen/
percelen bevorderen naast de biodiversiteit ook de aanwezigheid 
van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals 
larven van gaasvliegen en lieveheersbeestjes. 
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Begrazing met schapen
Zeven gemeenten gaven aan bermen te laten begrazen met 
schapen. Het selectieve grazen met schapen zorgt voor een 
grotere structuurvariatie vergeleken met uniform maaien. 
Begrazing houdt de vegetatie vrij kort (afhankelijk van de 
toegepaste begrazingsdruk) en zorgt voor een open structuur 
door betreding. Op de lange termijn kunnen bermen via 
graasbeheer een meer vlekvormig karakter met een hogere 
biodiversiteit verkrijgen dan met maaibeheer, mits 
overbegrazing voorkomen wordt. Een bijkomend voordeel van 
begrazing met schapen is een voor passanten opvallende en 
aantrekkelijke vorm van ecologisch bermbeheer. 

Gefaseerd maaien
Negen gemeenten gaven aan gefaseerd te maaien. Dat wil 
zeggen dat ze bij het maaien altijd een deel laten staan. Het 
beste is om bij elke maaibeurt 10-20% van de vegetatie te laten 
staan. Het niet gemaaide deel biedt namelijk dekking, voedsel 
en voortplantingshabitat voor vlinders, bijen en andere dieren. 
Ook geeft het kruiden de kans om langer te bloeien en zaad te 
zetten. Na de laatste maaibeurt dient minstens 15% niet 
gemaaid de winter in te gaan. Drie gemeenten doen aan 
sinusbeheer. Dit is ook een vorm van gefaseerd maaien, waarbij 
circa 40% van de vegetatie blijft staan en er gewerkt wordt met 
slingerende maaipaden, de zogenaamde sinuspaden. Deze 
variëren in ruimte en tijd. 

Predicaat Bijvriendelijke gemeente
Twee gemeenten gaven aan het predicaat ‘Bijvriendelijke 
gemeente’ (in het kader van Limburg zoemt) te hebben. Deze 
gemeenten hebben verschillende maatregelen genomen voor 
het behoud van wilde bijen. 

Scholing buitendienst
Bij twee gemeenten wordt de buitendienst geschoold op het 
gebied van biodiversiteit/ecologisch bermbeheer. Het is 
belangrijk dat de mensen op de maaimachines het belang van 
ecologisch bermbeheer inzien. 
 
Nieuwe aanplant
Vier gemeenten kiezen bij nieuwe aanplant voor vegetatie met 
een zo hoog mogelijke, ecologische waarde, bijvoorbeeld 
aanplant van bloeiende bomen. Twee gemeenten planten 
gemengde, gebiedseigen laanbomen aan. Bij verschillende 
soorten laanbomen worden ook verschillende soorten insecten 
aangetrokken en bij een ziekte (bijvoorbeeld kastanjeziekte) 
worden er minder bomen aangetast. 

Samenwerking met natuurorganisaties
De overgrote meerderheid van de gemeenten (71%) werkt 
samen met natuurorganisaties als IVN, IKL, 
Natuurmonumenten en een Groenoverleg. Er wordt nog maar 
weinig samengewerkt met burgers (4x) en/of agrariërs (1x). 
Het is aan te bevelen om met lokale (natuur)verenigingen 
samen te werken, aangezien hier vaak veel kennis van de lokale 
natuur aanwezig is. Zij zouden bermen met een hoge 
biodiversiteitswaarde kunnen beheren en ook een bijdrage 
kunnen leveren aan de monitoring van het beheer.

Bermen in gebruik door agrariërs
Er wordt meestal niet gehandhaafd op bermen die in gebruik 
zijn bij agrariërs. De Gemeente Leudal geeft aan dat in hun 
gemeente veel agrariërs meedoen met het project Bloemrijke 
akkerranden. De gemeente Maasgouw start dit jaar een pilot 
met een externe adviseur om gemeentebermen die bij een 
akker mee bewerkt worden terug te claimen. 

Monitoring biodiversiteit
In de meeste gemeenten vindt geen ecologische monitoring 
plaats. Monitoring van bloemen en vlinders/insecten of een 
icoonsoort geeft echter wel een indicatie of de ontwikkelingen 
de goede kant op gaan. n

Presentatie van de resultaten 
tijdens Bijensymposium

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft de 
resultaten gepresenteerd tijdens twee workshops van 
het Bijensymposium ‘Bij de beek’, dat Waterschap 
Limburg in oktober organiseerde. In deze presentatie 
waren onder andere foto’s te zien van ‘voor en na 
ecologisch bermbeheer’ van de gemeente Maasgouw. 
Ook zijn er foto’s getoond van een samenwerkings-
project tussen Waterschap Limburg en Vogelwacht 
Limburg in de gemeente Echt-Susteren, waarbij in het 
betreffende gebied nu onder andere een groot aantal 
patrijzen broedt. Deze presentatie en ook andere 
presentaties zijn te vinden op https://symposium.
bijdebeek.nl/bijensymposium-terugblik/terugblik/. 

Vervolgacties

De resultaten van de enquête worden teruggekoppeld 
naar alle gemeenten en naar de aangesloten groepen van 
de Natuur en Milieufederatie. Daarnaast zal het IKL in 
opdracht van de provincie Limburg een online platform 
over ecologisch bermbeheer opzetten. Ten slotte zal de 
federatie op korte termijn een visie uitbrengen over 
ecologisch bermbeheer en deze breed verspreiden. Onze 
achterban geeft duidelijk aan dat hieraan behoefte is. 
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Ecoloog Phlip Bossenbroek en Hans Smulders, oud-
burgemeester van Meijel en kortstondig Leudal, maakten 
eerder een boek over de Groote Peel (2016). Voor de 
totstandkoming van de uitgave over het Leudal werkte het 
duo nauw samen met een ad hoc projectgroep, bestaande uit 
betrokkenen van Studiegroep Leudal: bestuursleden, 
cartograaf, neerlandicus en vormgever. “Mede dankzij de 
goede communicatie en samenwerking binnen de 
projectgroep was de realisatie van het boek een leuk en 
voortvarend proces”, laat Bossenbroek weten. Sponsorgelden 
maakten de uitgave mogelijk. De verkoopopbrengst komt ten 
goede aan de aanschaf van - speciaal voor de jeugd - 
educatieve voorzieningen voor de museumcollectie van 
Bezoekerscentrum Leudal. 

Leudal voor altijd natuurgebied
Recent verscheen ‘Het Leudal voor nu en altijd een wonderlijk natuurgebied’, geschreven door 

Phlip Bossenbroek en geïllustreerd met foto’s van Hans Smulders. Uitgever is Studiegroep 

Leudal die zich sinds 1971 breed bezighoudt met het Leudal. De achterban is omvangrijk met 

ruim duizend abonnees op het eigen tijdschrift. Met het boek wil Studiegroep Leudal de waarde 

van het gelijknamige gebied nog maar eens vet onderstrepen. 

Lilian Rippe

Voor altijd
Het boek, dat ook gebruikt wordt bij de opleiding van de 
natuurgidsen, beschrijft het Leudal in al zijn facetten van 
ontstaansgeschiedenis, waterhuishouding en klimaat tot 
cultuurgeschiedenis van het gebied en de gevarieerde 
natuur in de omgeving van het Leudal. Tevens komen 
belang, beheer en bedreigingen van het Leudal aan bod. 
Bovendien bevat het boek een wandelroute door het 
gebied, inclusief kaart. Naast dat het boek geïnteresseerden 
bedient, heeft het ook een functie voor Studiegroep Leudal. 
“Hiermee onderstrepen we dat het Leudal een belangrijk 
natuurgebied is met bijzondere dingen die we voor altijd 
willen houden.” 

“Het	Leudal	is	een	belangrijk	
natuurgebied	met	bijzondere	

dingen	die	we	voor	altijd	
willen	houden.”

“Het	Leudal	is	een	belangrijk	
natuurgebied	met	bijzondere	

dingen	die	we	voor	altijd	
willen	houden.”
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Werkgroep Leefomgeving Leudal
Studiegroep Leudal telt diverse werkgroepen, waaronder de 
Werkgroep Leefomgeving Leudal (LOL) met Bossenbroek als 
aanvoerder. De werkgroep telt acht leden afkomstig uit 
verschillende disciplines waaronder landbouw, kadaster, 
ecologie en hydrologie en behartigt de belangen van de 
Studiegroep Leudal. Ze bewaakt zo’n dertig tot veertig 
dossiers en werkt zoveel mogelijk samen met andere 
maatschappelijke partijen. “We controleren wekelijks de 
publicaties over vergunningen en aanmeldingen. Met de 
gemeente proberen we proactief in overleg te komen zodat 
we mogelijk onheil in een vroegtijdig stadium kunnen 
afwenden zonder in een procedure te belanden.” 

Natura 2000
Natura 2000 is zo’n dossier. “De ecologische kwaliteit van het 
Leudal is van direct belang. Als je de Natura 2000 
beheerdoelen wilt realiseren moet er in het Leudal veel 
gebeuren op het terrein van waterhuishouding, 
verdrogingsbestrijding en luchtkwaliteit.” Als het nodig is, 
komt Studiegroep Leudal ook in het geweer bij het dossier 
IJzeren Rijn, waarbij ze zich laat leiden door de Natuur en 
Milieufederatie Limburg. “Wij willen geen zware nachtelijke 
goederentreinen door het Leudal en ook geen treinen die 
gevaarlijke chemische stoffen vervoeren.” 

Sporen verdiend
Studiegroep Leudal heeft de afgelopen decennia zijn sporen 
wel verdiend. Zo werd in de jaren ’70 en ’80 de vervuiling en 
normalisatie van de Leudalse beken met succes aangevochten 
tot aan de Raad van State toe. Meer recent wees de 
studiegroep bij zand- en grindwinning bij het Buggenumse 
Veld op de hydrologische consequenties die dat zou hebben 
voor het Leudal. “De ontgronder formeerde een 
klankbordgroep waarbij ook andere partijen aanschoven. 
Samen zijn we met het ontgrondingsbedrijf in gesprek 
gekomen. Die aanpak heeft ertoe geleid dat het bedrijf zijn 
plan heeft aangepast waardoor het grondwaterpeil in het 
Leudal niet langer bedreigd wordt. Ook bij de inrichting van 
de Bouxweerd ten noorden van Buggenum, waar opslibbing 
en vissterfte aan de orde is, zitten we aan tafel.” Dossier N280, 
de verbindingsweg tussen Weert en Roermond, is mede door 
inspanningen van Studiegroep Leudal in intensieve 
samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Limburg, 

Dorpsraad en LLTB succesvol afgerond. “De Natuur en 
Milieufederatie Limburg coördineerde dit dossier, met 
uiteindelijk als resultaat de keuze voor een alternatief tracé 
ten gunste van het Leudal.” 

Niet naar de rechter
Studiegroep Leudal had ook bedenkingen bij de uitbreiding 
van groentezaadbedrijf Nunhems aan de oostkant van de 
Napoleonsweg, maar besloot uiteindelijk niet naar de rechter 
te stappen en aan te sturen op compensatie voor 
kwaliteitsverbetering van het Buggenumse Veld waarvoor een 
pot met 2,8 miljoen euro ter beschikking kwam. “We zijn niet 
naar de rechter gestapt omdat veel van onze achterban bij 
Nunhems werkt. Nu vraagt de gemeente ons om adviezen 
voor de projecten die voor compensatie zijn voorgesteld. Er 
zijn al leuke plannen uitgevoerd zoals het terugbrengen van 
akkervogels en patrijzen waarbij in samenwerking met boeren 
en jagers een mooi project wordt ontwikkeld.” Minder succes 
had Studiegroep Leudal bij de geplande vestiging van een 
Livar-varkenshouderij in voormalige kippenstallen aan 
westkant van het Leudal. “We hebben tegen de vergunning 
een negatieve zienswijze ingebracht omdat de voorgenomen 
bedrijvigheid extra verzuring en stikstofbelasting voor het 
gebied tot gevolg zou hebben. Echter de bezwarencommissie 
van de gemeente Leudal adviseerde dit als niet gegrond. 
Uiteindelijk hebben de omwonenden het proces doorgezet en 
gewonnen.” 

Goede naam
De kracht van Studiegroep Leudal lijkt te zitten in de wijze van 
communiceren. Het moet ver gaan wil de organisatie naar het 
spandoek grijpen, zoals in 1992 tegen de komst van een 
vuilverbrandingsfabriek bij Buggenum op het huidige 
Zevenellen. En waar nu weer plannen zijn voor 
mestverwerkingsinstallaties waartegen de omgeving in het 
geweer is gekomen. “Wij zijn geen echte actiegroep. Onze 
aanpak zit in de boezem van Studiegroep Leudal verscholen. 
Als we met spandoeken de straat op gaan, dan verliezen we 
een deel van onze achterban. We hebben nu een goede naam 
bij de politiek en het bedrijfsleven. Dat respect willen we 
graag houden en tegelijkertijd wél positief kritisch blijven.” 

Kijk ook op www.studiegroepleudal.nl  n

Fo
to

's:
 : 

H
an

s 
Sm

ul
de

rs



12  |  

Minisymposium en afscheidsreceptie

Hans Heijnen benoemd tot 
Limburger van Verdienste

Ruim 200 aanwezigen zwaaiden op woensdag 13 november 2019 Hans Heijnen uit als directeur 
van de Natuur en Milieufederatie Limburg bij een feestelijke bijeenkomst in de ECI Cultuurfabriek in 
Roermond. Lovende woorden te over en een luid ‘Lang zal hij leven’ van een ruim vertegenwoordigde 
achterban en relatienetwerk. Als kers op de taart ontving Heijnen tijdens de receptie de provinciale 
onderscheiding Limburger van Verdienste uit handen van Gouverneur Theo Bovens.

Lilian Rippe

Heijnen kreeg de onderscheiding als waardering voor zijn 
jarenlange inzet voor de Natuur en Milieufederatie als dé 
provinciale belangenbehartiger voor natuur, landschap en 
milieu in Limburg. “Hij wist verbindingen te leggen en voor 
draagvlak te zorgen tussen milieu, mensen en economie”, 
aldus de Gouverneur. Met deze provinciale onderscheiding 
mag Heijnen zich scharen in het rijtje Limburgers die bijzonder 
of baanbrekend werk hebben verricht.

Minisymposium
Na een welkomswoord door bestuursvoorzitter Ruud Guyt 
vond het minisymposium ‘Het gevecht om de ruimte in 
Limburg’ plaats. Een passend thema gezien de opgaven 
waarmee de Natuur en Milieufederatie te maken krijgt: 
verduurzaming van de landbouw, afronden natuur-netwerk, 

aanleg bedrijventerreinen en energietransitie. De goed 
ingewijde dagvoorzitter Frans Pollux bracht ad rem het 
gevecht om de ruimte voor de aanwezigen dichtbij: de rij die 
hij aantrof bij de parkeermeter. 

Keynote spreker prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, bij wie Heijnen 
nog in de leer is geweest, besprak de ontwikkelingen 
rondom het ruimtethema in een flitscollege met cijfers, 
tabellen, onderbouwingen, conclusies en adviezen. Zo zal 
productieve, kwalitatief hoogwaardige landbouw beter op 
zijn plaats zijn in gebieden die bij uitstek geschikt zijn om 
landbouw te bedrijven, want marginale gronden vragen 
meer inzet. De andere gronden kunnen dan bestemd worden 
voor maatschappelijke activiteiten. Door in de succesvolle 
agrarische gebieden de beste ecologische methodes toe 
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te passen is de landbouw het minst belastend voor het 
milieu, biedt ruimte voor biodiversiteit, geeft de beste 
garantie voor voedselzekerheid, schept mogelijkheden voor 
biobased economy en is economisch efficiënt. Rabbinge 
adviseert natuur- en milieuorganisaties om te streven naar 
synergie in plaats van de tegenstelling landbouw en natuur 
te benadrukken. Ook pleit hij voor breed ondernemerschap 
in de landbouw onder andere door te experimenteren 
met vergroening. In het benutten van grootschalige 
natuurontwikkeling is volgens hem winst te behalen. Wat de 
energievoorziening betreft zet Rabbinge in op zonne-energie 
en wijst hij biomassa nadrukkelijk van de hand.

Applaus voor dialoog
Goed ingewijd en met de nodige kwinkslagen leidde Pollux 
na de woorden van Rabbinge een levendig panelgesprek 
rondom vier stellingen over respectievelijk natuur, landschap, 
milieu en energie. Aan tafel zes heren die vanuit een eigen 
perspectief de stellingen ‘te lijf gingen’: Rudy Rabbinge, Hans 
Heijnen, voorzitter LLTB Leon Faassen, dijkgraaf Waterschap 
Limburg Patrick van der Broeck, directeur Limburgse 
Werkgevers Huub Narinx, directeur Limburgs landschap 

Wilfred Alblas. Hoewel overeenstemming op veel punten 
nog ver te zoeken was, waren de heren het eens dat een 
juiste ruimtebalans vraagt om een actief ruimtebeleid. Dat 
moet kunnen zonder strijd en in samenwerking met elkaar. 
Vanzelfsprekend voor Hans Heijnen die in zijn directeursrol 
altijd al de dialoog stimuleerde. Goed voor een groot applaus 
van het panel en de zaal. n
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De ondertekenaars van de code zijn de brancheorganisatie 
Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energie-
projecten NLVOW, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & 
Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, 
de koepel van energiecoöperaties Energie Samen en 
Vogelbescherming Nederland. Samen vertegenwoordigen 
deze organisaties meer dan 2 miljoen Nederlanders, 400 
energiecoöperaties, 1000 lokale natuur- en milieugroepen, 
vele bewonersgroepen en 170 bedrijven in de zonne-sector.

Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en 
Milieufederaties: “Het is enorm belangrijk dat we zonne-
energie zorgvuldig in de omgeving inpassen, met aandacht 
voor natuur, mens en landschap. Ik ben daarom blij met 
deze code en ook met het feit dat de sector zelf via Holland 
Solar serieus werk heeft gemaakt van deze code, dat geeft 
vertrouwen.” n

Lees verder op www.nmflimburg.nl/
gedragscode-zon-op-land-krijgt-brede-steun 
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Een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties, bedrijven uit de zonne-energiebranche en 

bewonersorganisaties is het eens geworden over inpassing van zonneparken op land. De betrokken 

partijen hebben onder meer afgesproken dat natuurgebieden worden ontzien en dat de wensen 

van omwonenden vanaf het begin worden meegenomen. Deze basisprincipes zijn vastgelegd in de 

Gedragscode Zon op Land, die op 13 november 2019 werd gepresenteerd.

Natuur en Milieufederaties ondertekenen 
het Klimaatakkoord 
Het Algemeen Bestuur van de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) heeft tijdens haar kwartaal-

vergadering ingestemd met het Klimaatakkoord. De Natuur en Milieufederaties willen in de provincies 

wezenlijke stappen zetten in het aanpakken van klimaatverandering.

Netwerkdirecteur Annie van de Pas zet handtekening onder 
Gedragscode Zon op Land

Dat de klimaatdoelen van Parijs met het Klimaatakkoord nu 
nog niet lijken te worden gehaald, is nog wel een grote zorg 
voor de Natuur en Milieufederaties. De door het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerde doorrekeningen 
(KEV) van vrijdag 1 november 2019 tonen aan dat de stappen 
in het huidige akkoord nog niet voldoende zijn. Juist daarom 
willen de NMF’s snel aan de slag gaan en dit akkoord biedt 
daarvoor voldoende basis.

“We werken er lokaal hard aan om de klimaatdoelen te helpen 
realiseren en versnellen”, zegt netwerkdirecteur Annie van de 
Pas. “We zijn blij dat er goede afspraken over participatie en 
lokaal eigendom van wind en zon voor burgers in het akkoord 
staan. Dit biedt ons meer handvatten om aan lokaal draagvlak 
te werken. Maar we blijven tegelijkertijd wel kritisch toezien 
op een goede uitvoering van het akkoord.” n

Lees verder op www.nmflimburg.nl/natuur-en-
milieufederaties-ondertekenen-het-klimaatakkoord
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Mijn wilde zwijnenplan (2)

Na een korte besluiping van enkele wilde zwijnen op 
een zondagochtend in juni lukte het me om deze foto te 
maken. In de zomer foerageren de zwijnen in Nationaal 
Park de Meinweg altijd in twee weiden. Om van het ene 
“restaurant” naar het andere te komen moeten ze een 
zandpad tussen deze weiden oversteken. Ik kende de 
oversteekplaats en stelde me voorzichtig aan de rand 

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.'

van het zandpad op. Zo lukte het me om relatief dichtbij 
te komen. Het geluid van de camerasluiter verraadde mijn 
positie waardoor moeder zwijn mijn richting opkeek. De 
opkomende zon zorgde tegelijkertijd voor mooi zijlicht 
dat de zwijnen oranje kleurde. Enkele momenten later 
verdween de roedel weer rustig in het hoge gras, klaar 
voor het toetje in “Restaurant 2”. n
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IR Case circulair ondernemen: FBBasic uit Sittard

FBBasic helpt bedrijven om het totale 
plaatje rond te maken
Voor Frans Beckers is het vanzelfsprekend dat we de natuur beter achterlaten dan we hem aantroffen. 

Zijn bureau FBBasic helpt bedrijven de omslag naar circulair te maken. Ruim 80 procent van zijn 

(advies)werk ligt elders dan in Limburg. Genoeg te ontginnen dus in onze provincie.
Lilian Rippe

Frans Beckers:

“Bij	een	circulair	product	
moet	al	in	de	ontwerpfase	

alles	goed	geregeld	
worden.”

“Willen we in Europa kunnen blijven produceren, dan zullen 
we over grondstoffen moeten beschikken”, stelt Frans 
Beckers, directeur/eigenaar van FBBasic. “Wij zijn het enige 
continent in de wereld dat zelf nauwelijks meer beschikt over 
fossiele grondstoffen. We zijn dus volledig afhankelijk van 
andere continenten. Daarom moeten we de omslag maken 
van fossiel naar circulair. We staan pas aan de vooravond van 
de circulaire economie. Per jaar wordt er in Europa zo’n 50 
miljoen ton kunststof op de markt gezet. Op een beetje 
niveau wordt 2,5 à 3 miljoen ton gerecycled. Je moet ervoor 
zorgen dat al in de ontwerpfase alles goed geregeld wordt. Je 
moet je product goed kunnen blijven volgen anders gaat er 
waarde verloren. Naast dat je aan de technologiekant van 
alles doet, is het van belang om aan de taalkant te 
investeren. Om de circulaire markt groot te maken moeten 
we mondiaal dezelfde circulaire taal spreken. Met een 
uniforme taal vergroten we de verhandelbaarheid van de 
herwonnen grondstoffen.’”

IT noodzakelijke ondersteuning
FBBasic helpt bedrijven bij het ontwikkelen van circulaire 
strategieën, concepten en producten. Tevens helpt het 
bureau bij het opzetten van operationele systemen, met 
name rondom logistiek, refurbishing en recycling. Daarnaast 
levert FBBasic systemen voor IT, retourlogistiek en recycling. 
“Aan IT ontbreekt het in de circulaire economie, maar het is 
écht een noodzakelijke ondersteuning. We hebben daarom 
applicaties ontwikkeld als een materiaalpaspoort, materiaal-
bank en dashboard om de positieve impact van de circulaire 
acties aan te tonen.”

Ontwerpfase cruciaal
Voor het Limburgse Emma Safety Footwear ontwikkelde 
FBBasic een circulaire veiligheidsschoen, compleet van strategie 
tot concept en feitelijk product. De schoen komt eind 2019 op 
de markt. “We hebben een circulaire collectie met een retour- 
en recyclingsysteem opgezet. Alle schoenen zijn voorzien van 
een paspoort met een track en trace-code. In het paspoort staat 
uit welke herbruikbare materialen de schoen bestaat. Als de 
schoen terugkomt worden die materialen meteen herkend en is 
ook duidelijk hoe hij ontmanteld moet worden. Met andere 
woorden: al in de ontwerpfase is de retourlogistiek, recycling en 
ontmanteling geregeld. Dat is een absolute voorwaarde. Het 
heeft geen enkele zin om een circulair product te ontwikkelen 
als je er geen systeem achter hebt staan. Het totale plaatje 
moet rond zijn, anders is het zonde van je investeringen.”

Kantelpunt
Nederland is redelijk ver in de circulaire economie, vindt 
Beckers. “Langzaamaan bereiken we een kantelpunt. Het 
wordt inmiddels erkend dat circulariteit noodzakelijk is. 
Sommige bedrijven halen er vandaag al zakelijk voordeel uit, 



 |  17

‘bussinessopportunity’. Maar je moet het koeien-paadje 
aflopen en leren om te weten wat je moet doen. Bedrijven 
die dat doen, hebben straks een voorsprong. Zo gauw de 
accountant begint over continuïteitsrisico in verband met 
beschikbaarheid van grondstoffen gaan meer bedrijven over 
tot circulariteit.” Limburg heeft volgens Beckers een aparte 
plek in de ontwikkeling. 
“We waren ooit koploper. Rond 2007 zagen we dat de 
provincie het ‘cradle to cradle’ omarmde. Er zijn toen in 
Maastricht en Venlo mooie initiatieven ontstaan, maar die 
zijn ook weer verloren gegaan. Op de stappen na die onder 
andere DSM en een aantal andere bedrijven zetten, is het nu 
stil in Limburg.” De overheid zou wat Beckers betreft het 
goede voorbeeld moeten geven. “Bij tenders bijvoorbeeld 
ruimte geven voor innovatie en niet te rigide te tenderen.”

Fouten mogen maken
Beckers realiseert zich dat een industrie die in 150 à 200 jaar is 
ontwikkeld niet in 10 jaar te veranderen is. “Bedrijven moeten 
het comfort krijgen om te innoveren en daarbij fouten te 
mogen maken. Door 10 procent van je risicoreductiegeld te 
investeren in innovatie, kunnen bedrijven enorme stappen 
zetten. Maar dat vinden ze eng. Ze weten wat ze hebben, maar 
niet wat ze krijgen. Die rem wordt mede veroorzaakt door 
marktresultaten die gehaald moeten worden. Bedrijven die 
een serieus circulair programma starten kunnen er al snel 
vruchten van plukken, om het in de loop van de tijd als 
vanzelfsprekendheid te verankeren in de bedrijfsvoering. 
We maken voor bedrijven die de omslag willen maken meestal 
een stappenplan waarbij ze binnen een aantal maanden al de 
eerste resultaten zien. Gewoon doen. Stap voor stap. Je kunt 
geen fouten maken.” 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



18  |  

Nieuwe directeur Natuur en Milieufederatie Limburg vanaf half oktober aan de slag 

Ton Hermanussen: 
‘Ik heb er zin in’

Een buitenmens van kinds af aan, een man met een groen hart. De nieuwe directeur van de 

Natuur en Milieufederatie Limburg: Ton Hermanussen (53). Hij is iemand van de inhoud en staat 

graag zelf aan de ploeg van de organisatie. De grote actieve achterban, een gedreven team 

en weten waar je als organisatie voor staat vormen het fundament waarop hij graag verder 

bouwt. Hij moet er niet aan denken slechts op de toko te passen.

 Lilian Rippe

Wat bracht deze Brabander uit Katwijk naar Limburg? “Ik gaf 
leiding aan 32 medewerkers bij de Omgevingsdienst Brabant 
Noord (ODBN) en besefte dat ik graag weer met de inhoud 
bezig wilde zijn, meer aan het front en het liefst in de 
non-profit sector", vertelt hij. De vacature bij de NMF Limburg 
kwam als geroepen. “Een groene club die zich druk maakt 
om behoud én ontwikkeling van landschap, natuur en een 
gezonde leef- en werkomgeving voor alle Limburgers. 
Bovendien een kleine organisatie waar een directeur mede 
met de handen aan de ploeg kan staan. Op mijn lijf 
geschreven.” 

Samen sterk
Hermanussen steekt dus graag de handen uit de mouwen 
op de onderwerpen waar de NMF Limburg actief is. “Ik wil 
weten wat er leeft. Waar maken Limburgers zich zorgen 
over in hun eigen omgeving. Ik heb die voeding nodig én 
het is onze legitimatie. We hebben een grote, actieve 
achterban, maar nog niet in alle Limburgse gemeenten 
hebben we aangesloten organisaties. Die ‘witte vlekken’ 
zou ik graag activeren. Lokaal mensen bewegen om op te 
komen voor de eigen omgeving. Ik hoop ook de jeugd mee 
te krijgen zodat onze achterban een afspiegeling wordt van 
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de bevolking. Groei van onze achterban is belangrijk nu er 
zoveel op ons afkomt.” Daarmee doelt hij onder andere op 
de toekomstige Omgevingswet, waarmee de overheid de 
regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en 
samenvoegen. “Eén van onze grote uitdagingen waarin 
belangengroepen uitstekend kunnen participeren. Aan de 
tactische en strategische overlegtafels waaraan ik 
deelneem, zal ik de stem van onze achterban serieus 
inbrengen. Lokaal zal de achterban zelf aan de slag moeten. 
Deze daarop voorbereiden en daarbij begeleiden is 
essentieel.” Naast het vergroten en optimaliseren van de 
achterban wil Hermanussen ook de mogelijkheden tot 
samenwerking verkennen met andere partijen, ook als die 
andere standpunten vertegenwoordigen. “Onder het mom 
‘Samen staan we sterker’ nodig ik iedereen uit om 
samenwerking met de milieufederatie te verkennen.” 

Loopbaan Ton Hermanussen

Ton Hermanussen studeerde Bos- en Natuur-

beheer aan Hogeschool Larenstein. Na zijn 

diplomering in 1989 werkte hij jarenlang 

voor bedrijven in de groene plannenmakerij. 

In 1999 maakte hij de overstap naar de 

gemeente Arnhem waar hij aan de lat stond 

voor stadsontwikkelingsprojecten. Daar 

ontdekte hij gaandeweg dat participatie van 

burgers en belangengroepen de mooiste 

breed gedragen projecten opleverden. 

Vanaf 2003 was Hermanussen teammanager 

duurzame en ruimtelijke ontwikkeling bij 

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). 

Samen met natuurbeheerinstanties richtte 

hij in de afgelopen jaren een team van 

buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) 

voor groen op: Samen Sterk in Brabant (SSIB).

“Ik	wil	weten	wat	er	leeft.	
Waar	maken	Limburgers
zich	zorgen	over	in	hun

eigen	omgeving.”

Ecosysteemdenken
De nieuwe directeur maakt zich grote zorgen om het 
gebrek aan denken vanuit het natuurlijke ecosysteem. 
“Wij zijn het denken vanuit het natuurlijke stelsel als 
samenleving aan het kwijtraken. Natuurlijke processen 
in bijvoorbeeld de bodem zijn verstoord vanwege het 
verdwijnen van organische stof. Bomen bijvoorbeeld 
hebben ook voeding nodig. Het is van de gekke dat in 
het najaar blad wordt afgevoerd om in het voorjaar weer 
potgrond aan te voeren. Nederland heeft nog zo’n 8 
procent natuur, waarvan ongeveer 6 procent bos is. Bos is 
bij uitstek het ecosysteem dat vocht vasthoudt. Wil je het 
systeem herstellen zodat je onder andere in de zomer nog 
water hebt, dan moet je bos hebben. Daar is te weinig 
aandacht voor. De provincie heeft het plan om in acht jaar 
in Limburg 1,1 miljoen nieuwe bomen aan te planten. 
Wij werken daar graag aan mee en ik ga ik me hard maken 
voor bomen die van nature thuishoren in het Limburgse 
landschap. Dus geen laurier op een boerenhoeve maar wel 
meidoorn en sleedoorn bijvoorbeeld. Bij deze gebiedseigen 
natuurontwikkeling komen ook de insecten en vogels terug 
die daarbij horen.” Hermanussen wil het ecosysteemdenken 
in alle landgebruik promoten, ook in de agrarische sector. 
“Het zou interessant zijn om te verkennen hoe we slimmer 
met de ruimte om kunnen gaan. Het lijkt soms alsof er 
ruimtegebrek is maar door functies en waarden te 
combineren ontstaat meerwaarde en komt ruimte vrij. 
Een goed voorbeeld is natuurinclusieve landbouw. Door 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke systemen en 
processen creëren we een toekomstbestendig Limburg.”
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Natuur beschermen
Hermanussen betreurt het dat Nederland tot nu toe niet in 
staat is gebleken om natuurgebieden te beschermen. “We 
hebben wel de plicht om dat te doen.” De eenzijdige focus 
op Natura 2000-gebieden stoort hem. “Alsof er daarbuiten 
geen waardevolle natuur is. Helaas lukt het nog onvoldoende 
om de betekenis van natuur in de volle breedte onder de 
aandacht te krijgen.” In dat kader doet hij ook een beroep op 
bedrijven om ‘om te denken’. “Natuur draagt bij aan de 
gezondheid. Dus ook aan die van medewerkers van alle 
Limburgse werkgevers. Er is voldoende wetenschappelijk 
bewijs dat natuur mensen gezond houdt en herstel van 
ziekte versnelt. Mooie natuur zorgt ook voor een goed 
vestigingsklimaat. Werkgevers hebben er dus belang bij om 
de natuur te koesteren. Het is de kunst om waarde toe te 
voegen aan groen, zodat het behouden blijft. Als werkgevers 
anders gaan kijken naar de woon- en leefomgeving van hun 
werknemers en zich daar een beetje verantwoordelijk voor 
gaan voelen dan krijgt het buitengebied een andere waarde, 
meer waarde. En op het moment dat mensen een 
natuurgebied in hun omgeving omarmen, staan ze op als 
iemand het wil afpakken. Ik hoop een veel groter deel van de 
Limburgse samenleving die andere blik op natuur en 
landschap te kunnen geven.” 

Energietransitie
Over de rol van de NMF Limburg in de energietransitie is 
Hermanussen nog in beraad. “Natuurlijk moet Limburg haar 
aandeel leveren, maar dat mag nooit ten koste gaan van dat 
kleine beetje natuur en de fraaie landschappen die we 
hebben. Ik ben me terdege bewust van het spanningsveld 
tussen energietransitie enerzijds en kwaliteit van natuur en 
landschap anderzijds. Ik ben dan ook blij met het fundament 
dat we hebben: een grote actieve achterban en een eigen 
visie op zonne- en windenergie. Dat helpt ons om antwoord 
te vinden op hoe we aan de energieopgave kunnen voldoen 
met behoud van natuur en landschap. Een grote zorg in de 
energietransitie is de aanname dat we binnen nu en dertig 
jaar de helft van het toekomstige energiegebruik bespaard 
hebben. Zolang we niet substantieel consuminderen gebeurt 
dat niet. Ik constateer dat er veel energie wordt gestoken in 
nieuwe ontwikkelingen en er relatief weinig aandacht is voor 
besparing. Terwijl wat mij betreft de werkelijke transitie juist 
in termen van bewustwording zit. Ik ben er nog niet uit welke 
positie wij hierin gaan kiezen. Als organisatie hebben wij een 
rol om ervoor te zorgen dat die energietransitie slaagt en op 
een zorgvuldige manier gebeurt, dus rekening houdend met 
natuur en landschap. Ik vraag me af welke inzet we met onze 
kleine club moeten plegen om een maximaal 
milieurendement te halen. Welke onderwerpen we het beste 
kunnen beetpakken. Daarover ga ik graag in gesprek met 
onze achterban en het Limburgse netwerk. 

Koers herijken
De NMF Limburg heeft een Meerjarenbeleidsplan, een 
enthousiast team, springlevende achterban en 
basisfinanciering. “Een mooi fundament waarop ik kan 
voortbouwen. Met dank aan mijn voorganger Hans Heijnen. 

Tegelijkertijd speelt er nu veel op de terreinen natuur, 
landschap, landbouw, klimaat en energie. De koers die in het 
Meerjarenbeleidsplan is uitgezet wil ik graag samen met het 
bestuur en het team opnieuw tegen het licht houden. Kijken 
wat er vandaag buiten in de provincie speelt en toetsen of we 
nog de goede dingen doen. De kern van onze identiteit is 
beleidsbeïnvloeding. Dan moeten we onze opvatting op al 
die terreinen helder hebben. Essentieel is om te laten zien 
dat we niet aan luchtfietserij doen maar dat waar we voor 
staan ook kan. Dus moeten we daadwerkelijk zorgen dat er 
buiten iets gebeurt. Zoals via onze achterban bomen planten 
- Plan Boom - om morgen al CO2 vast te leggen. Ik geef 
mezelf een jaar om het werk van de NMF Limburg in de 
vingers te krijgen. De actualiteit kan daar niet op wachten. 
Het is fijn om te beseffen dat ik er niet alleen voor sta. Samen 
met het team, collega Natuur en Milieufederaties en onze 
achterban komt dat goed. Zoals ik al schreef in mijn 
sollicitatiebrief: Ik heb er zin in!” n

“Helaas	lukt	het	nog	
onvoldoende	om	de

betekenis	van	natuur	in
de	volle	breedte	onder

de	aandacht	te	krijgen.”
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SHay Nelissen nieuw in bestuur

Natuur en Milieufederatie Limburg
Met ingang van 27 mei 2019 is Hay Nelissen lid van het dagelijks bestuur van de Natuur en Milieufederatie 

Limburg. Nelissen heeft een financiële achtergrond en heeft het penningmeesterschap aanvaard.

De geboren en getogen Midden-Limburger vindt het een 
voorrecht dat hij als kind al vertrouwd raakte met de rijke 
natuur in zijn leefomgeving en ervan heeft leren genieten. In 
vele omstandigheden ervaarde hij later dat de duurzaamheid 
ervan niet vanzelfsprekend is. “De mens heeft de neiging de 
natuur naar zijn hand te zetten voor zijn eigen gewin. Soms 
ten koste van die natuur zelf. Daar wilde ik iets meer balans in 
brengen, voor mijzelf en voor anderen”, vertelt Nelissen. 

Nelissen is mede-oprichter en voorzitter van de Coöperatie 
Duurzaam Roerdalen U.A. Druk met projecten van klein 
(Postcoderoosproject) tot groot (oprichten van een zonnepark 
van enkele tientallen hectaren). Bewustwording, besparing en 
circulaire opwekking zijn daarbij kernthema’s. Duurzaamheid 
is wel een thema in huize Nelissen. De echtgenote van ons 
nieuwe bestuurslid heeft een bouwkundige achtergrond en is 
actief als energiecoach bij de coöperatie. Met zonnepanelen 
en warmtepomp voorziet het houten woonhuis in de eigen 
energiebehoefte. Het is al 27 jaar gasloos. 

Nelissen is als voorzitter van de grensoverschrijdende 
ondernemersvereniging Gastvrij Roerdalen-Wassenberg 
actief op het gebied van recreatie en toerisme. Zo zit hij ook 
aan tafel bij het overleg van het Nationaal Park de Meinweg. 
De Geluksexpres, een wegtrein die de gasten volledig 
elektrisch door gedeelten van het Nationaal Park vervoert, 
zorgt daarbij voor verbinding van mensen met natuur, 
landschap, cultuur en historie. Het behoud van natuur en 
milieu is daarbij vanzelfsprekend. 

Met dit netwerk is Nelissen bij de NMF Limburg betrokken 
geraakt. “Vanuit de verschillende disciplines merk ik een 
verharding, onder anderen bij boeren, bouwers, en milieu- 
en dierenactivisten. Korte-termijn-denken botst met 
lange-termijn-denken. In deze wereld van eigen standpunten 
wil ik met respect kijken naar gemeenschappelijkheid van 
belangen en doelen. Daar kan de NMF Limburg als 
gesprekspartner een rol in spelen.” n
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Het kweken van paddenstoelen op een restproduct als 
koffiedik wordt in het buitenland al langer gedaan. Hoe is 
het idee ontstaan om in Limburg een kwekerij te beginnen?
In 2014 ging het zonnepanelenbedrijf waar ik als elektro-
technicus voor werkte failliet en stond ik op straat. Koken en 
tuinieren zijn mijn grote hobby’s en ik wilde het liefst iets gaan 
ondernemen in die richting. Na een kleine zoektocht kwam ik 
bij RotterZwam in Rotterdam terecht, waar ik deelnam aan een 

Bewust Boeren in Limburg: 
Interview met Rob Hermans van paddenstoelenkwekerij Zwamburg in Schimmert

“Als koffiedik niet meer als substraat kan dienen 
voor de paddenstoelen wordt het teruggeven 
aan moeder natuur in de vorm van compost. 
Zo is er dus geen afval, duurzamer kan bijna niet.”

In de schaduw van de oude watertoren in Schimmert kweekt Rob Hermans oesterzwammen op 
koffiedik, een afvalstroom uit de horeca met verrassend veel voedingswaarde. Zwamburg is een 
schoolvoorbeeld van een opkomend bedrijf in wat ook wel de blauwe economie wordt genoemd. 
In deze economie, voor het eerst beschreven door Gunter Pauli, bestaat geen afval en wordt meer 
geproduceerd met wat lokaal voor handen is. Hermans zag kans om in Limburg aan de slag te 
gaan met dit duurzame concept. En met succes, want Zwamburg wint duurzaamheidsprijzen, 
krijgt veel media-aandacht en heeft een topproduct in huis met de vegan Zwambal. In dit 
interview geeft Hermans ons een helder kijkje in zijn doorgaans donkere zwammenkwekerij.

 Len Dumont, Natuur en Milieufederatie Limburg

workshop oesterzwammen kweken op koffiedik. Ik vond het 
helemaal te gek en bedacht: Dit wil ik ook! Vervolgens heb ik 
het leertraject van RotterZwam doorlopen waarbij je in een 
week wordt klaargestoomd om zelf een kwekerij te runnen, van 
koffiedik ophalen tot klantgesprekken voeren. Van der Valk 
hotels was mijn eerste ‘leverancier’ van koffiedik en ook vond ik 
snel een antikraak locatie in een voormalig cateringbedrijf bij 
Maastricht Aachen Airport. Zo is het begonnen.
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Afgelopen najaar werd voor het eerst de Limburg 
Duurzaamheid Award uitgereikt door de gemeente 
Venray en Stichting Wielerpromotie Venray. Zwamburg 
behaalde de derde plaats en deelde het podium met 
Kipster uit Oirlo en winnaar People’s Farm uit Maasbree. 
Waarin blinkt Zwamburg uit als het gaat om 
duurzaamheid?
Zwamburg is heel lokaal georganiseerd. Het koffiedik waarop 
de zwammen groeien is een reststroom van Zuid-Limburgse 
horeca en bedrijven. Daardoor zijn er relatief weinig vervoers-
kilometers nodig om de prut op te halen. Ook de afzet is lokaal, 
een deel lever ik rechtstreeks in de keuken van de meer 
exclusieve restaurants zoals Beluga en De Leuf. Die willen vooral 
paddenstoelen op tros. Andere restaurants werken weer liever 
met losgesneden oesterzwammen. De taaie steeltjes die 
overblijven worden niet weggegooid, maar door een ander 
bedrijf verwerkt in grilworsten en hamburgers. Ook worden er 
vegetarische producten van gemaakt, zoals ravioli en de vega 
Zwambal. Als koffiedik niet meer als substraat kan dienen voor 
de paddenstoelen wordt het teruggeven aan moeder natuur in 
de vorm van compost. Zo is er dus geen afval, duurzamer kan 
bijna niet.

De vega Zwambal, een variant op de bitterbal, is 
regelmatig uitverkocht. Hoe verklaart u de grote vraag 
naar dit product?
De Zwambal was niet direct een groot succes. Sterker nog, in 
het begin heb ik er flink mee moeten leuren. Op Foodtruck-
festivals viel de bal wel goed in de smaak en zo is er in de loop 
van de tijd meer interesse ontstaan in het product. De 
vegetarische/veganistische trend die vanuit de Randstad is 
overgewaaid werkt als een katalysator. Dat zie je bijvoorbeeld 
ook in restaurants, die naast de traditionele rundvleeskroketten 
met brood nu ook een vegetarische optie willen aanbieden. En 
in België, je gelooft het niet, is er zelfs een hele keten met vegan 
frietkotten waar ze de Limburgse Zwambal in het vet gooien.

Zwamburg is vorig jaar verhuisd naar een voormalige 
werkplaats van WML bij de ‘Reus van Schimmert’. 
Heeft de keuze voor de nieuwe locatie te maken met de 
herbestemming van de oude watertoren in 2020 tot 
belevingscentrum voor streekproducten?
De nieuwe eigenaar van de watertoren heeft me benaderd 
met de vraag of ik de kwekerij in de toren zou kunnen 
opzetten. Dat bleek lastig te realiseren vanwege de ronde 
vorm. Een nabijgelegen loods was wel geschikt en bood 
tevens mogelijkheden voor uitbreiding. In december start de 
verbouwing van de watertoren, waarbij diverse verdiepingen 
worden aangebracht. Het overkoepelende thema zal zijn ‘eten 
en drinken zo ver je kunt kijken’. De bedoeling is dat lokale 
ondernemers hier invulling aan gaan geven. Denk daarbij aan 
het brouwen van een Limburgse frisdrank op basis van 
streekfruit of het laten rijpen van ‘torenhammen’ van Livar-
varkens. Zelf zal ik workshops paddenstoelen kweken gaan 
verzorgen. Ook komt er nog een winketje, een brasserie en 
helemaal bovenin in het grote watervat is een presentatie-
ruimte gepland.

Binnenkort verandert Zwamburg van een eenmanszaak 
in een besloten vennootschap (bv). Is het tijd om door te 
groeien?
Momenteel ben ik als privépersoon aansprakelijk voor de hele 
bedrijfsvoering en dat brengt een risico met zich mee. Met de 
overstap naar de rechtsvorm bv is dit beter geregeld. Voor de 
toekomst zie ik een ontwikkeling waarbij Zwamburg alleen 
nog maar paddenstoelen kweekt voor de verwerking in 
andere producten en niet meer direct levert aan de horeca. 
De reden hiervoor is dat de afname door restaurants niet 
constant is en de bezorging gepaard gaat met veel logistiek 
gepuzzel. Mogelijk komt er op termijn ook een tweede 
vestiging in het noorden van Limburg, maar dat is echt nog 
koffiedik kijken. n

“Zwamburg	is	heel	lokaal	
georganiseerd	en	er	is	
geen	afval,	duurzamer	

kan	bijna	niet.”

“Zwamburg	is	heel	lokaal	
georganiseerd	en	er	is	
geen	afval,	duurzamer	

kan	bijna	niet.”
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IC In deze laatste column voor 2019 stel ik ‘echte groene stroom’ aan 

de orde. Daarmee bedoel ik ‘groene stroom’ uit Nederland en niet 

die uit het buitenland. Uit diverse onderzoeken blijkt dat meer dan 

de helft van de Nederlanders die groene stroom afnemen geen 

onderscheid maakt in buitenlandse of Nederlandse groene stroom. 

Jammer. Ik geef de voorkeur aan groene stroom uit Nederland. 

Want de import van groene stroom uit het buitenland deugt niet 

altijd.

Echte groene stroom
Wat is eigenlijk groene stroom? 
Wanneer u groene stroom afneemt van uw energie-
leverancier, koopt u min of meer een bewijs dat er ergens 
dezelfde hoeveelheid groene stroom op het stroomnet 
wordt gezet als de hoeveelheid die u afneemt. Door 
groene stroom te kopen, investeert u dus in de productie 
en uitbreiding van duurzame energie. Hoe meer mensen 
groene stroom kopen, hoe hoger de productie daarvan. 

Hoe controleren we waar de groene stroom vandaan 
komt?
Om te kunnen controleren waar de groene stroom vandaan 
komt, krijgt de energie die op een duurzame manier wordt 
opgewekt een certificaat: een Garantie van Oorsprong 
(GvO). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er 
streng op toe dat er niet meer GvO-certificaten worden 
uitgegeven dan er groene stroom wordt geproduceerd. 

Dit wil echter nog niet zeggen dat deze groene stroom ook 
daadwerkelijk uit Nederland komt.

Stroomcertificaten
Nederlandse energieleveranciers die zelf niet voldoende 
groene stroom (kunnen) produceren, kopen voor een 
zacht prijsje groene stroomcertificaten uit het buitenland 
om de grijze Nederlandse stroom te ‘vergroenen’. Deze 
zogenaamde import van groene stroom deugt niet. Uit die 
groene stroomcertificaten blijkt dat het om gewone grijze 
stroom uit Nederland gaat.

Groene stroom vanuit het buitenland
In het buitenland kunnen consumenten en bedrijven vaak 
niet specifiek voor groene stroom kiezen, simpelweg 
omdat er geen markt is voor groene stroom. De groene 
stroom wordt weliswaar gebruikt, maar de buitenlandse 
energieleveranciers hebben de certificaten niet nodig om 
dat te bewijzen. Ze verkopen dan de certificaten voor weinig 
geld aan Nederlandse energieleveranciers. Met andere 
woorden: Er komt daadwerkelijk geen groene stroom naar 
Nederland. Op deze manier komen er dus geen extra 
windmolens of zonnepanelen.  

Echte Nederlandse groene stroom 
In Nederland heeft u alleen echte groene stroom als deze 
daadwerkelijk in Nederland wordt opgewekt. U heeft dan de 
garantie dat er ergens in Nederland windmolens of 
zonnepanelen uw stroom opwekken. Daarmee weet u ook 
zeker dat uw groene stroom geen grijze stroom is die met 
buitenlandse certificaten ‘vergroend’ wordt. Door voor 
Nederlandse groene stroom te kiezen, draagt u bij aan de 
groei van het duurzame energieaanbod in ons land. 
Wilt u weten of u al groene stroom heeft en welke 
leverancier Nederlandse groene stroom levert? Doe de 
check op www.hier.nu/groene-stroom-checker. 

Ik wens u een fijne winter. En… Hopelijk branden bij u de 
led-verlichting in de kerstboom en andere lampjes op 
Nederlandse groene stroom. n
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De zussen besloten als experiment een maand lang zero 
waste te leven, dus zonder afval, en doen dit inmiddels 
al enkele jaren. De twee schrijfsters zijn absoluut geen 
geitenwollensokkentypes. Ze houden bijvoorbeeld van 
mooie kleding en naar festivals gaan. In het boek beschrijven 
ze vol zelfspot en openheid over de problemen en dilemma’s 
waar zij te maken hadden. Ze benadrukken dat zero waste 
echt een manier van leven is en dat je kleine stapjes moet 
zetten om niet ontmoedigd te raken, door te denken dat 
jouw kleine bijdrage toch niks uitmaakt. 
Het boek belicht de volgende onderwerpen met daarbij 
praktische tips die je zelf in je dagelijkse leven kunt toepassen:

Boodschappen
De gemiddelde Nederlander trekt per dag 7 verpakkingen 
open. Denk daarom bij het boodschappen aan 5 R’s: Refuse 
(weiger bijvoorbeeld een plastic zakje); Reduce (koop 
bijvoorbeeld één kwalitatief goede spijkerbroek in plaats van 
een aantal goedkope van mindere kwaliteit); Reuse (gebruik 
bijvoorbeeld glazen potjes om losse thee in te bewaren); 
Recycle (scheid bijvoorbeeld je afval) en Rot (maak bijvoorbeeld 
compost met behulp van een compostvat). Gebruik linnen 
tasjes of een netje om je boodschappen in te doen, ga op zoek 
naar verpakkingsloze winkels of shop op de markt en koop 
biologische seizoengroenten. Maak daarnaast dingen zelf 
zoals wasmiddel of deo. Om te koken gebruiken Jessie en 
Nicky vaak lang houdbare producten die ze verpakkingsvrij 
in bulk inkopen, aangevuld met verse groenten. 

Huishouden
Het boek geeft een aantal recepten voor allerlei huishoudelijke 
zaken, zoals schoonmaakmiddel (water met natuurazijn en wat 
etherische olie) en wasmiddel (gemalen kastanjes overgoten 
met kokend water). Daarnaast de tip om bijenwasdoek als 
alternatief voor vershoudfolie te gebruiken en katoenen lapjes 
als vervanging voor keukenpapier en boterhamzakjes. 

Badkamer
In de badkamer van Jessie en Nicky vind je een bamboe 
tandenborstel, houten kammen en borstels, zelfgemaakte 
droogshampoo (maizena gemixt met cacaopoeder), 
make-up van duurzame merken, houten tandenstokers, 
menstruatiecups, kokosolie (als make-up remover) en 
herbruikbare wattenschijfjes van biologisch katoen. Daarnaast 
een zogenaamde shampoo bar in plaats van een plastic fles 
met shampoo. Zo’n shampoobar ziet eruit als een stuk zeep 
en bevat de elementen van een natuurlijke shampoo. 

Je	kunt	het	boek	'Het	Zero	Waste	Project’	van	
Jessie	en	Nicky	Kroon	winnen	door	mee	te	doen	
met	de	TRINLkwizz	op	de	volgende	pagina.
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Consumeren
Koop tweedehands en/of duurzame kleding. De zussen nemen 
in hun tas altijd een mason jar (glazen weckpot), rvs rietje, 
eigen bamboe bestek, katoenen zakjes, een bamboe bordje 
en een waterfles mee om niet onverhoopt onderweg toch 
ergens plastic te moeten gebruiken. Over vliegen schrijven 
Jessie en Nicky dat dit zo goedkoop is vanwege vele subsidies 
door de overheid, vrijgestelde belasting op kerosine, btw-
vrijstelling voor tickets en goedkoop personeel. Internationale 
plaatsen zoals Berlijn en Parijs zijn ook vaak met de trein goed 
te bereiken. Bij het boeken van een overnachting kun je hotels 
boeken met een Green Key certificaat of met een EU-Ecolabel. 
Of je gaat naar een natuurcamping, een trekkershut of een 
tiny house. Op vakantie kun je van tevoren uitzoeken wanneer 
er een weekmarkt is, waar ecowinkels zijn en bulkshops 
met bulktappen. Het boek geeft ook tips voor zerowaste 
cadeautjes, met de aanbeveling om in plaats van dingen 
een ervaring of uitje te geven. Denk bijvoorbeeld aan een 
theatervoorstelling of een workshop broodbakken.
Daarnaast vind je in het boek veel achtergrondinformatie 
over het plasticprobleem en wetenschappelijk onderzoek. 
Ook tref je er onder andere een lijst met documentaires over 
duurzaamheid aan en de oproep eens te gaan ploggen (een 
combinatie van plastic afval opruimen en joggen). Jessie en 
Nicky geven aan dat bij plastic vaak de nadruk op recycling 
wordt gelegd. Ze pleiten 
voor juist de nadruk op 
het terugdringen van 
plasticgebruik. 

De zussen hebben inmiddels 
een eigen zerowastestore en 
–hub (ontmoetingsplaats) in 
Amersfoort, genaamd SMIR 
(Sustainable, Minimalistic, 
Inspirational and Reusable). 
Op hun website 
www.hetzerowasteproject.nl 
is ook veel informatie te 
vinden, bijvoorbeeld waar 
je verpakkingsvrije winkels 
kunt vinden. n

Een leuker leven met minder plastic
Denk je bewust te leven, maar erger je je aan de hoeveelheid (plastic) afval en rommel die je 
om je heen verzamelt? In dit boek, geschreven door de Amersfoortse zussen Jessie en Nicky 
Kroon, vind je inspiratie voor een zero waste-lifestyle. 

 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 ‘Het Zero 
Waste Project’ van Jessie en 
Nicky Kroon verloot. n

Winnaar TRINL kwizzvraag 
Limburgs Milieu 03 2019
Op de plaats van de 
blauwe marker heeft de 
afgelopen twee eeuwen 
delfstoffenwinning 
plaatsgevonden. Om 
welke delfstof gaat het op 
deze specifieke locatie? 
Het juiste antwoord was 
bruinkoolwinning. 
De winnaar is Lou Houben.

Op de plaats van de blauwe marker wordt 
al meer dan vier eeuwen energie opgewekt 
met waterkracht. Anno 2019 staat hier een 
Cultuurfabriek met waterkrachtcentrale. 
Hoe heet deze?
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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:
Frans Beckers, Luuk Belgers, Phlip 
Bossenbroek, Bart Cobben, Hans Heijnen, 
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Smulders, Karin Timmermans, John van 
den Berg, Carel van der Zanden en 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 
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Redactieadres:
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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.
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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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