
OP WEG NAAR EEN GEZONDERE BALANS

NATUURINCLUSIEF BOEREN DOE JE SAMEN

ENERGIETRANSITIE IN EEN 
STROOMVERSNELLING

Het jaar 2020 is in veel opzichten anders verlopen dan vooraf gepland of bedacht. Dat 

geldt voor iedereen en dus ook voor de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg). 

Thuiswerken was de norm in 2020. En veel van onze ontmoetingen met bestuur, achterban, 

stakeholders, collega’s van andere federaties verliepen digitaal in plaats van fysiek. 

De NMF Limburg is een echte netwerkorganisatie. Om onze doelen te bereiken 

werken we intensief samen met onze brede achterban van aangesloten organisaties. 

Maar ook met natuurbeherende instanties, overheden, onderwijsinstellingen en 

andere stakeholders. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is het Actieplan 

Natuurinclusieve Landbouw Limburg.

Ondanks de enorme impact van de corona- 

pandemie kijken we terug op een jaar 

waarin ons team hard heeft gewerkt aan het 

realiseren van onze doelen. In dit jaarbericht 

doen we aan de hand van diverse thema’s 

verslag van een selectie van onze resultaten. 

Het volledige jaarverslag 2020 is beschikbaar 

via onze website (onder publicaties).

En ik hoop dat we in de loop van 2021 elkaar 

weer echt kunnen zien en spreken. We gaan 

in ieder geval door met onze inzet voor de be-

scherming van bestaande natuur, een gezon-

de leefomgeving, behoud en doorontwikkeling 

van het Limburgse landschap. 

Actieplan Natuurinclusieve Landbouw 

Limburg

Samen met de LLTB, Stichting 

Natuurinclusieve Landbouw, BioLogisch 

Limburg, provincie Limburg, Waterschap 

Limburg, Wageningen Universiteit en 

HAS Hogeschool maakt de NMF Limburg 

zich sterk voor het stimuleren van 

natuurinclusieve landbouw. Daartoe is in 

2020 door deze kerngroep een Actieplan 

Natuurinclusieve Landbouw Limburg 

Mede namens het team en bestuur,

Ruud Guyt (voorzitter bestuur) en  

Ton Hermanussen (directeur)

(NiLL) geschreven met als doel dat in 

2030 de gehele agrarische sector aan 

natuurinclusieve landbouw doet. De 

belangrijkste reden voor de NMF Limburg 

om deel te nemen aan dit traject, is 

het verbeteren van de biodiversiteit, 

waarmee het al jaren zeer slecht gesteld 

is. Bestuurlijke besluitvorming over het 

Actieplan NiLL en de ontwikkeling van een 

bijbehorend uitvoeringsprogramma zijn 

voorzien in 2021.

De NMF Limburg streeft naar een volledig duurzame energievoorziening voor Limburg in 

2050. Om de uitstoot van broeikasgassen in enkele decennia terug te brengen tot nul is 

een ingrijpende energietransitie nodig. De NMF Limburg staat middenin deze transitie. Wij 

stimuleren de overgang naar duurzame energiebronnen - zoals zonne- en windenergie - en 

waken er tegelijkertijd voor dat deze niet ten koste gaat van natuur en landschap. 

Versnelling Coöperatieve Energietransitie  

in Limburg

Samen met REScoop Limburg is de 

NMF Limburg in 2020 gestart met een 

opleidingsprogramma voor coöperatieve 

projectleiders. Het doel is om projectleiders 

op te leiden die zowel op het gebied van 

grootschalige opwek van duurzame energie 

als op het gebied van energiebesparing 

actief zullen zijn. Dit programma is onder 

andere voortgekomen uit de bestaande 

de coöperatieve gedachte, en andere aspecten 

die komen kijken bij grote energieprojecten.  

De eerste evaluatie over de kwaliteit van de 

opleiding heeft voornamelijk positieve reacties 

opgeleverd. De NMF Limburg zit in de pro-

grammagroep van de opleiding en vervult daar-

in een faciliterende en ondersteunende rol.

1  Op 2 september 2020 vond in het Provinciehuis 
te Maastricht de kick-off plaats van het project 
met vertegenwoordigers van de samenwerkende 
partners en gedeputeerde Carla Brugman.

KANSEN VOOR BOMEN EN BOSSEN

STEEDS MEER VRAGEN VOOR 
ONZE VRAAGBAAK

Bomen planten is een effectieve manier om klimaatverandering te vertragen. NMF Limburg 

werkt samen met haar achterban, IVN, IKL en provincie Limburg om in de komende 

jaren minimaal 1 miljoen bomen te planten in onze provincie. Om ervoor te zorgen dat 

nieuw geplante bomen, maar ook reeds aanwezige bomen, langjarig behouden blijven 

zijn we gestart met het opzetten van een netwerk van bomenbeschermers: het Limburgs 

Boombeschermersgilde. Eind 2020 vond de eerste online inspiratiesessie plaats waaraan 

ruim 30 belangstellenden deelnamen. Naast het Boombeschermersgilde zijn er nog meer 

initiatieven die het planten van bomen bevorderen. 

 

Voedselbosbrigade het initiatief genomen om 

met stakeholders (o.m. Stichting IKL, Stichting 

Voedselbosbouw Limburg, particuliere ge-

interesseerden) te verkennen of en hoe een 

Platform Voedselbossen Limburg kan worden 

opgericht. In een tweetal bijeenkomsten is 

deze initiatiefgroep tot de conclusie gekomen 

dat ze graag, in de opstartfase onder regie 

van de NMF Limburg en later als zelfstandige 

entiteit, daadwerkelijk een Platform Voedsel- 

bossen Limburg wil oprichten. In 2021 zal  

het (digitale) platform nader vorm krijgen en 

worden gelanceerd.

Plan Boom

De NMF Limburg heeft in 2020 samen met 

het IKL allerlei kleine boomplantinitiatieven 

verzameld en in drie zogenaamde 

Vangnetregelingen ondergebracht, zodat de 

initiatieven voldoen aan de Subsidieregeling 

behorende bij het Actieplan 1 miljoen bomen 

van de provincie Limburg.

De NMF Limburg wil optimaal bereikbaar zijn voor haar achterban. Onze vraagbaak vervult 

daarbij een belangrijke functie. Behalve aangesloten organisaties kunnen ook burgers 

en overheden met vragen, opmerkingen, suggesties of zorgen met betrekking tot natuur, 

milieu of landschap bij de vraagbaak terecht. We worden wekelijks gemaild of gebeld met 

vragen over diverse thema’s, zoals ruimtelijke plannen, intensieve veehouderij, bomenkap of 

milieuverontreiniging.  

vragen betrekking hebben op de thema’s 

‘Duurzame energie’ en “Ruimtelijke Ordening. 

Onze verwachting is dat dit de komende jaren 

hot items blijven.

Thema Aantal vragen

Duurzame energie 38

RO Gemeentelijk 37

Biodiversteit (flora, fauna) 30

Bomen (kap, planten)  25

RO Provenciaal 21

Overige 20

Milieu 15

Water 12

Landbouw (ammoniak, mestverwerking) 10

Luchtvaart 7

Landbouw (natuurinclusief) 1

Totaal 216

Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis van 

de provincie Limburg. Via deze regeling 

kunnen inwoners hun huis verduurzamen 

met een lening van de provincie. In dat 

kader is er eind 2020 een start gemaakt met 

het opleidingstraject voor projectleiders 

gecombineerd met het organiseren van 

draagvlak voor de Stimuleringsregeling 

Duurzaam Thuis. Een groep van 23 (aspirant) 

projectleiders is begonnen aan het traject en 

volgt cursussen over zonne- en windenergie,

Platform Voedselbossen Limburg

Het oprichten en beheren van voedselbossen 

wordt steeds populairder, de animo om 

te starten met het ontwikkelen van een 

voedselbos is erg groot. Wel heeft de NMF 

Limburg gemerkt dat inititiatiefnemers 

met veel vragen zitten, zoals: Waar kan ik 

een voedselbos beginnnen? Hoe pak ik de 

zaken procedureel en inhoudelijk aan? Zijn 

er voedselboscursussen? Ook is vaak niet 

duidelijk waar kan worden aangeklopt voor 

informatie en hulp. In 2020 heeft de NMF 

Limburg daarom samen met de Limburgse

Vraagbaak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Advies gegeven 70 71 89 114 151 212

Uitgebreid advies gegeven 16 10 11 12 7 13

Als project opgepakt 12 12 6 6 2 3

Totaal 98 93 102 132 160 228

In 2020 zijn maar liefst 228 vragen behandeld. 

Dat is een aanzienlijke stijging vergeleken met 

voorgaande jaren, zie bijgevoegd overzicht. 

Kennelijk weten steeds meer groepen en 

burgers onze organisatie te vinden, als zij van 

mening zijn dat natuur, milieu of hun directe 

leefomgeving bedreigd worden. 

De vragen worden gecategoriseerd zodat we 

langjarig weten welke thema’s urgent zijn. 

Hiernaast is een overzicht opgenomen van 

de verdeling van het aantal vraagbaakvragen 

per thema. De rubricering helpt ons om te 

analyseren welke thema’s of zorgen leven bij 

onze achterban. Wat opvalt is dat de meeste 
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Vanuit noodzaak is een nieuwe manier van 

werken door ons ontdekt. Dat biedt naar de 

toekomst toe meer mogelijkheden om met 

onze werkomgeving in contact te komen.  

Het heeft ons flexibeler gemaakt en in een 

aantal opzichten wellicht ook effectiever. 

Helaas heeft de coronapandemie ook 

persoonlijk leed gebracht. Zo ook in onze 

omgeving. En dat is pijnlijk. De uiteindelijke 

effecten van de coronapandemie zullen in de 

komende jaren zichtbaar worden. Hopelijk 

vinden we een gezondere balans in de 

transitie naar een meer natuurinclusieve  

en milieubewuste samenleving.

JAARBERICHT 2020
Natuur en Milieufederatie Limburg



DE ONSCHATBARE WAARDE  
VAN NATUUR EN LANDSCHAP

Door de coronacrisis is het belang van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met natuur 

en landschap dichtbij huis nog duidelijker geworden. De NMF Limburg zet zich bij ruimtelijke 

planvorming op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau in voor plannen met voldoende 

aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, natuur, landschap en leefmilieu.

Provinciale Omgevingsvisie Limburg

De nieuwe provinciale Omgevingsvisie bevat 

de (ruimtelijke) hoofdlijnen van het beleid 

ten aanzien van de fysieke leefomgeving 

op de langere termijn maar gaat ook in op 

sociale aspecten zoals gezondheid, veiligheid 

en veranderingen in de samenleving. De 

NMF Limburg heeft in 2020 deelgenomen 

aan verschillende werkconferenties, 

ambtelijke bijeenkomsten en bestuurlijke 

consultaties en zo input geleverd voor de 

nieuwe Omgevingsvisie Limburg. Er heeft 

uitgebreide afstemming plaatsgevonden met 

onze achterban en met de terreinbeherende 

organisaties. Wij hebben uitgebreid 

gereageerd op het concept en het ontwerp van 

LOKAAL AAN DE SLAG MET 
DE ENERGIETRANSITIE
De Natuur en Milieufederaties zijn ondertekenaar van het Klimaatakkoord 2019. De NMF 

Limburg speelt een belangrijke rol in de uitwerking van deze afspraken op regionaal en 

lokaal niveau. Onze rol is hierbij vooral het actief ondersteunen van bewonersinitiatieven en 

energiecoöperaties, het adviseren van overheden, zowel op het gebied van energiebesparing 

als van duurzame energieopwekking en het organiseren van kennisdeling. 

Partnerschap Zonneweide ’t Veen in 

Griendtsveen en Energietuinen Nederland

In de zomer van 2020 werd het partnerschap 

bekrachtigd tussen Zonneweide ’t Veen in 

Griendtsveen en Energietuinen Nederland. De 

1  Van links naar rechts: Grietje Lenstra (Natuur en Milieufederatie Limburg), Ger Mennen (De Wiek 2.0),  
Jos Claessens (Landschap Horst aan de Maas), Geert Claessens (Reindonk Energie), Sandor Löwik  
(Natuur en Milieufederaties) en Theo van de Riet (Reindonk Energie). Foto: Jack Tillmanns.

STERKE GROEI ONLINE COMMUNICATIE
In 2020 lag de focus in onze communicatie op het lanceren van de nieuwe corporate website 

en de transitie van het tijdschrift Limburgs Milieu naar een periodieke digitale nieuwsbrief. 

Met als resultaat een flinke stijging van het aantal websitebezoekers. 

Van tijdschrift naar digitale nieuwsbrief

Begin 2020 is de laatste editie van het tijd-

schrift Limburgs Milieu verschenen. De be-

langrijkste redenen om afscheid te nemen van 

het kwartaalblad waren het geringe bereik, 

de teruglopende oplagecijfers en de hoge 

productiekosten. In plaats van het tijdschrift 

hebben we de digitale nieuwsbrief weer pe-

riodiek ingesteld (10 keer per jaar) en in een 

nieuw jasje gestoken. Door over te stappen op 

de nieuwsbrief is onze berichtgeving frequenter, 

actueler en meer interactief geworden.

Bereik website, nieuwsbrief en sociale media

Gemiddeld trok de website in 2020 per maand  

958 bezoekers. Het aantal bezoekers van de web-

site is ten opzichte van 2019 flink gestegen met  

36 procent. Deze toename is te verklaren door een 

sterk verbeterde samenhang en wisselwerking 

tussen website, nieuwsbrief en sociale media. De 

periodieke digitale nieuwsbrief is vanaf juni 2020 

zes keer verstuurd naar ruim 7000 abonnees.  

Het totale aantal mensen dat de NMF Limburg  

via sociale media volgt is in 2020 toegenomen  

met 5 procent (gemiddeld over alle kanalen).

STEUN ONS
Limburg is een mooie provincie die het  

waard is om voor te knokken. Daarvoor is  

een sterke natuur- en milieubeweging van  

het allergrootste belang. Want of het nou  

gaat om de intensieve veehouderij, behoud  

van de waardevolle Limburgse natuur en fraaie 

landschappen of de overstap naar duurzame 

energie: het wordt niet vanzelf beter.

De NMF Limburg en de circa 100 aangesloten 

organisaties zetten zich in voor natuur en 

landschap, een gezond leefmilieu en voor het 

realiseren van ecologische duurzaamheid 

in Limburg en de aangrenzende Euregio. 

Samen willen we voor iedereen prettig wonen, 

werken en recreëren mogelijk maken voor nu 

en straks.

In 2020 werkten bij de NMF Limburg 

gemiddeld 9 mensen. De taak van toezicht 

houden wordt door het Algemeen Bestuur 

vervuld. De taak van het besturen is in handen 

van de directeur en het Dagelijks Bestuur.

de Omgevingsvisie. Naar onze mening krijgt 

stimulering van de economie onevenredig 

veel aandacht vergeleken bij de bescherming 

en ontwikkeling van essentiële waarden 

als natuur, landschap, water en bodem. De 

nieuwe Omgevingsvisie mist ambitie op het 

vlak van natuur en duurzaamheid en geeft te 

weinig sturing aan belangrijke opgaves.

Eind 2020 hebben wij verschillende politie-

ke partijen in Provinciale Staten benaderd 

om de teksten op bovengenoemde thema’s 

aangescherpt te krijgen. Voorjaar 2021 wordt 

bekend of dit is gelukt; dan stellen Provinciale 

Staten de Omgevingsvisie vast.

NMF Limburg heeft het partnerschap medeon-

dertekend en heeft daarnaast in Griendtsveen 

een Natuurwerkplaats georganiseerd om loka-

le natuurorganisaties mee te laten denken over 

een ecologisch ontwerp van het zonnepark.

Energielandgoed Wells Meer

De gemeente Bergen wil in het 400 ha grote 

gebied Wells Meer een energielandgoed 

realiseren, met zo’n zes windturbines, 

200 ha zonnepanelen en biomassateelt. 

H+N+S Landschapsarchitecten heeft drie 

ontwerpmodellen voor het Energielandgoed 

Wells Meer ontwikkeld. Deze drie modellen 

zijn onderzocht, beoordeeld en besproken 

met diverse betrokkenen waaronder de 

NMF Limburg, bijvoorbeeld op het gebied 

van maatschappelijke kosten en baten 

en milieueffecten. Op basis hiervan is 

het voorkeursmodel samengesteld. Het 

zogenaamde masterplan is een verdere 

uitwerking van het Voorkeursmodel en 

bevat op hoofdlijnen het ontwerp voor het 

Energielandgoed. Daarnaast wordt in het 

masterplan de businesscase uiteengezet. 

Verder wordt het masterplan juridisch 

geborgd in het bestemmingsplan. Eind 2020 

lag het Ontwerpbestemmingsplan met MER 

en ontwerpvergunningen ter inzage, plus het 

toetsingsadvies van de commissie m.e.r.  De 

NMF Limburg heeft aan de projectleider een 

uitgebreide reactie geschreven, waarin ze zich 

grotendeels aansluit bij het toetsingsadvies 

over het MER van de Commisie m.e.r.

COLOFON

Lancering nieuwe website

De nieuwe website is meer dan het online 

visitekaartje van de NMF Limburg. Het is 

een digitaal platform om onze doelgroepen 

te informeren, inspireren en te bewegen om 

lokaal aan de slag te gaan met vergroening 

en verduurzaming (Groene agenda). De web-

site speelt verder een belangrijke rol bij de 

werving van nieuwe donateurs, vrijwilligers, 

organisaties en nieuwsbrief abonnees.

Uitgave: NMF Limburg 2021

Foto’s: NMF Limburg, tenzij anders vermeld

Landschapsfoto’s: Maurice Hertog Fotografie

Druk: LibertasPascal Utrecht

Word donateur

Vind je het belangrijk dat er een organisatie 

is die opkomt voor een mooi en duurzaam 

Limburg? Word dan donateur van de NMF 

Limburg. Via onze nieuwsbrief houden we 

je regelmatig op de hoogte van natuur- en 

milieunieuws, evenementen en andere 

activiteiten. Ook nodigen we je uit voor 

interessante bijeenkomsten, zoals onze 

jaarlijkse ontmoetingsdag. Voor het bedrag 

van 12,50 euro ben je een jaar lang donateur 

van de NMF Limburg en steun je ons werk.

Kijk voor meer informatie op  
www.nmflimburg.nl/steun-ons

Dankzij u.

Een mooi en duurzaam Nederland voor iedereen! Dat is waar de Natuur en 

Milieufederaties zich voor inzetten. Bijvoorbeeld met Plan Boom. Door 

10 miljoen bomen in heel Nederland te planten, werken de Natuur en 

Milieufederaties samen met vrijwilligers en partners aan het verkleinen van de 

CO-2 uitstoot en maken we onze leefomgeving mooier, groener en gezonder. 

De Natuur en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage van 

€  56,1 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen 

wij de Natuur en Milieufederaties en meer dan 100 andere organi saties 

financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al 

ruim € 6,2 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere 
wereld: postcodeloterij.nl

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Het werk van de NMF Limburg wordt mede 

mogelijk gemaakt door de provincie Limburg 

en De Nationale Postcodeloterij. De NMF 

Limburg heeft het CBF-keurmerk voor goede 

doelen en de ANBI-status.

Natuur en Milieufederatie Limburg

Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond

Telefoon: 0475-38 64 10

info@nmflimburg.nl

www.nmflimburg.nl
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