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Kort nieuws
PoLL Provincie: ruime meerderheid vóór subsidie 

miLieuorganisaties 

Op de website van de Provincie Limburg is in september massaal 

gereageerd op de stelling ‘Subsidies aan milieuorganisaties moeten 

worden afgeschaft‘. Een ruime meerderheid van zo’n 82 procent van 

de in totaal 614 stemmers is vóór subsidie aan de milieuorganisaties 

(503 stemmers). In Provinciale Staten in Limburg laaide in augustus 

een discussie op over het al dan niet toekennen van subsidies aan 

milieuorganisaties. 

raad van state vernietigt miLieuvergunning 

cLauscentraLe maasbracht

De vergunning aan Essent voor uitbreiding van de Clauscentrale in 

Maasbracht is door de Raad van State vernietigd. De Provincie 

Limburg krijgt nu 13 weken de tijd om een nieuw besluit te nemen. 

De Milieufederatie had samen met een aantal andere organisaties 

beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de vergunning van 

Essent voor uitbreiding van de Clauscentrale. Het belangrijkste 

bezwaar was dat de bestaande installaties (eenheden A en B) niet 

voldoen aan de IPPC (Integrated Pollution Prevention Control) en 

nog eens 5 jaar mogen doorgaan met verouderde technieken die het 

milieu zwaar belasten.  

De Raad van State is verder van mening dat de door de provincie 

Limburg verleende vergunning op het punt van de eisen aan de 

uitstoot van verontreinigende stoffen voor de eenheden A en B 

ontoereikend is. Ook vindt zij dat ondeugdelijk gemotiveerd is 

waarom nadere maatregelen om de uitstoot naar de lucht te 

beperken niet worden opgelegd. 

gs wiLLen duurzame energiecentraLe in Limburg 

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg willen een duurzame 

energiecentrale in Limburg, nu uit een haalbaarheidsstudie is gebleken 

dat dit financieel mogelijk is. Verschillende marktpartijen hebben al 

aangegeven interesse te hebben voor de bouw en exploitatie van een 

duurzame energiecentrale.  De centrale moet stroom gaan leveren die 

is samengesteld uit: zonne-energie, windenergie en energie verkregen 

uit biomassavergisting. Ook is er plek voor een opleidings- en 

expertisecentrum bij de centrale. Uit onderzoek naar mogelijke 

vestigingsplaatsen in Limburg zijn twee locaties naar voren gekomen: 

Belvédère (Maastricht) en Klavertje 4 (Venlo). De energiecentrale gaat 

tussen de 60 en 70 miljoen euro kosten.

beekdaLProject afferden tweede PLaats ad natuurPrijs 

Een project van IVN’er en gids in Nationaal Park De Maasduinen 

Gert Verrijdt uit Afferden heeft de tweede plaats behaald in een 

wedstrijd om de Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs 2008. 

In totaal deden tien projecten mee om de titel. Alle projecten zijn 

persoonlijk bezocht en beoordeeld door juryleden. Winnaar is Jan 

van Ginkel uit Drente met zijn project ‘Spring in de bres voor de 

jeneverbes’. De jury loofde de winnaar met zijn actie om een 

prachtig stuk landschap in de natuur te behouden. Een welverdien-

de tweede plek is er dus voor Verrijdt met zijn project  ‘Nieuw leven 

voor dorp en beek’. Zowel een zeskoppige jury (met daarin onder 

meer politicus Ed Nijpels en hoofdredacteur van het AD Jan Bonjer) 

als het publiek kon een stem uitbrengen op hun favoriete deelnemer.

Inmiddels is de inschrijving geopend voor de nieuwe wedstrijd. Meer 

informatie is te vinden op de website: www.ad.nl/natuurprijs.

insPraakreactie oP voorontwerP bestemmingsPLan 

edco

De Milieufederatie heeft - mede namens Staatsbosbeheer regio Zuid, 

Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap, 

IVN Roermond, Milieugroep Roermond en Stichting Ruimte - een 

inspraakreactie gestuurd naar de gemeente Roermond inzake het 

voorontwerp bestemmingsplan Edco. Doel van het ontwerpbestem-

mingsplan is het faciliteren van een vestigingslocatie voor Edco. 

De ontwikkeling van de locatie van Edco op De Meer (Roermond) 

zou moeten leiden tot een versterking van de economische én de 

ecologische structuur van het gebied.

De Milieufederatie is echter van mening dat de onderhavige locatie 

De Meer niet aan deze versterking voldoet en dat vestiging van Edco 

op die locatie dan ook niet gepast is. De Meer is nu een agrarisch 

gebied met hoge landschappelijke waarde. Edco wil er distributiehal-

len bouwen met een oppervlakte ter grootte van 25 voetbalvelden 

en een hoogte van 25 meter. 

Inmiddels is ook bekend geworden dat Edco in 2007 een optie heeft 

gehad op de aankoop van 14 hectare grond op logistiek bedrijven-

terrein Trade Port in Venlo. Die informatie is steeds achtergehouden 

bij de beraadslagingen over het dossier-Edco in Provinciale Staten. 

De Provincie moet bij een bedrijvenvestiging altijd de SER-ladder 

toepassen. Dat betekent dat eerst gekeken moet worden of een 

bedrijf zich kan vestigen op bestaande bedrijventerreinen. Als dat 

niet mogelijk is, kan uitgeweken worden naar landelijk gebied. De 

Provincie heeft altijd benadrukt dat er geen andere mogelijkheden 

voor Edco waren dan vestiging op De Meer. De SP heeft Gedepu-

teerde Staten inmiddels om opheldering gevraagd.

Provincie wiL geLuidshinder aanPakken 

De provincie Limburg, gemeenten en gezondheidsdiensten willen 

gezamenlijk de geluidshinder in Limburg aanpakken. De afgelopen 

jaren is de geluidshinder namelijk toegenomen door met name de 

groei van verkeer en overige activiteiten in het stedelijk gebied. De 

drie initiatiefnemers willen oplossingen zoeken voor geluidshinder 

door onder meer wegverkeer, buren, evenementen, vliegtuigen en 

nachtelijk treinverkeer. In 2012 moet duidelijk zijn hoe de geluids-

overlast kan worden teruggedrongen.
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Als ik de oprit voor het huis oploop, word ik 

verwelkomd door Ger Lemmens (45) en zijn 

vrouw Suzanne (39). De familie Lemmens, 

inclusief de kinderen Robin (13), Astrid (12) 

en Dorien (6), woont in een kindvriendelijke 

omgeving. Een gewone straat met een 

tiental huizen. Ik verwacht een opvallend 

huis aan te treffen boordevol tal van 

futuristische snufjes. Aan de buitenkant van 

het huis is echter niks ‘vreemds’ te zien. Ger 

Lemmens lacht als ik hier een opmerking 

over maak. ,,Dat  klopt. De voorkant van het 

huis ziet eruit als elke andere woning in 

deze straat. Je ziet het verschil pas als je 

binnen bent of in de achtertuin staat.” 

Lemmens loopt vervolgens richting garage 

om te tonen welke voorzieningen daar zijn 

getroffen. Een groot deel van de garage is 

ingeruimd voor een gigantische zonneboiler 

met daarnaast een bijna nog grotere 

warmtepomp. Het buffervat van de boiler 

- met een inhoud voor 400 liter water - is 

twee meter hoog en heeft een doorsnede 

van bijna een meter, evenals de enorme 

luchtwarmtepomp die de centrale verwar-

ming regelt. De afmetingen zijn indrukwek-

kend in vergelijking met de apparatuur die 

je normaliter aantreft in een doorsnee 

woning. Ook hangen her en der computer-

 “je kunt zelf iets doen 
voor het klimaat”
de term klimaatneutraal kom je tegenwoordig overal tegen. de gulpener 

bierbrouwerij heeft een klimaatneutraal biertje gebrouwen, ijsmakers ben 

& jerry maken klimaatneutraal ijs, en zo zijn er nog tal van producten op de 

markt die onder deze populaire noemer verkocht worden. in groot-genhout 

(gemeente beek) staat zelfs een klimaatneutrale woning. eigenaar ger Lem-

mens heeft fors geïnvesteerd in tal van energiebesparende voorzieningen 

waardoor zijn huis nu als voorbeeld dient voor anderen.

kastjes aan de muur en lopen er tal van 

leidingen. Twee grote buizen met een 

doorsnede van circa 40 centimeter voeren 

lucht af van binnen naar buiten en vice 

versa. Lemmens beaamt dat de apparatuur 

een behoorlijke claim legt op de ruimte. 

,,Maar we hebben dit deel van de garage 

gelukkig niet nodig. Sinds medio september 

is de set compleet. Een gerenommeerd 

bedrijf heeft de boel geïnstalleerd. Er is 

prima werk geleverd. Kijk maar eens hoe 

netjes alles is afgewerkt. Essent heeft 

onlangs de gasmeter weggehaald, want die 

gebruiken we toch niet meer,” zegt hij 

tevreden. 

subsidie

Via de garage leidt Lemmens mij naar de 

achtertuin. Vanaf die plek zie ik de vele 

zonnepanelen die op het dak zijn bevestigd. 

Maar liefst twintig stuks om precies te zijn. 

Daarnaast zitten nog twee grote zonnecol-

lectoren. Lemmens had er liever nog meer 

gehad. ,,Maar ik zit met deze zonnepanelen 

al aan het maximum van 3.500 KWh. De 

subsidieregeling laat niet toe dat je boven 

de 3.500 Kwh uitgaat. Als je dat wel doet, 

krijg je geen subsidie. Dat is uiteraard niet 

rendabel.” 

hoeveeL subsidie kan ik 

krijgen?

Wie energie gaat opwekken via 

zonnepanelen (of via windmolens) 

kan sinds 1 april 2008 in aanmerking 

komen voor een subsidie via de 

Stimuleringsregeling Duurzame 

Energie (SDE). Deze regeling valt onder 

de verantwoordelijkheid van het 

ministerie van Economische Zaken. 

Subsidie aanvragen kan via uitvoe-

ringsinstantie SenterNovem. Het is een 

subsidie op de productie van elektrici-

teit, niet op de aanschaf van zonnepa-

nelen. Voor zonne-energie, krijg je als 

producent 33 eurocent per Kilowatt-

uur (KWh) vergoed. Voor wind op land 

is dit 2,8 eurocent per Kwh. Om in 

aanmerking te komen voor subsidie 

moet je aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. Wees er snel bij, want 

de subsidiepot is beperkt en op is op! 

Kijk voor meer informatie op de 

websites van Economische Zaken, 

SenterNovem en MilieuCentraal. 

Voor zonneboilers/zonnecollectoren is 

1 september 2008 een investeringsre-

geling ingegaan. Het ministerie van 

Economische Zaken stelt tot 2011 ruim 

zestig miljoen euro beschikbaar voor 

het in gebruik nemen van duurzame 

warmtebronnen. Voor zonneboilers is 

een gemiddelde subsidie van 600 euro 

per boiler beschikbaar, warmtepompen 

worden tot 5.000 euro gesubsidieerd.
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Subsidies zijn erg belangrijk, zo niet noodza-

kelijk voor wie zijn huis klimaatneutraal wil 

inrichten. Het vergt namelijk een forse 

investering van gemiddeld zo’n 30.000 tot 

50.000 euro. Ook Lemmens heeft tiendui-

zenden euro’s geïnvesteerd. ,,Die subsidie 

krijg je over een periode van 15 jaar. Ik heb 

uitgerekend dat ik er ongeveer twaalf jaar 

over doe om de investering rendabel te 

maken. Maar de apparatuur die hier nu 

staat, gaat zeker 30 tot 40 jaar mee, dus op 

de lange termijn levert het me weer aardig 

wat geld op. Zeker als de energieprijzen 

blijven stijgen. Ik snap overigens dat die 

grote investering veel mensen tegenhoudt. 

Maar ik wil laten zien dat dit allemaal 

mogelijk is en dat je zelf iets kunt doen voor 

het klimaat. En kijk eens naar de huidige 

olieprijzen, alles wordt steeds maar duurder. 

Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen.”

In het dagelijkse leven werkt Lemmens op 

de octrooiafdeling van DSM. Daar houdt hij 

zich onder meer bezig met de octrooiaan-

vragen en -verleningen van de supervezel 

Dyneema. Sinds zijn 19de levensjaar doet hij 

aan atletiek, zijn grote hobby. Af en toe 

loopt hij een marathon. Vrouw Suzanne 

werkt parttime bij de peuterspeelzaal. Een 

doodgewoon gezin dus met hart voor het 

milieu. Waar zijn passie voor het milieu 

vandaan komt, weet Lemmens niet precies. 

,,Mijn ouders zijn wel milieubewust en onder 

meer lid van Greenpeace en IVN Spaubeek. 

Maar echt fanatiek zijn ze niet. Van onze 

kinderen is met name de middelste 

geïnteresseerd in dieren en milieu. Van haar 

krijg ik nog wel eens op mijn kop als ik het 

afval niet goed scheid.” 

betrouwbaar

Dat zijn klimaatneutrale woning een 

voorbeeldfunctie heeft in de regio, beseft 

Lemmens terdege. ,,Ons huis geldt als 

demonstratieproject in de gemeente Beek. 

Wethouder Bijen is persoonlijk polshoogte 

komen nemen. Niet voor niks zit ik in de 

klankbordgroep Milieuzaken in Beek. 

Daarnaast is er ook veel interesse van 

particulieren. Mijn broer heeft me al 

gevraagd om uit te zoeken hoe hij zijn 

woning ook klimaatneutraal kan maken. En 

ook een buurman ietsje verderop in de 

straat heeft interesse getoond. Het 

belangrijkste wat ik mensen kan aanraden, 

is een degelijk en betrouwbaar bedrijf uit te 

kiezen om alle apparatuur te plaatsen. De 

installatie is niet eenvoudig en niet iedereen 

kan het zomaar. Ik heb na lang zoeken een 

bedrijf in Born gevonden, Stera Installatie-

techniek. Ik heb het volste vertrouwen in 

hun kunnen. Dat moet ook, want de hele 

installatie zou waardeloos zijn als het niet 

goed functioneert.” 

Lemmens kwam op het idee om zijn 

woning klimaatneutraal in te richten toen 

hij op vakantie was in het Schwarzwald. Hij 

logeerde daar in het Bauernhof Schwen-

kenhof dat zijn energie verkrijgt via 

zonnepanelen. ,,Na een gesprek hierover 

met de eigenaar van het hotel zag ik dat 

ook wel zitten. Ik heb toen gewacht totdat 

de subsidiepot gevuld was. Maar eerlijk 

gezegd zou ik ook maatregelen hebben 

genomen als er geen subsidie zou zijn. Ik 

was zo enthousiast over het idee van een 

klimaatneutraal huis dat ik dit per se wilde 

doorzetten.”

ideaaL

Het klimaat in Nederland noemt Lemmens 

ideaal voor het gebruik van zonnepanelen. 

,,Zo’n temperatuurtje van een graad of 

15-20 Celsius is prima. In de Sahara of 

Spanje waar vaak temperaturen van meer 

dan 40 graden worden gemeten, is het te 

heet. Op dat moment gaat het rendement 

achteruit en kunnen de panelen oververhit 

raken. Ons land is ook ideaal voor toepas-

sing van windturbines. Dat wordt mijn 

volgende project. Ik ben nu aan het 

onderzoeken of ik een paar kleine windtur-

bines in mijn tuin en op het dak kan 

plaatsen. Ik zag laatst leuke kleine windmo-

lentjes, de zogenaamde Energy Balls, op het 

internet en was meteen verkocht. Die 

Energy Balls hebben een diameter van 

slechts 1 meter en zouden geluidloos zijn. 

Ze leveren echter veel energie, zo’n 500 

kWh per jaar. Momenteel worden ze getest 

in Zeeland. Als de resultaten goed zijn, zie ik 

het wel zitten om er een paar aan te 

schaffen.”

hoe werkt een zonnecoLLector? 

Het principe van een zonnecollector is 

eenvoudig. Het is te vergelijken met een 

tuinslang die de hele dag in de zon ligt. 

Op een gegeven moment wordt ook het 

water in de slang warm. Een zonnecol-

lector werkt net zo. In de zonnecollector, 

die meestal op het dak geplaatst wordt, 

bevinden zich buizen met vloeistof 

(bijvoorbeeld water). Deze worden 

verwarmd door het zonlicht. De 

temperatuur van die vloeistof kan bij fel 

zonlicht oplopen tot maximaal 90 ºC. 

Het warme water wordt bewaard in een 

voorraadvat. Bij een geopende warmwa-

terkraan stroomt het koude leidingwater 

door het opgewarmde voorraadvat naar 

de kraan. Een waterpomp, boiler of 

geiser kan ingezet worden om het water 

op de gewenste temperatuur te krijgen. 

Zelfs in de winter, als er minder zonlicht 

is, kan een zonnecollector voldoende 

warm water produceren om te douchen, 

te wassen of schoon te maken. Sommige 

systemen leveren ook een bijdrage aan 

de verwarming van het huis. 

Een zonnecollector kost tussen de 2.000 

en 3.000 euro (inclusief installatiekosten 

en BTW). De gemiddelde prijs van een 

zonneboiler bedraagt circa 1.600 euro 

(eveneens inclusief installatiekosten en 

BTW). Je kunt met een zonnecollector 

jaarlijks zo’n 200 euro besparen, 

afhankelijk van het verbruik. 
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Een klimaatneutraal huis is niet voor 

iedereen weggelegd, omdat het de nodige 

financiële investeringen vergt. Lemmens 

kreeg het voor elkaar met behulp van de 

Klimaathypotheek van de Rabobank. Een 

fikse rentekorting en de mogelijkheden voor 

renteaftrek maakten de investering 

aantrekkelijk. Maar ook zonder die 

hypotheek zijn er minder dure energiebe-

sparende maatregelen die volgens Lemmens 

toegepast kunnen worden. ,,Je moet starten 

met een goede isolering. We hebben 

HR-glas in alle ramen op de begane grond. 

Ook hebben we rolluiken en goede muur- 

en dakisolatie. Het heeft geen zin om dure 

zonnepanelen op je dak te zetten als je al 

deze punten ook niet grondig aanpakt.”

misverstand

Het dak waar de zonnepanelen op bevestigd 

zijn, ligt op het zuidwesten. Dat wil zeggen 

dat de panelen heel wat zonnelicht kunnen 

opvangen. Als ik Ger interview, is er echter 

geen zonnestraaltje te zien. Het is buiten 

bewolkt en grauw. Desondanks wordt ook 

nu energie opgewekt. ,,Het is een misver-

stand dat er alleen zonne-energie wordt 

opgewekt als de zon schijnt. Dat proces gaat 

altijd door, behalve ’s nachts natuurlijk.” Hij 

wijst op een computerkastje in de serre. 

,,Middels dit apparaatje, dat ik op mijn 

computer kan aansluiten, kan ik precies 

monitoren hoeveel energie er wordt 

gemaakt. Zoals je ziet, wordt er op dit 

moment tussen de 300 en 600 Watt 

opgewekt. Ik schat dat we vandaag zo’n 10 

kWh energie zullen fabriceren. Op een 

zonnige dag is dat uiteraard veel meer, 

ongeveer het dubbele van vandaag. Een 

gezin verbruikt gemiddeld 3.500 kWh per 

jaar. Met deze installatie kunnen we in een 

jaar gemakkelijk 3.000 kWh opwekken. Dat 

is bijna alle energie die we in dit huis 

verbruiken.”

In de meterkast lopen de hele dag vier 

tellers mee. Zij meten hoeveel energie het 

gezin afneemt van de stroomleverancier en 

hoeveel energie er wordt teruggegeven. De 

zonnepanelen zijn dus niet alleen goed voor 

het milieu, maar ook voor de portemonnee. 

Te veel verzamelde stroom wordt namelijk 

tegen betaling weer teruggepompt in het 

(lokale) energienet. Op een bewolkte dag 

produceren de panelen minder energie 

zodat het gezin zelf stroom moet bijkopen. 

Allemaal groene stroom uiteraard! Lemmens 

heeft gekozen voor Greenchoice, de 

energieleverancier van honderd procent 

groene stroom en gas. ,,Daarnaast ook nog 

eens een van de goedkoopste in Nederland, 

dus ik ben heel tevreden.”

Lemmens hoopt stiekempjes op een zonnige 

herfst. ,,Dan kunnen we een hoop energie 

produceren en dat bespaart ons een hoop 

geld. Ook wil ik alle mogelijkheden van de 

warmtepomp benutten. Het systeem kan 

namelijk ook koelen. De binnentemperatuur 

is dan veel aangenamer dan bij een 

airconditioning, omdat de warmtepomp de 

lucht niet ontvochtigt. Dat voelt net zo 

behaaglijk als een koele kerk in de zomer-

maanden. Het was ook de bedoeling dat we 

niet zouden inleveren op comfort. Integen-

deel, we zijn er juist sterk op vooruit 

gegaan. Zo zie je, een klimaatneutraal huis 

heeft veel voordelen!”

De woning van het gezin Lemmens is 

inmiddels gecertificeerd met het energiela-

bel A++, terwijl aan het pand eerder slechts 

het D-label was toegekend. Lemmens is 

ermee in zijn nopjes: ,,Het Energie Prestatie 

Certificaat van A++ is het hoogst haalbare 

label op dit moment. Met andere woorden: 

we hebben nu ook de officiële bevestiging 

dat onze woning klimaatneutraal is.” 

Monique Demarteau

Milieufederatie Limburg

hoe werkt een zonnePaneeL? 

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van 

silicium. Dat silicium bestaat uit twee 

lagen. Onder invloed van zonlicht gaat 

er tussen de twee lagen een elektrische 

stroom lopen. Om optimaal profijt van 

het zonlicht te hebben en dus meer 

stroom te kunnen produceren, wordt 

een zonnepaneel op het dak geplaatst. 

Dat kan zowel op een plat als op een 

schuin dak. De opbrengst van een 

zonnepaneel is afhankelijk van de 

grootte, de hellingshoek en de stand 

van het dak. Als de hellingshoek tussen 

de twintig en zestig graden ligt en de 

collector op het zuiden is gericht, is de 

opbrengst optimaal.

Ook als het bewolkt is, werken de 

zonnecellen. Wolken houden slechts een 

deel van het zonlicht tegen. In Spanje 

waar veel minder bewolking is, levert de 

zon toch slechts 1,5 keer tot 2 keer 

zoveel energie als in Nederland.

Een zonnepaneel van een vierkante 

meter kost ongeveer 700 euro. Daarbij 

zijn de spullen inbegrepen die nodig zijn 

om het systeem te kunnen gebruiken, 

zoals kabels. Installeren van een paneel 

kost gemiddeld 200 euro. Als alles goed 

is afgesteld, levert een set van vier 

panelen jaarlijks zo´n 320 kWh aan 

elektriciteit op. Dat komt neer op een 

besparing van circa 75 euro per jaar. 

Met een zonnepaneel haal je een eigen 

energiecentrale in huis. De energie die 

je opneemt en teruglevert aan het 

elektriciteitsnet, wordt door de 

netbeheerder verrekend (oftewel 

gesaldeerd) tot 3000 kWh. Dat gebeurt 

op basis van de Elektriciteitswet. 

Voor het plaatsen van een zonnepaneel 

op het dak kan overigens een bouwver-

gunning nodig zijn. Neem hiervoor 

contact op met de gemeente.
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De Groene Peiler is het gezamenlijke na-

tuur- en milieupanel van De Provinciale 

Milieufederaties. In elke provincie neemt 

een groep mensen plaats in een online 

panel, dat zijn mening geeft over actuele 

ontwikkelingen in de omgeving. In het 

panel komen is gemakkelijk: je meldt je 

aan op de site www.degroenepeiler.nl 

en je doet meteen mee. Aanmelden kan 

ook via de website van de Milieufedera-

tie Limburg. Klik daar de link de groene 

peiler aan. Meedoen betekent concreet 

dat we je circa vier keer per jaar via 

een e-mail uitnodigen om een online 

de groene Peiler wil jouw mening 
zeker als het gaat over je eigen leefomgeving. misschien wil je wel dat er dingen anders gaan. of had je graag 

bepaalde ontwikkelingen bij jou in de buurt voorkómen. voor iedereen die verder denkt dan zijn eigen voordeur 

en zijn stem wil laten horen is er de groene Peiler. het online natuur- en milieupanel waar jouw mening telt. 

want natuur en milieu maak je zelf.  je stem kan grotere gevolgen hebben dan je zou denken!

vragenlijst over een natuur- of milieu-

onderwerp in te vullen. Zo denk je mee 

over natuur en milieu bij jou in de buurt 

en wordt jouw mening gehoord!

Laat je stem horen

De Provinciale Milieufederaties werken 

door middel van lobby, samenwerking en 

voorlichting aan een mooier, gezonder 

en duurzamer Nederland. Dankzij De 

Groene Peiler hebben De Provinciale 

Millieufederaties een beter zicht op wat 

inwoners belangrijk vinden op het gebied 

van natuur en milieu in de provincie. 

De 12 Milieufederaties zetten zich in 

elke provincie in voor natuur, milieu en 

landschap. Elke provincie heeft zijn eigen 

panel. Je wordt op basis van je postcode 

automatisch ingedeeld in het panel van 

de provincie waar je woont. 

een abonnement op het Limburgs milieu? 
Dat kan! Graag zelfs, want met het abonnement steun je de Milieufederatie Limburg met haar doelstellingen. Samen met meer dan 100 
bij haar aangesloten organisaties zet de Milieufederatie Limburg zich in voor natuur, een gezond leefmilieu en voor het realiseren van 
ecologische duurzaamheid in Limburg en de aangrenzende Euregio. 
Een abonnement op Limburgs Milieu kost slechts 12,50 euro per jaar. Je krijgt Limburgs Milieu dan ieder kwartaal thuisgestuurd.
Als je vóór 30 november 2008 een abonnement neemt, maak je bovendien kans op een stevige ‘groene’ paraplu met 
houten handgreep. Want de Milieufederatie verloot maar liefst tien paraplu’s onder de nieuwe abonnees. 

o  Ja, ik neem een abonnement op het Limburgs Milieu voor 12,50 euro per jaar

Naam :

Adres: :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

Abonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan en 
worden aangegaan tot wederopzegging. 

Deze bon in een ongefrankeerde envelop opsturen naar:
Milieufederatie Limburg t.a.v. Annie Malskat
Antwoordnummer 10053
6040 XT Roermond

Handtekening:          Datum:

✁
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Dat Jan Linders hart heeft voor het 

milieu, blijkt wel uit het aanbod in de 

winkels. De succesvolle supermarktke-

ten is vóór duurzame visserij en dit is 

terug te vinden in het assortiment. Bij 

duurzame visserij wordt gebruikgemaakt 

van vistechnieken waarbij niet alleen de 

kans op bijvangst afneemt (het vangen 

van andere vis dan waar op dat moment 

op gevist wordt-red.), maar waarbij ook 

de natuur onder water zo veel mogelijk 

intact wordt gelaten. Deze duurzaam 

gevangen vis is te herkennen aan het 

MSC Keurmerk. MSC is een afkorting van 

Marine Stewardship Council. Deze or-

ganisatie is oorspronkelijk opgezet door 

onder meer het Wereld Natuur Fonds en 

zet zich in om het visaanbod in de zee 

voor langere termijn te garanderen. 

maatschaPPeLijk verantwoord 

ondernemen

De vrieskisten in de winkels hebben dek-

sels, ook wel afdekschermen genoemd. 

Hierdoor gaat de kou niet verloren en 

verbruikt de diepvries minder stroom. 

De vrieskist blijft zo beter op tempera-

tuur. Op de deuren van de vrieskasten 

is bovendien een folie geplakt. De klant 

merkt dit niet want die kijkt er gewoon 

doorheen. Toen dit niet zo was, moesten 

de raampjes verwarmd worden om niet 

te beslaan. Door de folie is die verwar-

ming niet meer nodig en dat scheelt CO2 

uitstoot! De warmte die ontstaat door 

koel- en diepvriessytemen in de super-

markt, wordt opgevangen en omgezet 

naar verwarming voor in de supermarkt 

zelf. Op die manier gaat de warmte niet 

verloren, maar wordt deze hergebruikt. 

Niet alleen in de supermarktfilialen maar 

ook in het nieuwe servicekantoor en 

distributiecentrum in Nieuw-Bergen, is 

gedacht aan het milieu. In alle ruimtes 

zijn sensoren geplaatst die bewegingen 

vaststellen. Is er even geen beweging, 

dan gaat het licht uit. Dat kan soms 

grappige taferelen opleveren. Als 

iedereen stil zit in een vergadering, kan 

het voorkomen dat het licht uitgaat en 

je dus in het donker zit. Maar, en daar 

gaat het om, op die manier brandt er 

nooit onnodig licht. Op alle toiletvoor-

zieningen zijn kranen geïnstalleerd die 

na verloop van tijd automatisch uitgaan. 

Dat betekent: geen verspilling van water.  

besParing

Iedere vrachtwagen van Jan Linders kan 

producten vervoeren die bij verschillende 

temperaturen moeten worden bewaard. 

Als eerste worden de versproducten 

ingeladen in een gekoeld gedeelte in de 

wagen. Daarna wordt de vrachtwagen 

volgeladen met alle houdbare producten. 

Door deze maatregel rijden er dagelijks 

vijf vrachtwagens minder. Dat is een be-

sparing van ongeveer 150.000 liter diesel 

en duizenden kilo’s CO2 per jaar. En dat 

is natuurlijk goed voor het milieu.

De statiegeldactie voor de Milieufede-

ratie Limburg in het Roermondse filiaal 

van Jan Linders vindt plaats tot en met 5 

oktober. Bij de inleverbak voor de flessen 

staat een stand met informatie over de 

Milieufederatie. Er liggen folders over 

voeding, energie en vervoer. Als je het 

goede doel een warm hart toedraagt, 

lever dan al je statiegeldflessen in, in de 

speciale ‘bak’ bij Jan Linders.

Ester Wolters

Milieufederatie Limburg

jan Linders ondersteunt milieu-
federatie met statiegeldactie
supermarktketen jan Linders organiseert deze maand een statiegeldactie. tot en met 5 oktober kunt u statiegeld-

flessen ‘schenken’ aan een lokaal goed doel. de eerste 500 flessen worden door jan Linders geschonken. in elke 

supermarkt staat aangegeven om welk doel het gaat. het filiaal in de wijk de donderberg te roermond heeft de 

milieufederatie Limburg uitgekozen als goede doel. 
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Column Wim Kuipers

Vreemde vraag: het verhogen van dijken, is dat misschien ook ver-

rommeling van het landschap? Ik durf niet meteen ja te zeggen. 

Wie weet krijg ik herrie met Harm Piek, beleidsmedewerker van Na-

tuurmonumenten. Die benoemde onlangs in Dagblad Trouw ‘de drie 

typisch Nederlandse landschapselementen’: de doorbraakkolk, de 

kikkersloot en de dijk. Nou zeur ik niet dat schoonheden als graften 

en Maasheggen ontbreken, want daar heeft men achter de dijken 

nog nooit van gehoord. Nee, ik vraag me af wat precies landschap 

mag heten. Anders kan ik met het begrip verrommeling niet veel.

Laat ik eens de Grote Drie van Piek bezien. De kikkersloten en dijken 

zijn door de mens gemaakt. Niet natuurlijk dus, maar wel landschap. 

En de kolken zijn alleen ontstaan omdat de dijken niet deugden. 

Moet ik daar wat mee? Ach, ik pieker alleen over zulke dingen als 

ik lees dat weer een landbouwgebied teruggegeven wordt aan de 

natuur. Een gebied langs de Westerschelde of de complete Wie-

ringermeer. Ik bedoel maar: een prachtig groen veld met bonen of 

suikerbieten, is dat geen natuur? En als we die suikerbieten terug-

geven, waar is die natuur gevestigd? Heeft die natuur al plannen 

op papier staan? Sorry hoor, zeg gewoon: we geven die akkers  aan 

Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, of voor mijn part de watersport. 

Wel zorgen bieten voor meer zuurstof dan zeilwater volgens mij.  

Maar het onderwerp is dus verrommeling. Een nieuw begrip trou-

wens, want mijn gloednieuwe computer zet er een rood streepje 

onder. In een nota uit 2006 staat echter al: verrommeling blijkt 

vooral voor te komen in de Kop van Noord-Holland, langs de 

westflank van de Randstad (bij de bollenvelden), in Noord-Brabant 

en Limburg. In onze provincie dus! Ik begrijp dat een grote variatie 

in bebouwing maar ook in het verbouwen (landbouw) als storend 

wordt gezien. En jawel: Limburg heeft van alle twaalf provincies 

het meeste aantal functies in het landelijk gebied: bijna zeven. 

Tja! Eindeloze kikkerslootjes, weien en graanvelden zien er niet 

bijster rommelig uit. Maïs zie je er niet. Wie durft er trouwens op 

de tuinders in Midden- en Noord-Limburg af te stappen met de 

mededeling: jullie rommelen maar wat aan! Karel Appel werd daar 

wereldberoemd mee, zullen ze zeggen. Anders gezegd: wie defini-

eert het begrip verrommelen?

Nou zijn er overduidelijke voorbeelden van verrommeling die ieder-

een kent. Veel van die ‘rommel’ zal in onderling overleg te verbete-

ren zijn. Zeker als het gaat om het eindeloos uitbreiden vanuit een 

dorp of stad. Onderzoek heeft uitgewezen dat vrijwel geen enkele 

gemeente weet hoeveel leegstaande gebouwen, ongebruikte hallen 

rommel in de 
palenakkers

en braakliggende terreinen er binnen de bestaande bebouwing 

liggen. Pak gewoon de fiets en kijk wat er in te breiden valt. En niet 

meteen zeggen: dat is troep. Ook oude gebouwen kunnen pareltjes 

van architectuur worden. 

Ooit ontkom je er niet aan om wetten en voorschriften voor het 

platteland te maken. Ik vind het daarom ontzettend dapper dat de 

Milieufederatie Limburg de prachtige witte lintafzettingen rondom 

paardenweien en maneges als verrommeling betiteld, maar wie 

kan zoiets verbieden? We belanden dan in eindeloos gekibbel. In 

de reeds eerder vermelde nota uit 2006 worden door de ambte-

naren als boosdoeners ook boomkwekerijen vermeld. Ik krijg haast 

de indruk dat er overheidsdienaren zijn die menen dat bomen uit 

schrootjes en oud hout vervaardigd worden.

Wat is er mis met boomkwekerijen? Te kunstmatig? Zijn de bomen-

rijen te recht? Wat te denken van de homogeniteit van de palen-

akkers of de naaldbossen op onze zandgronden? Die zijn destijds 

aangeplant om de mijnen van stutten te voorzien. Ik vind het woord 

bos hier dan ook misplaatst. Er is nauwelijks nog leven in die aar-

dedonkere gedrochten. Ik heb dan ook een vreugdedansje gemaakt 

toen ik vernam dat de gouverneur van het andere Limburg, Steve 

Stevaert, voorstelde alle palenakkers te rooien en er loofbomen te 

planten. Want die zijn - zo zei hij - beter voor het milieu. Een naald 

is immers geen breed blad. Win-winsituatie: verrommeling weg, 

gezonder milieu!

Ik ben benieuwd of zijn idee het haalt. En dan nog! Hij heeft aan 

deze kans van de grens niets te vertellen. Maar stel dat het lukt. Zijn 

de nieuwe bossen dan homogeen genoeg voor de anti-rommelaars? 

En oh ja, dennenbossen ruiken zo heerlijk. In het zuiden van onze 

Belgische buurprovincie wonen vele miljonairs midden in de naald-

boombossen. Daar is het heerlijk vertoeven. Ik vraag me af: waarom 

bouwen we geen woonwijken midden op palenakkers? Als daar 

behoefte aan is… Ze mogen er best nog een golfbaantje aanleggen. 

Mooi groen gras, leuke struiken, her en der een watertje: beter dan 

die duffe dennenbomen. 

U ziet problemen? Ik niet! De vraag is alleen hoe moeten inwoners 

in hun denreservaat komen zonder het landschap te verrommelen? 

Ach, als Rijkswaterstaat in negen maanden tijd tunnels die al klaar 

zijn nog ‘meer klaar’ weet te maken, dan mag dit geen probleem 

heten. Voor alles is een oplossing! Eén buis voor water, gas, stroom, 

telefoon en tv. Kan best. Aanrommelen maar...

Wim Kuipers
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veel weerstand tegen 
buitenring Parkstad
de milieufederatie Limburg en natuurmonumenten hebben ieder afzonderlijk maar 

in nauw overleg elk in juni een reactie gegeven op de milieu effect rapportage (mer) 

en de tracénota buitenring Parkstad. uit een contra-expertise die de beide organi-

saties hebben laten uitvoeren door bureau witteveen+bos, blijkt dat de beoogde 

buitenring geen oplossing biedt om de verkeerskundige knelpunten in de Parkstad-

regio op te lossen. en laat het daar nou net om te doen zijn. 

Stef Keulen (55) uit Hulsberg. 

Bioloog, docent biologie Bernardinus-

college Heerlen, voorzitter IVN 

afdeling Nuth, lid algemeen bestuur 

Waterschap Roer en Overmaas.

,,In de Milieu Effect Rapportage (MER) 

moet onderzocht worden wat de ef-

fecten van de beoogde Buitenring zijn 

op alle natuur- en landschapselementen 

in de regio Parkstad. De Provincie heeft 

onvoldoende gekeken naar de natuur-

gebieden die de wet beschermt, zoals 

de Natura-2000 gebieden en de EHS. 

Bovendien vind ik dat je naar het geheel 

moet kijken, dus ook naar de minder 

beschermde gebieden en soorten. Al-

leen dan kun je alle effecten van de 

Buitenring beoordelen. Als voorbeeld 

noem ik het Geleenbeekdal bij Nuth. 

In dit Natura-2000 gebied liggen de 

zeer waardevolle Kathager Beemden. 

Hier komen kalkrijk grondwater en zuur 

regenwater bijeen. Daar treffen we dan 

ook tal van zeer bijzondere habitats, 

planten- en diersoorten aan. Er is 

nauwelijks onderzocht wat er met de 

waterstromen gebeurt na aanleg van de 

Buitenring. Bovendien gaat de beoogde 

Buitenring dwars door het Geleenbeek-

dal, daar waar het Natura-2000 gebied 

zeer smal is. Dit leidt tot een versnip-

pering van de habitat van vele flora- en 

faunasoorten. Hierdoor kunnen be-

paalde soorten geïsoleerd worden met 

een eventueel uitsterven tot gevolg. 

Waarom lees ik daar zo weinig over in 

de MER? Het onderzoek is wat mij be-

treft dan ook onvolledig. Zo lang deze 

aspecten niet grondig onderzocht zijn 

en uit het onderzoek blijkt dat er geen 

grote schade ontstaat, ben ik tegen de 

aanleg van de Buitenring.”

De aanleg van de vele miljoenen euro’s 

verslindende Buitenring biedt dus geen 

oplossing voor bekende knelpunten op het 

traject. Bovendien gaat door de aanleg 

veel kostbare natuur verloren, doordat het 

geplande tracé diverse belangrijke natuur-

gebieden doorklieft.

Lee Vos van Natuurmonumenten vraagt 

zich af of de voorgenomen plannen over 

de Buitenring de toets van de nationale 

en de Europese wetgeving wel kunnen 

doorstaan. ,,De beoogde Buitenring door-

snijdt de Natura2000-gebieden Kathager-

beemden en Brunssummerheide en andere 

natuurgebieden die deel uitmaken van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Hierin geldt 

het ‘nee, tenzij’-principe. Dit houdt in dat 

ruimtelijke ingrepen niet zijn toegestaan, 

tenzij er geen alternatieven zijn en er 

sprake is van een groot openbaar belang. 

Mijns inziens zijn er alternatieven voorhan-

den. Bovendien is onduidelijk welk groot 

openbaar belang hiermee wordt gediend. 

Als blijkt dat significante schade aan de 

leefomgeving van beschermde plant- en 

diersoorten toch niet valt uit te sluiten, 

moet serieus gekeken worden naar alter-

natieven. De MER biedt geen antwoord op 

deze belangrijke vragen.”

De Milieufederatie en Natuurmonumen-

ten constateren verder dat de gebruikte 

gegevens in de MER onvolledig en ge-

dateerd zijn. Dit geldt met name voor de 

bevolkingsprognosecijfers. Die gegevens 

stammen uit 2005. In de afgelopen jaren 

zijn er echter andere inzichten ontstaan, 

zoals een recent onderzoek aantoont. De 

regio Parkstad heeft te kampen met een 

drastisch teruglopend inwonersaantal en 

toenemende vergrijzing. Dat betekent dat 

er minder behoefte is aan (nieuwe) wonin-

gen, arbeidsplaatsen en dus ook aan infra-

structuur. Veel minder in ieder geval dan 

in 2000 werd aangenomen. De plannen om 

tot een Buitenring te komen, zijn geba-

seerd op deze cijfers uit 2000. Toen werd 

alom verwacht dat de verkeersdrukte op 

de wegen rondom Parkstad in de toekomst 

onevenredig zou toenemen. Anno 2008 

blijkt dat de bevolkingsafname in Parkstad 
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en omgeving veel groter is dan verwacht. 

Met andere woorden: is die Buitenring, die 

minimaal 195 miljoen euro gaat kosten, 

dan nog wel nodig? De Milieufederatie en 

Natuurmonumenten willen daarom graag 

dat de Provincie de plannen opnieuw 

kritisch tegen het licht houdt.

Saillant detail is dat een recent rapport van 

de Provincie, het zogenaamde Etil-rapport, 

wél rekening houdt met de bevolkings-

krimp, maar dat de Provincie voor de 

motivatie van de Buitenring niettemin 

vasthoudt aan gedateerde gegevens. 

Toine Wuts van de Milieufederatie Lim-

burg noemde de Buitenring in de vorige 

uitgave van Limburgs Milieu al overbodig. 

De uitkomst van de contra-expertise van 

Witteveen+Bos sterkt hem in die mening. 

,,De Buitenring is een prestigeobject. Met de 

aanleg van dit 26 kilometer lange wegen-

net willen Provincie en Parkstad zichzelf 

op de kaart zetten. Dat geeft de Provincie 

zelf ook toe in het Besluit Voorkeurstracé. 

Daarin staat letterlijk dat de Buitenring 

een belangrijk middel is om de regio ‘nieuw 

elan’ te geven. Een instrument om de 

economische en toeristische mogelijkheden 

te vergroten. Dat mag misschien zo zijn, 

maar ze gaan voorbij aan alle negatieve 

aspecten die de Buitenring met zich mee 

zal brengen. De te rijden kilometers zullen 

met 10 tot 35% stijgen, afhankelijk van de 

te kiezen variant, wat leidt tot toename van 

de luchtvervuiling in de gehele regio. De 

weinige groenvoorzieningen die in Parkstad 

aanwezig zijn, zullen door de Buitenring 

worden doorsneden, wat vervolgens een 

negatief effect zal hebben op recreatie en 

toerisme in de regio.”

Roger Wentink (35) uit Kerkrade.

Fiscalist.

,,Wij hebben op 11 april een infor-

matiebijeenkomst georganiseerd in 

Kerkrade over de Buitenring Parkstad. 

Er waren ruim 200 mensen aanwezig. 

Daaruit blijkt dat het erg leeft onder de 

bevolking. Het is dan ook niet niks voor 

de direct betrokkenen. De eigenaren 

van koopwoningen in de wijk Krichel-

berg vrezen voor waardedaling van hun 

woning als de snelweg straks vlak langs 

hun huizen scheert. Daarbij wordt ons 

uitzicht aangetast. We kijken nu vanuit 

onze woning uit op natuurgebied 

De Ham. Daar zou dan een snelweg 

doorheen komen. Bovendien snijdt het 

voorkeurstracé van de Buitenring ons af 

van Kerkrade. Nu loop je er zo naar toe, 

dat kan straks allemaal niet meer. Met 

een groepje inwoners hebben we ge-

brainstormd hoe we het beste kunnen 

reageren op de MER. Via een zoektocht 

op internet zijn we bij Toine Wuts van 

de Milieufederatie terechtgekomen. Wij 

realiseerden ons dat aansluiting bij de 

Milieufederatie het beste zou zijn om 

onze mening naar de Provincie kenbaar 

te maken. We hebben vervolgens hand-

tekeningen opgehaald, onder meer via 

een advertentie in een lokaal krantje en 

door aan te bellen bij mensen. In totaal 

hebben we 1.100 handtekeningen 

verzameld. Ik hoop dat onze actie ef-

fect heeft. De gemeente Kerkrade heeft 

immers een convenant getekend om 

de medewerking aan de Buitenring te 

bekrachtigen. Het is nog maar de vraag 

of je het proces dan kan stoppen. Ik 

hoop het wel, want de gemeente heeft 

haar standpunt inmiddels gewijzigd en 

staat aan onze kant. Geen Buitenring 

door Kerkrade!”  

In de MER zijn alle effecten die de Buiten-

ring heeft, uitgewerkt.  Wuts benadrukt  

dat op het merendeel van de onderzochte 

punten de beoogde Buitenring ronduit 

slecht scoort: ,,Wat betreft wonen, werken, 

landbouw, flora en fauna, bodem en water, 

landschap, cultuurhistorie en archeologie 

evenals de stedenbouwkundige structuur 

en de sociale aspecten, het zal er allemaal 

op achteruitgaan. Dat heeft ook gevolgen 

voor de leefkwaliteit. Die zal gegarandeerd 

een stuk minder worden. Het is dan ook de 

vraag of de naam ‘Parkstad’ na aanleg van 

de Buitenring nog een goede benaming 

van de regio zal zijn.”

De Milieufederatie wordt in haar reac-

tie ondersteund door maar liefst vijftien 

natuur- en inwonersorganisaties en ruim 

1.100 individuele burgers uit de regio Park-

stad. Toine Wuts spreekt dan ook namens 

deze grote achterban. ,,In een zo hectisch 

en volgebouwd land als Nederland is het 

een verademing als er voldoende leefruim-

te is voor inwoners die op zoek zijn naar 

rust en ruimte. Dát zou de uitdaging moe-

ten zijn bij de ontwikkeling van deze regio. 

Zeker bij een stagnerende bevolkingsgroei 

en een vergrijzende samenleving. Werkge-

legenheid is er in de regio Parkstad straks 

voldoende, zeker voor de eigen inwoners. 

Tal van cijfers wijzen hierop. De Buitenring 

Parkstad is dan ook een volledig overbo-

dige investering. Daarom geeft de Milieu-

federatie de voorkeur aan een verbetering 

van het huidige wegennet.”

Monique Demarteau

Milieufederatie Limburg

Meer informatie over de Buitenring 

vind je op de volgende websites:

www.buitenring.com

www.buitenring.net/index.htm

www.b258nein.de

www.buitenring.nl
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Marjo Stevens (57) uit Kerkrade.

Projectleider faculteit ICT Hogeschool 

Zuyd Heerlen.

,,Ik woon vlak bij het Wormdal. Daar 

wandel ik graag, want het is een prachtige 

omgeving. Ik heb met groot ongenoegen 

kennisgenomen van de plannen voor 

de Parkstad regio. Het hele landschap 

wordt aangetast door de aanleg van de 

Buitenring. En dan komen er nog andere 

problemen bij, zoals geluids- en stofhinder. 

Dat de gemeente Kerkrade nu ook de Bui-

tenring niet ziet zitten, vind ik fantastisch. 

Ik hoop dat ze voet bij stuk houden! Samen 

met mijn man heb ik onderzoek gedaan 

naar de zogenoemde ‘nulplus variant’ voor 

de Buitenring Zuid. We hebben het hele 

traject te voet verkend om alle knelpun-

ten te inventariseren, foto’s te maken en 

oplossingen te bedenken. Het IVN Kerkrade 

heeft op ons verzoek een inventarisatie 

gemaakt van de aanwezige flora en fauna 

en de faculteit Bouw van de Hogeschool 

Zuyd heeft een studie rondom de doortrek-

king van de Dentgenbachweg verricht. 

Die informatie kon de Milieufederatie 

weer goed gebruiken bij het maken van 

haar reactie op de MER en de Tracénota. 

Uit onze inventarisatie blijkt bijvoorbeeld 

dat er meer dan twintig wegen worden 

afgesloten, waardoor met name woonge-

bieden geïsoleerd raken zowel van elkaar 

als van het buitengebied. Hoe wil je een 

betere infrastructuur krijgen als je zoveel 

wegen afsluit? Een opwaardering van het 

huidige wegennet levert veel betere resul-

taten op. Waarom maken ze bijvoorbeeld 

geen ongelijkvloerse kruisingen, zoals ze in 

Sittard bij de Middenweg hebben gedaan? 

Dat functioneert prima! Het zorgt voor 

een goede doorstroming en daarvoor hoeft 

geen natuur op de schop.”

Frans Krasovec (68) uit Kerkrade.

Wethouder van ruimtelijke ordening, 

volkshuisvesting, sport, verkeer en 

vervoer in de gemeente Kerkrade.

,,De gemeente Kerk-

rade is van mening 

dat met de keuze van 

het voorkeurstraject 

Buitenring een te grote 

ingreep plaatsvindt in 

de natuur. Om de 2x2-

baansweg te kunnen aanleggen - inclusief 

alle rotondes en op- en afritten - moet er 

te veel natuur opgeofferd worden, zo’n 

drie voetbalvelden groot. Tel daarbij de 

bevolkingskrimp in onze regio, dan vraag 

ik mij af of dit allemaal wel nodig is. Er zijn 

verschillende alternatieven. Wij hebben 

altijd onze voorkeur uitgesproken voor 

het Tunnelwegtracé. Volgens de Provincie 

betekent dat tracé een grote ingreep in de 

natuur, maar daar zijn we het helemaal 

niet mee eens. We zijn tot nog toe altijd 

meegegaan in het proces omdat we eerst 

de MER wilden afwachten. Wij hadden de 

hoop dat er een acceptabel alternatief zou 

worden gekozen. Achteraf valt het voor 

ons verkeerd uit. Misschien hadden we een 

duidelijker standpunt in moeten nemen in 

het voortraject en de huidige voorkeurs-

variant moeten afschieten. Dat hebben 

we nagelaten en daarom zitten we nu 

opgescheept met een onacceptabele keuze. 

Wij zijn van mening dat opwaardering van 

het huidige wegennet de beste oplossing is 

voor de regio Parkstad. Dat er iets aan de 

infrastructuur moet gebeuren is duidelijk, 

maar niet op deze manier.“ 

Paul Rohde (56) uit Hoensbroek

Zelfstandig business consultant, lid van 

Natuurmonumenten.

,,Ik heb jarenlang in 

Frankrijk gewoond. Dat 

was heerlijk, midden in 

de natuur. Ook hier in 

Limburg zet ik me in 

om de landelijke om-

geving te behouden. 

Er ligt al genoeg asfalt. En nu komt er een 

snelweg vlak bij onze achtertuin. Wij zien 

de noodzaak er niet van in. De nieuwe weg 

zou een economische boost moeten geven, 

maar zoiets lukt alleen in de Randstad. 

Laten we eerst eens inventariseren welke 

bedrijventerreinen er zijn en wat er nodig 

is om de bestaande infrastructuur aan te 

passen. Ik woon in een wijk met allemaal 

vrijstaande huizen. De beoogde Buitenweg 

komt op twintig meter van onze achter-

tuin. Wat betreft het woongenot kun je 

dan wel inpakken. Ons huis is alleen al door 

de aankondigingen van de nieuwe snelweg 

in waarde gedaald. Die MER is trouwens 

slecht onderbouwd. De berekeningen klop-

pen niet, de verkeerskundige noodzaak van 

de Buitenring is niet aangetoond, het plan 

kent geen economische onderbouwing, de 

bevolkingskrimp is niet meegenomen in 

de overwegingen, evenals de geluidsover-

last door de AWACS. De MER is bewust 

geschreven naar de uitkomst en is dus niet 

objectief. Als ik opdrachtgever was en zo’n 

rapport zou krijgen, zou dit rapport in de 

prullenbak belanden. Vervolgens zou ik een 

nieuw onderzoek eisen, maar dan wel een 

van goede kwaliteit en met consistente 

inhoud.”
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Wim Derks (62) uit Ulestraten.

Econoom en demograaf Kenniscentrum 

Bevolkingsdaling en Beleid.

,,Politici zijn gewend 

in termen van groei 

te denken: econo-

mische groei, meer 

wegen, woningen en 

bedrijventerreinen. 

Maar op een gege-

ven moment moet je constateren dat het 

aantal inwoners en werkenden niet meer 

groeit. En dan? Het aantal inwoners in 

de regio Parkstad daalt al sinds 1996. Dat 

geldt overigens voor een groot deel van 

Limburg, maar nergens is de krimp zo groot 

als in Parkstad. Er worden hier minder kin-

deren geboren dan elders in Nederland en 

nergens is het sterftecijfer zo hoog. Bij een 

hoog sterftecijfer en een laag geboortecij-

fer daalt het aantal inwoners. En dan heb 

ik het nog niet over migratie. Na de slui-

ting van de mijnen zijn veel inwoners naar 

elders vertrokken en die komen niet meer 

terug. De overheid moet haar plannen aan-

passen aan deze gegevens. Dat doet ze ook, 

want zo waren er meer dan 10.000 nieuwe 

woningen voorzien in de regio, maar daar 

is men op teruggekomen want die zijn niet 

meer nodig. Minder inwoners - en binnen 

enkele jaren ook minder werkenden - heeft 

gevolgen voor de mobiliteit, het verkeer en 

de infrastructuur. Het is dan ook bevreem-

dend dat men nog niet aan de rem heeft 

getrokken voor het project Buitenring. 

Bij de MER en de Tracénota is men ten 

onrechte uitgegaan van aanzienlijk meer 

inwoners en werkenden dan de realistische 

prognoses voorspellen. Dat is natuurlijk 

niet juist! Ergens is het wel begrijpelijk. 

Het heeft namelijk alles te maken met dat 

‘groeidenken’. Het kost tijd om anders te 

denken. De aanleg van een nieuwe snelweg 

zou een gunstig effect kunnen hebben op 

de economische groei, maar het effect is 

niet substantieel en dus te verwaarlozen. 

Vanwege de doorgaande daling van het 

aantal inwoners en de aankomende da-

ling van het aantal werkenden is die weg 

mogelijk niet meer nodig.”  

Jos Wevers (51) uit Brunssum.

Financieel manager bouwbedrijf, lid 

beheercommissie Brunssummerheide.

“Wij hebben met een 

groepje van 76 gezin-

nen een zienswijze 

ingediend tegen de 

MER. Wij wonen in de 

nieuwbouwwijk Am-

stenraderveld, vlakbij 

het prachtige landgoed Kasteel Amsten-

rade. Dit landgoed van 186 hectare kent 

een fraaie natuurlijke omgeving met veel 

groen en talrijke boomstroken. De Buiten-

ring zal dit gebied helemaal doorklieven. 

Kun je je dat voorstellen? Er waren plan-

nen om dit gebied om te toveren in een 

recreatiegebied waar het goed toeven is 

en nu willen Provincie en gemeente er een 

snelweg aanleggen. Daarbij komt dat onze 

wijk helemaal wordt afgegrendeld van het 

buitengebied behoudens een bruggetje 

voor voetgangers en fietsers. Nu kan ik zo 

het buitengebied inlopen, het maakt niet 

uit welke route ik kies. Het buitengebied 

is ideaal om te wandelen en te recreëren, 

de kinderen gaan er vliegeren, er is een 

paardencentrum. De Provincie heeft ooit 

de gronden onteigend die behoren bij het 

kasteel. Daarna besloot ze dat de gronden 

toch toebehoren aan het landgoed. Voor 

een symbolisch bedrag van 1 euro is de 

grond weer terugverkocht aan graaf Lam-

bert de Marchant en d’ Ansembourg om er 

een bos aan te leggen. Nu wil de Provincie 

het weer onteigenen om er de Buitenring 

aan te leggen. Als ik zoiets hoor, vraag ik 

me af waar ze in hemelsnaam mee bezig 

zijn.”

“er waren plannen om dit gebied

om te toveren in een recreatiegebied 

waar het goed toeven is...”
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Dat is één van de conclusies in het nieuwste KNMI klimaatrapport, 

dat het KNMI iedere vijf jaar uitgeeft. Uit onderzoeken door het 

KNMI blijkt dat de snellere opwarming waarschijnlijk niet veroor-

zaakt wordt door natuurlijke schommelingen. Dat betekent dat de 

mens zelf verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. 

Vrijwel alle seizoenen waren de afgelopen vijf jaar warmer dan 

normaal, sommige zelfs de warmste in zeker drie eeuwen. In de 

lente en de zomer is de temperatuur vooral door meer zon en 

een warmere zuidenwind gestegen. In de winter zat de wind veel 

vaker in de zachte zuidwesthoek. Een koude oostenwind kwam er 

nauwelijks nog aan te pas. 

meer neersLag

Het warmere klimaat leidt ook tot meer neerslag. De jaarlijkse 

hoeveelheid neerslag is in Nederland de afgelopen eeuw met 

18% toegenomen. Opmerkelijk is de laatste jaren ook het grote 

aantal dagen met zware regen. Vooral aan de kust is in de zomer 

meer neerslag gevallen. Oorzaak is het warmere Noordzeewater 

waardoor de buienactiviteit aan zee groter wordt. 

Anderzijds was de laatste jaren in het voorjaar en de zomer soms 

ook sprake van langdurige droogte. Dit leidde tot problemen in 

de agrarische sector, het waterbeheer en bij energieproducenten. 

gezondheidsrisico

De opwarming heeft in ons land de afgelopen jaren geleid tot 

niet alledaagse verschijnselen. De terrasjes waren soms al in 

februari geopend, april kende stranddagen en de verwarming in 

huis kon vaker uitblijven. Aanhoudende hitte vormt echter een 

gezondheidsrisico voor bepaalde groepen zoals ouderen, chro-

nisch zieken en mensen met overgewicht. Een warmer klimaat 

brengt ook vaker weersomstandigheden met zich mee die zomer-

smog kunnen veroorzaken. Klimaatverandering vormt daarmee 

een belangrijke factor in de toekomstige luchtkwaliteit.

Bron: Klimaatrapport ‘Toestand van het klimaat in Nederland 2008’ 

van het KNMI in De Bilt.

klimaatverandering in 
nederland zet stevig door
de opwarming in nederland gaat veel sneller dan gemiddeld over de hele wereld. in de bilt 

is de temperatuur tegenwoordig zo’n anderhalve graad hoger dan rond 1950. dat is twee 

keer zoveel als de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur. nederland had in 2006 

en 2007 een gemiddelde temperatuur die normaal is voor steden in midden-frankrijk.

uitzonderLijke afwijkingen

De jaren 2006 en 2007 zijn de 

warmste sinds het begin van de 

Nederlandse metingen in 1706 

geweest. Neerslag en wind vertonen 

van 2003 tot 2007 net als in andere 

periodes een grote variabiliteit. In 

de afgelopen vijf jaar zijn 2004 en 

2007 nat geweest, terwijl 2003 een 

droog jaar was. 2005 en 2006 waren 

gemiddeld. Extreme windsituaties 

zijn er nauwelijks geweest. Een uit-

schieter is de storm van 18 januari 

2007. Die is met zijn windkracht 10 

de enige zware storm in vijf jaar 

geweest. Nederland is sinds 1950 

twee keer zo snel opgewarmd als 

de wereldgemiddelde temperatuur. 

De temperaturen van herfst 2006, 

winter 2007 en voorjaar 2007 zijn - 

zelfs als we rekening houden met de 

snellere opwarming van Nederland 

- uitzonderlijk grote afwijkingen 

boven de trend. 

Het warme Noordzeewater blijkt 

de zomerse neerslag aan de kust 

te versterken. Naarmate Nederland 

verder opwarmt, zal dat effect 

sterker worden. De droge zomer 

van 2003 was niet zo uitzonderlijk: 

zulke droge jaren zijn af en toe in 

Nederland. Maar droogte zoals in 

het voorjaar van 2007 is nog nooit 

gezien. Dit leidde echter niet tot 

een record droge zomer, want de 

droge periode was al voorbij toen de 

zomer nog moest beginnen.
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Kern van de boodschap van Braungart en 

McDonough is dat afval niet meer bestaat, 

omdat het voedsel is voor de natuur of 

voor de industrie. Materialen moeten in 

een gesloten kringloop terechtkomen, 

waarbij gekeken wordt naar de totale 

levensloop van het product. Materia-

len kunnen vervolgens steeds opnieuw 

gebruikt worden, en wel zonder kwaliteits-

verlies zoals bij recycling vaak het geval is. 

Producten moeten zó ontwikkeld worden 

dat deze in de ‘afvalfase’ ofwel biologisch 

afbreekbaar zijn en zo voedsel voor de 

natuur worden, ofwel gemakkelijk terug te 

brengen zijn tot de oorspronkelijke ruwe 

materialen, waardoor ze weer voedsel zijn 

voor de technologische kringloop. Op deze 

manier gaat er niets verloren en bestaat er 

geen afval meer. 

De term Cradle to Cradle (C2C) betekent 

letterlijk van wieg tot wieg. Echter in 

onze huidige samenleving gaan de meest 

producten van wieg (productie) naar graf 

(afvalberg). Een wereld zonder afval is 

moeilijk voor te stellen, maar is volgens de 

bedenkers van de C2C-visie wel degelijk 

mogelijk.

enthousiasme

Cradle to Cradle is qua bekendheid aan 

een stevige opmars bezig. Nederland 

wordt door de bedenkers van het con-

cept Braungart en McDonnough én door 

milieuminister Jacqueline Cramer gezien 

als één van de drie meestbelovende Cradle 

to Cradle landen in de wereld, samen met 

Taiwan en Nieuw-Zeeland. Maar hoe zo’n 

land er concreet uit moet zien, is niet dui-

delijk. Hoewel de interesse voor C2C groot 

is, blijft het aantal praktijkuitwerkingen 

vooralsnog beperkt. Daarnaast bevat het 

principe vanuit zichzelf ook nog veel open 

einden en zal het zich dus nog moeten be-

wijzen in de praktijk. Een mogelijke scha-

duwzijde van het huidige enthousiasme is 

dat C2C een hol en modieus begrip wordt 

en blijft hangen in de hype. Uitholling 

van het duurzaamheidkarakter ligt op de 

loer. Opgepast moet worden dat C2C geen 

‘windowdressing’ wordt, waarbij ruimtelijke 

ontwikkelingen doorgang kunnen vinden 

onder het mom van Cradle to Cradle. Het 

is De Provinciale Milieufederaties veel aan 

gelegen dat te voorkomen. 

Het concept blijkt in ieder geval heel veel 

partijen aan te spreken. Ook mensen die 

aanvankelijk geen affiniteit hadden met 

duurzaamheid, zijn nu geïnteresseerd. De 

maatschappelijk gevoelde urgentie rond-

om de klimaatverandering en de noodzaak 

anders om te gaan met grondstoffen, 

gecombineerd met het enthousiasme dat 

C2C opwekt, maakt dit tot een ongekende 

kans. De Provinciale Milieufederaties vin-

den dat deze kans optimaal benut moet 

worden. Daarom willen zij de komende 

jaren aan de slag met dit onderwerp. De 

federaties zullen hun contacten en net-

werken gebruiken om (MKB)bedrijven te 

enthousiasmeren aan de slag te gaan met 

Cradle to Cradle. De opgedane ervaringen 

de opmars van cradle to cradle 
Zelden bracht een televisie-uitzending zoveel teweeg als de aflevering van het VPRO-programma Tegenlicht over Afval is Voedsel in 

oktober 2006. hierin toonden de chemicus michael braungart en de architect william mcdonough aan dat groei goed kan zijn voor 

mens en milieu én voor de ondernemer. het tweetal wil af van de weggooicultuur en pleit voor een nieuwe industriële revolutie.  
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een schoen van wieg tot graf

Neem een standaard leren schoen. 

Leer wordt vaak gelooid met chroom. 

De rubberzool bevat vaak plastics en 

lood. Minuscule deeltjes van de giftige 

stoffen komen in de atmosfeer terecht 

wanneer de schoen wordt gedragen. 

Na gebruik wordt de schoen verbrand, 

waarbij schadelijke gassen vrijkomen, 

of hij neemt ruimte in beslag op de 

afvalberg. Kostbare materialen en 

voedingsstoffen gaan op deze manier 

verloren.

een schoen van wieg tot wieg

Neem nu een schoen met een zool die 

helemaal biologisch afbreekbaar is. Als 

er onder het lopen deeltjes vrijkomen, 

zijn die niet schadelijk voor het milieu. 

Maar zolang de bovenkant van de 

schoen nog uit technologische mate-

rialen bestaat, kan hij na gebruik niet 

zomaar op de composthoop gegooid 

worden. In een Cradle to Cradle wereld 

gaat de schoen terug naar de fabriek 

waar de zool en de bovenkant geschei-

den worden. Hier is bij de ontwerpfase 

van de schoen al rekening gehouden, 

bijvoorbeeld door een kliksysteem te 

gebruiken. De schoenzool is vervolgens 

voedsel voor de natuur. De materialen 

uit de bovenkant worden gebruikt 

om nieuwe schoenen te maken. Twee 

eindeloze gesloten kringlopen zonder 

kwaliteitsverlies, met energie als enige 

toevoeging. En daarvan hebben we 

volgens Braungart en McDonough 

genoeg, de zon is immers een onuit-

puttelijke bron.

en de som van alle praktijkcases zullen 

gepresenteerd worden aan bedrijven en 

overheden om zo een vliegwieleffect te 

bereiken. Daarnaast zal de concretisering 

van C2C in allerlei projecten in Limburg 

door de Milieufederatie Limburg nauw-

lettend gevolgd worden.

Limburg koPLoPer

Dé start van de Limburgse Cradle to Cradle 

ontwikkelingen vond plaats in mei 2007, 

tijdens een workshop over de Floriade die 

in 2012 in Venlo plaatsvindt. Het Cradle 

to Cradle concept wordt doorgevoerd in 

allerlei praktische zaken, zoals de gebied-

sinrichting, de gebouwen en alles rondom 

het grote evenement zelf. De duurzame 

uitwerking wordt onder meer getoetst door 

Epea, het wetenschappelijke bureau van de 

conceptbedenker Michael Braungart. Onder 

voorwaarde dat de Floriade daadwerkelijk 

duurzaam ontwikkeld wordt, zal de Pro-

vincie Limburg een aanzienlijke investering 

bieden. Andere ontwikkelingen in Limburg 

die volgens het Cradle to Cradle-concept 

zullen worden uitgewerkt, zijn:  

•	 Ontwikkeling	A2	Maastricht	Noordoost

Het gebied is door de betrokken bestuur-

ders tot een C2C-ontwikkelingsgebied 

benoemd. De kansen zijn in een workshop 

op de kaart gezet. In de loop van 2008 

wordt Cradle to Cradle in de projectplan-

nen in onderlinge samenhang verder 

geconcretiseerd.

•	Klavertje	4	/	Greenport	Venlo	

Greenport Venlo is het economische 

netwerk van bedrijven, organisaties en 

instellingen die zijn verbonden met de 

tuinbouwketen. De tastbare ontwikkeling 

vindt plaats in het Klavertje 4-gebied bij 

Venlo. Deze grootschalige gebiedsontwik-

keling wordt ontworpen met een brede 

toepassing van Cradle to Cradle. De nadruk 

ligt op de aspecten energie, water en 

infrastructuur.

•	Gemeente	Helden 

De gemeenteraad van Helden heeft be-

sloten dat de gemeentelijke besluiten een 

Cradle to Cradle-toets moeten ondergaan.

•	 De	Wijk	van	Morgen	-	Avantis	Heerlen 

De faculteiten Bouw en Techniek van de 

Hogeschool Zuyd in Heerlen gaan samen 

met andere faculteiten, onderwijsinstel-

lingen en externe partijen, op bedrijven-

terrein Avantis een ‘Wijk van Morgen’ 

bouwen. De gebouwen worden ontworpen 

vanuit de Cradle to Cradle-principes en de 

duurzame technologieën worden in hun 

werking getoond.

•	Van	Houtum	Papierfabriek

Deze in Swalmen gevestigde papierfa-

briek produceert toiletpapier, papieren 

zakdoekjes, handdoekjes en poetsdoeken 

onder de merknaam Satino. Het bedrijf wil 

overschakelen op een duurzame papier-

productie volgens het Cradle to Cradle-

principe. Het papier wordt dan alleen 

nog maar gemaakt van gebruikt papier. 

Je gaat immers toch geen boom kappen 

om toiletpapier te maken. Het uiteinde-

lijke doel van Van Houtum Papier is om 

honderd procent biologisch afbreekbaar 

papier te maken met een minimaal ge-

bruik van water en energie. Dat betekent 

dat er forse aanpassingen moeten plaats-

vinden in het productieproces. De aanpak 

van Van Houtum werd in september jl. 

geprezen door premier Balkenende tijdens 

zijn bezoek aan het bedrijf.

Sandra Akkermans

Milieufederatie Limburg
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de zin en onzin van terrasverwarming
het klimaat is wereldwijd een hot item. overal op aarde zien we tekenen van een snel veranderend klimaat. toename van 

extreme regenval en ongebruikelijke droogtes zijn daar het bewijs van. het ijs op de noordpool en het landijs op groenland 

smelten veel sneller dan gedacht. ons energieverbruik, verkeer en consumptiegedrag dragen hieraan bij. 

De recente doelstellingen van de Europese 

Commissie voor 2020 zijn niet gering: 20% 

energiebesparing, 20% meer hernieuwbare 

energie en 20% minder CO2 uitstoot. Om 

te voorkomen dat het klimaatprobleem uit 

de hand loopt, moet de uitstoot rigoreus 

aangepakt worden. Als we niets doen, 

stevenen we af op een temperatuurstijging 

op aarde van 3 tot 6 graden Celsius. Satel-

lietfoto’s laten zien dat de Noordpool bij 

de huidige opwarming (0,7 graden Celsius) 

over enkele decennia definitief wegsmelt. 

Bij verder opwarming (1 tot 2 graden 

Celsius) wordt de voedselproductie op veel 

plaatsen in de wereld bedreigd en krijgen 

we te maken met verhoogde rivierafvoeren, 

zeespiegelstijging, wateroverlast en droog-

te. Bij een temperatuurstijging van 4 tot 5 

graden Celsius wordt verwacht dat twee-

derde van de wereldbevolking te maken zal 

krijgen met ernstige waterproblemen en 

zullen er meer onomkeerbare veranderin-

gen plaatsvinden in het wereldklimaat. 

Mensen worden zich gelukkig steeds 

meer bewust van de veranderingen in het 

klimaat. Ook snappen ze dat ze zelf in actie 

moeten komen om een te grote opwarming 

van onze aarde te voorkómen en zo een 

leefbaar milieu voor onszelf over te hou-

den. Zo gebruiken we steeds meer groene 

stroom en spaarlampen, en compenseren 

we steeds vaker CO2 uitstoot van (vakan-

tie)vluchten naar het buitenland. 

nieuwe trend: terrasverwarming

Vanaf 1 juli jongstleden mag er in kantines, 

restaurants, cafe’s en andere openbare 

gelegenheden niet meer worden gerookt. 

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de 

Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) bleek 

namelijk dat de luchtkwaliteit in cafe’s en 

restaurants waar gerookt wordt ernstig 

vervuild is. De luchtverontreiniging ligt 

er gemiddeld achttien maal boven de 

Europese gezondheidsnorm. Bij minder 

vervuiling is er al sprake van ernstige smog. 

Vooral het gehalte ultra fijn stof in de 

lucht - dat onder meer door roken ontstaat 

- overschreed de norm aanzienlijk. Er werd 

gemiddeld 450 microgram per kubieke 

meter gemeten, terwijl de mens volgens 

de Europese richtlijnen blootgesteld mag 

worden aan maximaal 25 microgram per 

kubieke meter (over de hele dag verspreid). 

Blootstelling aan zoveel fijn stof kan leiden 

tot benauwdheid, huidirritatie en geïr-

riteerde slijmvliezen. Als je bovenstaande 

leest, lijkt het rookverbod een goede beslis-

sing om de luchtkwaliteit in restaurants en 

cafe’s te verbeteren. De rokers moeten nu 

immers naar buiten om een sigaret op te 
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steken. Omdat mensen nu vaker buiten zit-

ten, werkt het echter een ander fenomeen 

in de hand, namelijk een toename van het 

gebruik van terrasverwarming.

massaaL

Na een wisselvallige zomer gaan we richting 

najaar. De dagen worden weer korter en de 

temperatuur wordt lager. Als gevolg hiervan 

gaat de horeca massaal over tot de aanschaf 

van terrasverwarming. Hun redenatie is dat 

ze zo de rokende klanten van dienst zijn. Zij 

kunnen dan immers buiten roken zonder dat 

ze het koud krijgen. Zo behoudt de horeca 

zijn klanten. Er is een enorme toename 

gesignaleerd in de aanschaf van terrasver-

warmers, zo melden de leveranciers van de 

hittekanonnen. Een terrasverwarmer werkt 

met infraroodstraling. Infrarood zorgt voor 

een verhoging van de gevoelstemperatuur 

en zorgt ervoor dat objecten door de stra-

ling direct verwarmd worden. Doordat de 

huid en kleding direct verwarmd worden (en 

niet eerst de lucht) is de gevoelstemperatuur 

een stuk hoger dan de luchttemperatuur. Op 

een winderig terras zal de terrasverwarming 

daarom ook niet werken.

energiekosten terrasverwarming

Eén kilowattuur kost ongeveer € 0,18 

inclusief BTW. Een apparaat met een 

vermogen van 2000 watt kost dan voor 

ieder uur dat het aanstaat 2 kilowattuur, 

oftewel € 0,36. Voor een particulier die 

honderd uur per jaar (dat is ongeveer 

twintig avonden) op een terras zit met 

terrasverwarming, kost het verbruik dus 

€ 36,00 per jaar. Voor een terrasver-

warmer op aardgas kan je stellen dat 

1 kilowattuur ongeveer gelijk is aan de 

energie die 0,15M3 aardgas oplevert, 

oftewel 0,15 x € 0,80 = € 0,12. Aardgas 

is dus goedkoper dan elektriciteit. Het 

rendement van elektrische apparaten 

kan echter drie maal zo groot zijn. Indien 

een gasgestookte terrasverwarmer net 

zoveel infraroodwarmte moet geven als 

een elektrische, dan verbruikt hij driemaal 

zoveel energie. De verwachting is dat in 

de horeca de terrasverwarmers echter veel 

vaker zullen branden. De kosten kunnen 

dan oplopen tot vele honderden euro’s per 

jaar. De aanschafkosten van een terrasver-

warmer zijn hier nog niet bij opgeteld. 

In Nederland groeit dan ook het verzet 

van milieuorganisaties en de politiek tegen 

terrasverwarmers. Het verwarmen van de 

buitenlucht is een voorbeeld van onzinnig 

consumentisme. De overheid stimuleert 

spaarlampen, groene stroom en vele andere 

manieren om zuinig met energie om te 

gaan, maar vervolgens mag de horeca op 

alle terrassen onbeperkt terrasverwarmers 

neerzetten. Alle energiebesparingen die we 

tot nu hebben bereikt, laten we als opge-

warmde lucht weer ontsnappen. 

aLternatieven

De gemeente kan evenwel besluiten tot een 

verbod op terrasverwarming. In de gemeente 

Zutphen is al een verbod op terrasverwarmers 

uitgevaardigd. Dit stuitte bij de horeca (en de 

rokers) op grote weerstand. Gemeenten wor-

den echter gedwongen om een keuze te ma-

ken. Een verbod kan nu nog werken, voordat 

de horeca de benodigde investeringen doet 

en de rokers er een gewoonte van maken om 

hun sigaretjes en sigaren in de buitenlucht op 

een verwarmd terras te nuttigen.

In Amsterdam vind inmiddels een proef 

plaats met klimaatneutrale terrasver-

warming. De horecaondernemers betalen 

geld voor de aanplant van bomen om zo 

de uitstoot van de terrasverwarmers te 

compenseren. ,,Als we alle uitstoot van dit 

soort milieu-onvriendelijk gedrag willen 

compenseren met de aanplant van bomen, 

is de aarde te klein”, aldus oud Tweede 

Kamerlid Wijnand Duyvendak in een Am-

sterdamse krant.

Stoppen met roken is een oplossing, maar 

ja, dat kan ik als niet-roker natuurlijk 

gemakkelijk zeggen. Gelukkig hebben veel 

mensen het rookverbod aangegrepen om te 

stoppen met roken, wat naar mijn idee een 

goede zaak is, zowel voor de eigen gezond-

heid als voor de omgeving. 

In de koude Scandinavische landen – waar 

al jarenlang een rookverbod geldt - worden 

rokers op een milieuvriendelijke manier in 

de watten gelegd. Daar wordt namelijk ge-

werkt met fleece-dekens. Deze liggen klaar 

voor gebruik op bankjes en stoelen bij de 

ingang van de horecagelegenheid en zijn 

vrij om te gebruiken. Lekker warm om de 

schouders of om de benen en het staat ge-

zellig. En de simpelste oplossing is gewoon: 

trek je jas aan als je buiten wilt roken.

Ester Wolters

Milieufederatie Limburg

“als we alle uitstoot 

van dit soort milieu-

onvriendelijk gedrag 

willen compenseren 

met de aanplant van 

bomen, is de aarde 

te klein...”
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ijzeren rijn
CONtINuING StORy

de oude bielzen liggen nog steeds in de meinweg. het gedeelte van weert tot aan de belgische grens is onlangs 

opgeknapt. op beide stukken rijden echter geen treinen.

Onder grote druk vanuit België heeft 

ProRail, de railinfrastructuurbeheerder van 

Nederland, de rails van het traject Budel-

Weert ruim een jaar geleden opgeknapt. 

Vanuit België zou er een grote vervoers-

vraag zijn. Daar het een bestaand tracé 

betreft, kon Pro-Rail niet weigeren om het 

te vernieuwen. Het aantal treinen dat er 

tot nog toe gebruikt van heeft gemaakt, 

is echter op de vingers van een hand te 

tellen. Dit is ook vrij logisch. Over de Mont-

zenlijn kunnen de goederentreinen immers 

zonder enig oponthoud doorrijden. Via de 

IJzeren Rijn wordt ter hoogte van Weert 

de lijn Eindhoven-Roermond twee keer 

gekruist. Indien de trein de bestemming 

Duitsland heeft, zal daarom in Roermond 

en Venlo ‘kop gemaakt moeten worden’ (de 

locomotief moet aan de andere kant van 

de trein gerangeerd worden-red.). Een an-

dere mogelijkheid is dat de trein zijn weg 

vervolgd via Sittard-Geleen en Heerlen. Dit 

zijn vrij drukke spoorlijnen met veel perso-

nenverkeer. Het goederenvervoer dient hier 

te wachten. Onlangs heeft een trein 4,5 

uur lang in Weert stilgestaan. Het moge 

duidelijk zijn dat het reactiveren van het 

historisch tracé op deze wijze geen echte 

bijdrage levert aan een snelle verbinding 

tussen Antwerpen en Duisburg. 

Vanuit Duitsland is de nieuwe oplossing 

aangedragen, gebundeld met de N280-

Bab52. Het tracé gaat dan vanuit Weert 

over de Maas, ten noorden van Roer-

mond, richting Duitsland. De ministers in 

België, Nederland en Nordrhein-Westfalen 

schijnen dit als enige oplossing te zien. 

Waarschijnlijk denken zij dat de discus-

sie nu maar eens afgelopen moet zijn 

en willen zij de knoop doorhakken. Onze 

Nederlandse verkeersminister heeft zelfs 

de mogelijkheid geopperd om financieel bij 

te dragen aan het Duitse gedeelte, omdat 

de Bondsregering te kennen heeft gegeven 

dat zij niet meer wil betalen dan wat nodig 

is voor de reactivering van de IJzeren Rijn. 

Dat Nederland gaat meebetalen in Duitsland 

is op zijn minst merkwaardig te noemen. 

Nederland voert immers al heftige discus-

sies met België over wie wat financiert. 

België moet - omdat het zich beroept op 

het oude historisch verdrag - een gedeelte 

van de renovatie in Nederland betalen. Het 

is dan natuurlijk uitermate vreemd dat onze 

minster een deel van dit geld weer aan 

Duitsland wil geven. Ik ben erg benieuwd 

wat de Belgen hiervan vinden.

In Nederland leeft de gedachte dat indien 

er geen tunnel door de Meinweg behoeft 

te worden aangelegd, de oplossing voor de 

reactivering via de N280 veel goedkoper zal 

zijn. De provincie heeft al gesteld dat dan 

ook de Maaslijn dubbelspoors gemaakt kan 

worden om Venlo op de IJzeren Rijn aan te 

sluiten. De IJzeren Rijn langs de A73!! 

De gemeente Weert onderzoekt momenteel 

of de IJzeren Rijn op een veilige, liefst on-

zichtbare manier, onder de stad doorgeleid 

kan worden. Roerdalen en Roermond willen 

in hun bestemmingsplannen het historisch 

tracé door de binnenstad en de Meinweg 

herbestemmen als fietspad. De burger zou 

kunnen denken dat deze partners uit het 

samenwerkingsverband IJzeren Rijn ak-

koord gaan met de N280 variant.

Die vraag wordt regelmatig aan de 

Milieufederatie voorgelegd, omdat de 

federatie ook partner is in het samenwer-

kingsverband. Herhaalde malen heb ik het 

onderwerp in het overleg aangekaart. Dan 

wordt volmondig en unaniem gemeld: ,,De 

leden van het Samenwerkingsverband zien 

de noodzaak van een IJzeren Rijn, maar 

zullen elk besluit dat niet op basis van een 

MER-studie is genomen en niet is aange-

vuld met een gedegen kosten-batenanalyse 

van Antwerpen tot Duisburg, aanvechten”.

Een belangrijk besluit moet je baseren op 

een gedegen studie en niet zoals nu het 

geval lijkt te zijn: eerst een besluit nemen 

en vervolgens de onderbouwing maken om 

dit besluit te verantwoorden.

Toine Wuts

Milieufederatie Limburg
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De waterschapsverkiezingen waren in 

het verleden altijd gekoppeld aan een 

personenstelsel. Dit jaar kunnen stem-

gerechtigden voor het eerst stemmen op 

een lijst, net zoals dat gebruikelijk is bij 

politieke verkiezingen. Waterschappen zijn 

overheidsinstanties en hebben immers een 

democratisch gekozen bestuur. Net zoals 

gemeentes. Iedereen die ouder is dan 18 

jaar, mag in november per post stemmen. 

Door een stem uit te brengen, bepaal 

je wie er straks in het bestuur van de 

waterschappen zitten. Dat een waterschap 

bij uitstek een goede plek is voor mensen 

met hart voor natuur en milieu is duide-

lijk! Daarom is jouw stem op Lijst Water 

Natuurlijk van groot belang.

invLoed

Het nieuwe waterschapsbestuur wordt ge-

kozen voor een periode van vier jaar, in dit 

geval van 2009 tot en met 2012. De water-

schappen staan voor belangrijke keuzes als 

het gaat om het waterbeheer, waterkwali-

teit en bescherming tegen overstromingen. 

Met je stem heb je invloed op het beleid 

en keuzes van het waterschapsbestuur 

over water bij jouw in de buurt. Maar ook 

bijvoorbeeld over hoe we in de toekomst 

moeten omgaan met de gevolgen van de 

klimaatverandering. Daarnaast bepaalt het 

bestuur de hoogte van de tarieven van de 

waterschapsbelastingen. De kandidaten op 

de lijsten zijn verbonden aan belangen-

groeperingen. Dit kunnen politieke partijen 

zijn, maar ook belangengroeperingen als 

milieuorganisaties of woningcorporaties.

Op 26 januari jl. is de ‘groene lijst’ Water Na-

tuurlijk van start gegaan. Water Natuurlijk 

is speciaal opgericht voor de waterschaps-

verkiezingen die tussen 13 en 25 november 

in het hele land plaatsvinden. De lijst wordt 

wie van groen houdt, stemt in 
november op water natuurlijk
alle 26 waterschappen in nederland houden van 13 tot en met 25 november aanstaande verkiezingen voor een 

nieuw waterschapsbestuur. in Limburg zijn dat waterschap roer en overmaas en waterschap Peel en maasvallei. 

als vertegenwoordiger van de milieu- en natuurorganisaties, doet de lijst water natuurlijk mee. 

gesteund door veel zittende groene water-

schapsbestuurders en verder door Sportvis-

serij Nederland, de Provinciale Milieufe-

deraties, Vereniging Natuurmonumenten, 

Bond Heemschut, Stichting Reinwater, de 

Waddenvereniging, Stichting de Noordzee 

en de Nederlandse Onderwatersportbond.  

kwaLiteit

Water Natuurlijk wil meer bestuurders in 

de waterschappen, die zich inzetten voor 

een natuurlijk waterbeheer in Nederland. 

Mensen met oog voor de kwaliteit van ons 

water. Mensen die mee willen denken en 

werken aan een mooie, gezonde en aan-

trekkelijke leefomgeving voor iedereen. Een 

belangrijk item op de prioriteitenlijst van 

Water Natuurlijk is meer aandacht voor 

natuur- en waterrecreatie. 

Kinderboekenschrij-

ver en politicus Jan 

Terlouw zet zich de 

komende maanden in 

voor Water Natuurlijk. 

Het feit dat de niet-

politieke organisatie 

Water Natuurlijk wordt ondersteund door 

een brede coalitie van natuur-, milieu- 

en recreatieorganisaties, deed Terlouw 

verklaren dat ‘de liefde voor het water in 

dit geval de bindende factor is’. ,,Liefde en 

respect voor water, met een wel begre-

pen eigenbelang. Als wij het water niet 

respecteren, wordt het onze vijand”, aldus 

Terlouw, die als Commissaris van de Konin-

gin in de Provincie Gelderland meerdere 

malen te kampen had met de gevolgen van 

langdurig hoog water.

Om duidelijk te maken waar Water Natuur-

lijk voor staat, is een verkiezingsmanifest 

opgesteld. Met vier hoofdthema’s wil Water 

Natuurlijk zich onderscheiden van andere 

verkiezingsprogramma’s. Deze hoofdthema’s 

zijn: Water Natuurlijk is veiliger, Water 

Natuurlijk is gezonder, Water Natuurlijk is 

mooier, Water Natuurlijk geeft waar voor 

je geld. Voor meer informatie over dit 

manifest en de Lijst Water Natuurlijk kun je 

terecht op de website www.waternatuurlijk.

nl. Mocht je de aankomende campagne 

financieel willen ondersteunen, dan kan dat 

middels een bijdrage op bankrekeningnum-

mer 57.62.22.887 (ABN AMRO) t.n.v. SML te 

Roermond, onder vermelding van ‘Bijdrage 

Water Natuurlijk’.

Lieveke Duijvestijn

Milieufederatie Limburg

Lijst Water Natuurlijk 

Waterschap 

Peel en Maasvallei

 1 Sjraar Roelofs

 2 Otto Plantema

 3 Henk van Dijck

 4 Hens Borkent

 5 Hans Logtens

 6 Aad Sterk

 7 Jan Kluskens

 8 Marjan Schuman

 9 Evert Prast

 10 Gerrit van Heusden

 11 Ron de Cock

 12 Tom Heijligers

 13 Peter Cox

 14 Theo Welbers

 15 Wouter Schenk

 16 Leon van Kessel

 17 Elianne Sweelssen

 18 Edmond Staal

 19 Hans Heijnen

Lijst Water Natuurlijk 

Waterschap 

Roer en Overmaas

 1 Walter Uitterhoeve 

 2 Jeannette Quadvlieg-v. Dam

 3 Jacqueline Aelen 

 4 Stef Keulen

 5 Liesbeth van Soest

 6 Thijs Belgers

 7 Benoît Locht

 8 Ilse Meelberghs

 9 Ellie Wijman-Loots

 10 Harry Alers

 11 Wil Paes

 12 Mik Hamers

 13 Heleen van Binsbergen

 14 Arie Boersma

 15 Lous Zuiderbaan

 16 Uwe Heiligers

 17 Ria Dielissen

 18 Wilbert Dekker

 19 Lee Vos

 20 Ton Lenders
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nummer 8 lijst water natuurlijk, 
waterschap Peel en maasvallei

marjan schuman (56) uit venlo-blerick, gehuwd, 

beheerder bonnefanten kunstuitleen kunstencentrum 

venlo. 

Mijn ‘eigen’ Vaysse. Ik loop met 
mijn voeten door het frisse 
water. De puntige keien steken 
af en toe in mijn voeten. Ik 
waad door het water en geniet 
van de overhangende takken 
van struiken en bomen. In-
secten zoemen langs mijn oor. 
Vlinders zitten op bloemen. 
Een klein paradijs. Daarom 
hou ik zo van dit huis met het 
riviertje dat onder mijn keuken 
stroomt. Visjes zie ik zwem-

men. Ze zoeken de diepste plek op. Steenkoud is het in dit water, 
ofschoon de luchttemperatuur minstens 36 graden is. Prachtige va-
rentjes groeien tegen de natuurstenen muur die een bruggetje vormt 
over het water. Op deze plek kom ik bij, hier vind ik rust. Het is niet 
het huis maar dit water dat mijn hart heeft gestolen en mij verleidde 
al mijn spaargeld in een huis vlakbij dit water te steken. Heel dicht 
bij de natuur ben ik hier. Als het regent, hoor ik hoe de beek sneller 
stroomt en een blik uit mijn keukenraam laat mij zien dat het water 
stijgt. In de zomer wordt het water in de beek steeds lager en lager. 
Af en toe hoor ik een plons als een forel probeert een hoogteverschil 
te overwinnen. In september komen de forellenvissers. Ze vragen of 
ze in mijn tuin mogen staan. Natuurlijk mag dat. 

In mijn dichtbevolkte thuisland, Nederland, zijn dit soort plekjes 
amper te vinden. Mijn beekje ligt in Zuid-Frankrijk, waar weinig 
mensen wonen en nauwelijks industrie is. In dit dunbevolkte gebied 
wordt nu nog keukenwater geloosd op ‘mijn’ stroompje, de Vaysse, 
maar dat is binnenkort gelukkig verleden tijd, dankzij de Europese 
wetgeving die bepaalt dat iedereen moet worden aangesloten op 
het riool in plaats van op lieflijke beekjes. De beek is van iedereen. 
De buren Maria, Mario Jean en Simone letten er op dat niemand 
rommel en afval in het water gooit. Zelfs Vincent, de ijverige klusser 
die iedereen aardig vindt, krijgt ervan langs als hij het waagt afval 
van zijn verbouwing in de beek te gooien. 

Ik geniet van het schone water en wil dat blijven doen. Ieder jaar 
tijdens mijn vakanties in Frankrijk snoei ik de bomen en struiken langs 
het beekje en haal beplanting weg uit de bochten, zodat het water 
kan blijven stromen. Het riviertje zal schoon blijven en altijd doorstro-
men, daar zal ik mede voor zorgen, dat heb ik me voorgenomen. 

Ik pleit ervoor dat iedereen in Limburg zijn ‘eigen’ Vaysse krijgt. Een 
prachtig beekje dat je hart voor de natuur sneller doet kloppen. Als 
ik word gekozen in het waterschapsbestuur, zal ik me daar met hart 
en ziel voor inzetten.

nummer 1, 2 en 3 lijst 
water natuurlijk, waterschap roer 
en overmaas

walter uitterhoeve (61), natuurkundig ingenieur bij 

hogeschool zuyd, lid ivn voerendaal, lid landinrich-

tingscommissie ransdalerveld namens de natuur-

organisaties, oud-voorzitter actiecomité terworm, 

raadslid en oud-wethouder gemeente voerendaal, lid 

Parkstad raad.

jeannette Quadvlieg-van dam (50), lerares nederlands 

en engels, ondernemer, voorzitter nederlandse rode 

kruis zuid-Limburg, secretaris milieunetwerk bruns-

sum en onderbanken, lid werkgroep flora en fauna 

ivn, oud-raadslid gemeente onderbanken en voormalig 

statenlid. 

jacqueline aelen (39) (zittend op de foto), tandartsassi-

stente, raadslid gemeente roerdalen, plaatsvervangend 

voorzitter en lid commissie grondzaken roerdalen. 

Wij, de 3 trekkers van de lijst Water Natuurlijk voor Waterschap 
Roer en Overmaas, hebben een duidelijke visie op het waterbeleid 
voor Midden- en Zuid van Limburg. Zuid-Limburg onderscheidt zich 
met zijn nationale landschap van de rest van Nederland door haar 
buitengewone natuurwaarde. Water heeft daar alles mee te maken. 
Daarom willen wij natuurlijke, meanderende beken met schoon wa-
ter. Het prachtige heuvellandschap kent echter ook nadelen. Erosie 
en wateroverlast zijn daar voorbeelden van. Die moeten worden 
aangepakt door opvang, maar ook door herstel van het landschap. 
In Midden-Limburg willen we het water de ruimte blijven geven 
door de uiterwaarden niet vol te bouwen. In de bebouwde kom 
pleiten we voor groene ruimtes waar het regenwater de bodem in 
kan. Water is maar in beperkte mate te leiden. Door het de ruimte 
te geven op plaatsen waar dat mogelijk is en het bovenstrooms 
vast te houden, nemen we de toenemende druk op lager gelegen 
gebieden weg. Minder steen en beton, meer groen! Deze aanpak is 
uiteindelijk het verstandigst.  
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Wat ons aanspreekt bij Water Natuurlijk is dat 
het een onafhankelijke waterpartij is, niet ge-
bonden aan politieke partijen. Water Natuurlijk 
is opgezet door en voor mensen met een groen 
hart: van hengelsporters tot wandelaars. Water 
is essentieel voor alles wat leeft. Daar mag je 
ons inziens geen partijpolitiek mee bedrijven. We 

willen met het oog op klimaatveranderingen alle zeilen bijzetten 
om ervoor te zorgen dat water de ruimte krijgt en de vervuilers van 
grond- en oppervlaktewater aangepakt worden. Dan wordt het al-
leen maar veiliger en prettiger vertoeven in ons mooie Limburg. 

Natuurliefhebbers, laat je stem niet verloren gaan. Retourneer in 
november je stembiljet met daarop je stem voor Water Natuurlijk! 

De jaren zeventig en tachtig brachten gelukkig verandering. De 
opkomst van milieu- en natuurbewustzijn. De club van Rome. De 
massale aanleg van rioolsystemen. De terugkeer van leven in de 
beekjes en sloten, maar ook de klagende boeren over de verstop-
pende werking van stekelbaarsjes in de spuitkoppen van de bere-
geningsinstallaties. De opkomst van de rioolzuiveringsinstallaties, 
maar ook het zwaar verontreinigde slib uit deze installaties dat als 
meststof over de landbouwgronden werd uitgereden. Voortschrij-
dend inzicht leerde dat het zuiveringsslib betiteld moest worden als 
chemisch afval.

Het verheugt mij mede vorm te kunnen geven aan een verder her-
stel van aandacht voor de belangen van natuur, recreatie en land-
schap. Hier houdt het voor mij niet op. De regio Noord- en Midden-
Limburg, het werkgebied van Waterschap Peel en Maasvallei, is zich 
momenteel aan het etaleren als het centrum van Cradle to Cradle, 
een nieuwe manier van ‘milieudenken’. Wat mij daar het meest in 
aanspreekt is de oproep tot ‘intergenerationele verantwoordelijk-
heid’.  Dit brengt een nieuwe dimensie aan in de belangencompe-
titie. Hierdoor krijgen de ons opvolgende generaties een stem. Het 
beleid van het Waterschap moet hier met name op gericht zijn. 
Het feit dat we midden in het kenniscentrum van Cradle to Cradle 
liggen, biedt een unieke uitgangspositie die we ten volle moeten 
oppakken. Het biedt een nieuw referentiekader waarbinnen we met 
overheden, bedrijven, onderwijs en belangenorganisaties kunnen 
samenwerken aan het in de praktijk brengen van eco-effectiviteit.

“Hoe zou het zijn om deze plek, de aarde, weer eer aan te doen, als 
thuisbasis voor ons zelf en onze verwanten? Dat is een zaak die ons 
allemaal aangaat, nu en altijd. Dat is precies waar het om gaat.” 
(slotzin uit het boek ‘Cradle to Cradle, afval=voedsel’ van Michael 
Braungart & William McDonough)

Daarom: Natuurlijk stem ik vóór de natuur op Water Natuurlijk!

nummer 1 lijst water natuurlijk, 
waterschap Peel en maasvallei

sjraar roelofs, 51 jaar, gehuwd, drie kinderen (25, 22 en 

20 jaar). geboren en getogen in venlo, 29 jaar woonach-

tig in maasbree. ambtenaar bij de gemeente  venlo, oud 

raadslid gemeente maasbree, lid van de groen-blauwe 

fractie van het algemeen bestuur van het waterschap 

(vier jaar zuiveringsschap Limburg en vier jaar water-

schap Peel en maasvallei), bondsraadslid abva kabo/

fnv, lid ivn en nhgL. 

Ik ben opgegroeid in de jaren dat complete natuurgebieden 
schaamteloos werden afgegraven door de klei-industrie en weer 
volgestort met huisraad en industrieel afval. De jaren waarin het 
afvalwater ongezuiverd op de Maas werd geloosd met als dagelijks 
dieptepunt de lozing van het afvalwater van het slachthuis dat 
de Maas wel een uur lang bloedrood kleurde.  De dode vergiftigde 
slootjes waar afvalwater op geloosd werd. De grote ruilverkavelin-
gen, waardoor landschappen werden veranderd in grote damborden 
met rechte kavels en slootjes. De droogvallende Peel-gebieden. De 
oliekraag om je nek als je in de Maas had gezwommen. Niet echt 
iets om heimwee naar de jaren zestig te krijgen.
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Het is mede aan het Graetheide Comité te 

danken dat de Graetheide er anno 2008 

groen en landelijk bij ligt. Zo’n dertig jaar 

geleden legde DSM immers een claim op 

het gebied dat ligt tussen Stein en Born 

en wordt begrensd door de A2 en de 

Maas. Chemieconcern DSM wilde graag 

uitbreiden met een olieraffinaderij en liet 

zijn oog vallen op een gebied van 200 

hectare op Graetheide, centraal gelegen 

in Limburg en vlakbij de snelweg. Het 

Graetheide Comité onder aanvoering van 

Hub Bemelmans verzette zich met hand 

en tand tegen deze plannen, waarna DSM 

wijselijk eieren voor zijn geld koos. De 

Graetheide bleef groen!  Daarna kwam 

hub slangen nieuwe voorzitter 
graetheide comité
het graetheide comité dat eind jaren zeventig door de onlangs overleden hub bemelmans werd opgericht, is toe aan 

een tweede leven. onder leiding van hub slangen (67) uit nattenhoven maakte het comité afgelopen juni een door-

start. slangen is geen onbekende in milieukringen, want hij is al enkele jaren vertegenwoordiger namens de milieu-

federatie in de gebiedscommissie westelijke mijnstreek.

DSM voortdurend met nieuwe plannen 

om het gebied vol te bouwen met chemi-

sche bedrijven. Die plannen bleken echter 

iedere keer niet realistisch.

Na het overlijden van Bemelmans in april 

jongstleden hebben de leden van het 

comité de koppen bij elkaar gestoken en 

besloten een doorstart te maken met dit-

maal Hub Slangen aan het roer. De nieuwe 

voorzitter is al twintig jaar actief als 

adviseur van het comité, zij het achter de 

schermen. Hij legt uit waarom hij er al die 

jaren voor gekozen heeft om in de luwte 

te werken. ,,Ik was chemisch technoloog 

bij DSM. Ik vond het daarom niet passend 

om op de barricaden te staan met een 

groep mensen die tegen de plannen was 

van mijn werkgever. Sinds mijn pensio-

nering in 2002 doet dit minder ter zake. 

Bovendien is de aard van onze activiteiten 

veranderd. Voorheen was het comité echt 

een actiegroep. Nu worden we gevraagd als 

gesprekspartner bij diverse overleggen tot 

op provinciaal niveau. Deze rol ligt me veel 

beter. We proberen nu om beslissingen te 

beïnvloeden door het schrijven van tegen-

nota’s, gesprekken te voeren met politici 

en gerechtelijke procedures te voeren. Dat 

vinden wij effectiever dan het organiseren 

van demonstraties of andere vormen van 

verzet.”
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Als Slangen ‘wij’ definieert, noemt hij het 

comité gekscherend ‘een oude mannenclub’. 

,,Tja, eigenlijk is dat zo. Het comité bestaat 

op dit moment uit tien mannen. De jongste 

is 50 jaar, de oudste 86. We hebben in juni 

een oproep gedaan voor nieuwe bestuursle-

den. Het blijkt toch dat zich met name man-

nen interesseren voor onze doelstellingen. 

We zouden graag ook vrouwen in de gele-

deren hebben, maar dan moeten die zich 

wel aanmelden. Tot nog toe laten zij helaas 

verstek gaan. Maar wie weet verandert dat 

nog in de toekomst”, hoopt hij.

gesPreksPartner

Graetheide is nog altijd eigendom van Che-

melot. Het gebied is volgens het gemeen-

telijke bestemmingsplan landbouwgebied, 

maar de provincie heeft het onder andere in 

het POL gereserveerd als ‘potentieel indu-

striegebied’. Ook in de komende jaren wil het 

comité dan ook scherp in de gaten houden 

welke ontwikkelingen er gaande zijn. ,,Ge-

lukkig worden we door de overheid op de 

hoogte gehouden van actuele plannen en 

uitgenodigd als gesprekspartner bij overleg. 

Zo kwam gedeputeerde Ger Driessen twee 

jaar geleden bij ons aankloppen met een 

nieuw plan voor Graetheide. Er zou een Top 

Tech Campus moeten verrijzen met volop 

ruimte voor bedrijven en universiteiten die 

zich bezighouden met hoogstaande techno-

logische ontwikkelingen, naar het voorbeeld 

van de High Tech Campus bij Philips in 

Eindhoven. Wij hebben het plan bekeken, 

maar vonden het veel te hoog gegrepen. 

In Eindhoven werken 10.000 mensen op de 

campus, hier moesten zo’n 30.000 mensen 

te werk gesteld worden. Het is onrealistisch 

om te veronderstellen dat je dit zomaar uit 

de grond kunt stampen. Bovendien is er in 

Limburg helemaal geen behoefte aan een 

dergelijke grote campus. We hebben het 

plan uitvoerig bekeken en naar aanleiding 

daarvan een tegennota opgesteld. Ook DSM 

vond de plannen verre van realistisch. Ze 

liggen momenteel dan ook in de koelkast. 

We zien wel of de Provincie er ooit nog op 

terugkomt.”

inbreng

Inmiddels speelt de discussie over een 

eventuele verbreding van de A2 ter 

hoogte van St. Joost tot Kerensheide. 

Het Graetheide Comité heeft zitting in 

de A2-commissie samen met onder meer 

Chemelot, LIOF, Rijkswaterstaat, Provincie, 

milieufederaties en de betrokken gemeen-

ten. Taak van de commissie is het opstellen 

van een plan waarin de ontwikkelingen op 

het gebied van wonen, industrie, landbouw 

en natuur in de regio tussen St. Joost en 

Beek worden uitgewerkt. Op ambtelijk ni-

veau schuift de voormalige actiegroep, die 

in de begindagen regelmatig van zich deed 

spreken door het organiseren van massale 

demonstraties en andere verzetsacties, 

nu aan als serieuze gesprekspartner. Het 

A2-dossier blijft ook in 2009 hoog op de 

agenda staan van het comité, zo benadrukt 

Slangen. ,,Ik ben verheugd dat wij onze in-

breng hebben in lopende projecten. Je kunt 

beter actief betrokken zijn bij opzet en uit-

voering van plannen, dan telkens achteraf 

op besluiten te moeten reageren. Naast de 

verbreding van de A2, denken wij ook mee 

inzake de OPAC. Dit is een grote energie-

opslagcentrale op basis van waterkracht 

met een reservoir op 700 meter diepte, 

die in het Graetheidegebied gebouwd zou 

moeten worden. De centrale moet ’s nachts 

stroom aanmaken die overdag gebruikt 

kan worden. Op dat plan zullen we ons de 

komende tijd storten.”

Slangen had altijd al belangstelling voor na-

tuur en milieu. Opgegroeid in het landelijke 

Wijnandsrade, denkt hij met plezier terug 

aan zijn kindertijd aldaar, toen hij als plat-

telandskind samen met vrienden urenlang 

rondstruinde door velden en bossen. Tui-

nieren is zijn grootste hobby. Enkele dagen 

per week is de pensionaris te vinden in zijn 

perfect onderhouden bloemen- en moes-

tuin. Actief op milieugebied werd hij pas 

na zijn 40ste. Hoewel hij zich pas op latere 

leeftijd ontpopte tot milieuactivist, vindt hij 

het jammer dat de jeugd van tegenwoor-

dig zich weinig bekommert om natuur en 

milieu. ,,Dat geldt ook voor volwassenen. De 

meeste mensen komen pas in actie als het 

eigenbelang in het geding is. Gelukkig kan 

het ook anders. Het Groene Taille Comité 

in Susteren vind ik een goed voorbeeld. Zij 

interesseren zich voor een heel groot gebied 

in al zijn aspecten. Actiegroepen zouden 

bredere doelstellingen moeten hebben. Dan 

kun je efficiënter meedenken met de over-

heid. Het houdt niet op na één actie, die je 

wint of verliest. Het Graetheide Comité wil 

ook breder meedenken in hoofdlijnen. We 

willen ons niet op één probleem focus-

sen. Die losse actiegroepen zijn geen lang 

leven beschoren. Of ze nu hun zin krijgen 

of niet, op een gegeven moment houdt het 

op. Dat is jammer. Ze zouden zoveel meer 

kunnen betekenen voor natuur en milieu in 

Limburg.”

Monique Demarteau

Milieufederatie Limburg
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Een op waterkracht gebaseerde OPAC zou 

een positieve invloed kunnen hebben op 

de ontwikkeling van duurzame energie in 

Limburg, maar daar zitten nog heel wat 

haken en ogen aan. Allereerst de kosten. 

Die worden immers geraamd op 1,6 miljard 

euro. Daarnaast zijn er geen harde bewij-

zen dat een OPAC duurzaam is.

De Provincie verleent al sinds 2006 haar 

medewerking aan de uitwerking van plan-

nen voor een OPAC. Volgens de Provincie 

heeft een OPAC een positieve invloed op 

de ontwikkeling van duurzame energie, 

economie en werkgelegenheid in Limburg. 

Op dit moment bevindt het project zich in 

een beslissende fase. Zo vindt momenteel 

een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek 

plaats. Hierbij is ook Den Haag betrokken, 

omdat de minister van Economische Zaken 

uiteindelijk bepaalt of het opslagsysteem 

gerealiseerd kan worden. Het ministerie 

van Economische Zaken is namelijk ver-

antwoordelijk voor de energievoorziening 

in Nederland. Financiële bijdragen door de 

overheid zijn daarnaast noodzakelijk om de 

plannen te kunnen verwezenlijken. 

Het Graetheidecomité - onder aanvoe-

ring van Hub Slangen - heeft de plannen 

rondom de OPAC nauwgezet gevolgd. Het 

comité heeft inmiddels kenbaar gemaakt 

tegen de bouw van een OPAC op Graetheide 

te zijn. Het belangrijkste bezwaar van het 

comité is dat een OPAC geen bijdrage levert 

graetheide comité ziet oPac niet zitten 
de Provincie Limburg wil een grootschalige energieopslag realiseren op graetheide in de vorm van een ondergrondse 

Pomp accumulatie centrale (oPac). in ed nijpels heeft de Provincie een sparring partner gevonden om het politieke 

draagvlak hiervoor in den haag te vergroten. het graetheide comité ziet de plannen voor de oPac echter niet zitten.

aan een vermindering van de CO2-uitstoot 

in tegenstelling tot wat de initiatiefnemers 

beweren. Daarnaast is het comité van me-

ning dat de locatie Graetheide ongeschikt is.

Volgens Hub Slangen, voorzitter van het 

Graetheide Comité, baseert initiatiefnemer 

Sogecom het nut van een OPAC voorname-

lijk op het feit dat er in de toekomst te veel 

windmolens zullen zijn om ook ‘s nachts 

te laten doordraaien. ,,Uit ervaringen in 

Denemarken blijkt dat dit niet het geval 

is. Dus vermindering van de CO2-emissie 

zien wij nog niet zo direct gebeuren. De 

Tweede Kamer heeft voor een KEMA-

onderzoek gevraagd om uit te zoeken wie 

er nu gelijk heeft. De werkelijke reden voor 

de bouw van een OPAC lijkt ons de komst 

van nieuwe kolencentrales in Nederland. 

Essent, Nuon en EON nemen niet voor 

niets deel in het project. Zij hebben alle 

drie een nieuwe kolencentrale in Neder-

land gepland. Dat levert flinke winsten op 

omdat de stroomprijs in Nederland hoog 

is en kolencentrales goedkoop zijn. En 

om overtollige stroom ‘s nachts kwijt te 

kunnen - kolencentrales kun je ‘s nachts 

niet even stoppen - moet er ergens een 

opslagsysteem komen. Op kosten van de 

belastingbetaler natuurlijk, want anders is 

de winst van de kolencentrales weg. Het 

argument van CO2-reductie lijkt er dan 

ook met de haren bijgesleept te zijn.”

Zeker is in ieder geval dat er bij opslag in 

een OPAC energieverlies is, die bedraagt 

altijd 20 % van de toegevoerde energie. 

In de praktijk betekent dat dus 25 % meer 

CO2-emissie in plaats van minder als het 

gaat om de energieopslag van energie die 

is geproduceerd is in kolen- of gasgestook-

te centrales. Dat betekent dat er per dag 

100.000 Euro aan stroom verloren gaat.

Graetheide is volgens Slangen boven-

dien niet geschikt voor een OPAC. ,,Het 

voornaamste dat bovengronds te zien is, 

is een waterbekken van 25 ha. Dit is geen 

natuurlijk uitziend meertje dat geschikt is 

voor recreatie, maar een afgesloten terrein. 

Verder zullen er een schachtgebouw ko-

men, zoals we dat van de mijnen nog wel 

kennen, en wat kantoorruimtes. Geen aan-

winst voor de toch al schaarse natuur in 

dit gebied. Op 700 meter in de grond komt 

een grote holle ruimte met daarin plek 

voor het ondergrondse waterbassin. Dat 

bassin komt op ongeveer gelijke hoogte als 

de kolenlagen en ligt vlakbij de Feldbiss- 

en Geleenbreuk. Het is dus de vraag hoe 

men op die ‘gevaarlijke’ plek verzakkingen 

wil voorkomen. Oud-mijnwerkers weten 

nog maar al te goed hoe moeilijk het was 

om instortingen te voorkomen. Eerdere 

plannen gingen ervan uit dat dit bassin 

op 1.400 meter diepte zou komen waar 

het gesteente stabieler is. Maar die plek is 

2 6   L I M B U R G S  M I L I E U



achteraf afgevallen omdat de temperatuur 

daar te hoog is, namelijk meer dan veertig 

graden. Nu heeft men dus gekozen voor 

een bassin op een diepte van 700 meter. 

Het lijkt ons een onmogelijke opgave om 

hier een stabiele holte te maken. En het 

laatste waar we op zitten te wachten zijn 

verzakkende huizen in de omliggende 

dorpen of een aanscherping van de breuk-

lijnen. Verder zal de aanleg die vijf jaar 

zal duren voor de nodige overlast zorgen. 

Er moet een paar miljoen kubieke meter 

grond naar boven gehaald worden en via 

het Julianakanaal afgevoerd worden.”  

Voor het Graetheidecomité zijn dat genoeg 

redenen om ‘nee’ te zeggen tegen een 

OPAC. Daarbij komt dat als onderzoek al 

zou aantonen dat energieopslag bijdraagt 

aan de vermindering van de CO2-emissie, 

er volgens het Ministerie van Economische 

Zaken betere systemen beschikbaar zijn, 

zoals het Plan Lievense. In 1981 presen-

teerde ingenieur L. Lievense al een plan 

voor energieopslag met behulp van een 

waterbuffer in het Markermeer. Dit plan 

was uitgedacht in verband met de pro-

blemen rond elektriciteitsopwekking met 

windenergie. Het aanbod van elektriciteit 

door windturbines is door de sterk varië-

rende windsnelheden namelijk grillig en 

loopt niet parallel aan het aanbod van en 

de vraag naar elektriciteit. Door de aanleg 

van een spaarbekken hoopte Lievense dit 

probleem te ondervangen. In 2007 heeft 

Lievense zijn plan aangepast. In het nieuwe 

plan wordt het water niet langer het stuw-

meer ingepompt, maar juist eruit, tot een 

diepte van 40 meter onder de zeespiegel. 

Monique Demarteau

Milieufederatie Limburg

hoe werkt een oPac?

Een OPAC (afkorting van Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale) pompt ‘s nachts met 

goedkope overtollige stroom water naar een hoogliggend bassin en produceert overdag 

nieuwe duurdere stroom door dit bassin via turbines leeg te laten lopen in een lagerge-

legen plaats. Belangrijk bij een OPAC is het hoogteverschil tussen de bassins. De meeste 

OPAC’s in Europa (veertig in totaal) zijn dan ook te vinden op plekken waar bergen en 

dalen zijn. Een bassin ligt hoog op een berg en het andere bassin in een dal. Bij Vianden 

ligt een OPAC, het hoogeverschil ter plekke bedraagt 280 meter. In Nederland kennen we 

dergelijke hoogteverschillen niet, daarom wordt er gezocht in ondergrondse oplossingen. 

Initiatiefnemer ingenieursbureau Sogecom wil een ondergronds bassin op een diepte van 

700 meter, bovengronds komt er een bassin van 25 hectare (500 bij 500 meter). Ongeveer 

zes uur per dag kan dan stroom worden geproduceerd (evenveel als een gewone elektri-

sche centrale) en de rest van de tijd wordt er stroom verbruikt om door het ondergrondse 

water weer naar boven te pompen. 

waarom energieoPsLag?

Iedere nacht is er een overcapaciteit aan stroom, omdat dan minder stroom verbruikt 

wordt door bedrijven en consumenten. Mede daarom worden ‘s nachts gasgestookte 

centrales gestopt. Als de stroom die over is kan worden opgeslagen, zijn er overdag 

minder centrales nodig wat bijdraagt aan minder CO2-uitstoot. Sogecom is van mening 

dat windturbines in de toekomst zoveel overtollige energie zullen produceren dat zij ‘s 

nachts gestopt moeten worden. Als die energie in de OPAC opgeslagen kan worden, kan 

dit volgens Sogecom een besparing aan CO2-emissie opleveren van ongeveer 2 miljoen 

ton per jaar.

wat kost een oPac?

De vraag is natuurlijk of er geld verdiend kan worden met een OPAC. Er is goedkope 

nachtstroom nodig om een OPAC te laten draaien, maar vervolgens komt er duurdere 

stroom uit. De initiatiefnemers denken zelf dat het lonend is als de investering niet hoger 

is dan 1 miljard euro. De kosten voor een OPAC in Graetheide worden echter momenteel 

al geschat op 1,6 miljard euro. Als de overheid 0,6 miljard euro bijlegt, wordt het project 

pas rendabel. Gevreesd moet worden dat de kosten uiteindelijk nog hoger zullen uitval-

len (zoals dat meestal met grote projecten gaat). Die zullen op het bordje komen van de 

belastingbetaler. Ongeveer tweederde deel van het totaalbedrag gaat naar het maken van 

het ondergrondse waterbassin. Centrales die gebruikmaken van natuurlijke hoogtever-

schillen (berg en dal) zijn natuurlijk vele malen goedkoper en dus rendabel.

betrokkenen oPac

Het OPAC-plan wordt breed ondersteund. De provincie Limburg, het college van B&W van 

de gemeente Sittard-Geleen, diverse leden van de Tweede Kamer en VNO-NCW zijn voor-

stander van een OPAC op Graetheide. Op 1 september jl. is Ed Nijpels benoemd tot voorzit-

ter van de OPAC-stuurgroep. Het ministerie van Economische Zaken ziet echter niets in het 

plan. Het ministerie baseert zich op studies van het Energy Research Center Netherlands, TU 

Delft en Tennet. Uit deze onderzoeken blijkt namelijk dat de CO2-emissie toeneemt omdat 

de opslagmogelijkheid in een OPAC ertoe leidt dat ‘s nachts meer kolencentrales gaan 

draaien (die een twee keer zo hoge CO2-emissie hebben). Bovendien, zo meent het minis-

terie, is opslag helemaal niet aan de orde en zijn er betere alternatieven beschikbaar indien 

blijkt dat opslag wel noodzakelijk is. Het plan is om de centrale te bouwen op het gebied op 

Graetheide dat nu in bezit is van Chemelot (DSM). Uiteraard is ook het Graetheide Comité 

betrokken bij het plan. Het comité wil bovendien graag in discussie over de recente ontwik-

kelingen met initiatiefnemer Sogecom en de Provincie. Tot op heden hebben beide partijen 

echter afwijzend gereageerd op de toenaderingspogingen van het comité. 
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Net als in de fabriek in Vermont in de USA, 
waar het voor Ben & Jerry’s dertig jaar gele-
den begon, opende de Nederlandse fabriek 
in Hellendoorn dit jaar haar deuren voor pu-
bliek. Van juni tot en met september werden 
driemaal per week rondleidingen gegeven 
in de ijsfabriek. Het ultieme dagje uit voor 
ijsliefhebbers én kinderen! De komende 
maanden zal Ben & Jerry’s de zomeropen-
stelling evalueren. Als het een groot succes 
blijkt te zijn, zit de kans er dik in dat het 
bedrijf ook in de toekomst zijn deuren opent 
voor publiek, zodat ijsliefhebbers het hele 
jaar door met eigen ogen kunnen zien hoe 
het klimaatneutrale ijs van Ben & Jerry’s tot 
stand komt.

De Amerikaanse schoolvrienden Ben Cohen 
en Jerry Greenfield leerden elkaar kennen 
op de middelbare school. Ze deelden een 
antipathie voor sport, daarentegen een 
gezamenlijke liefde voor lekker eten. Na het 
afronden van hun middelbare schooloplei-
ding, bedachten ze dat ze graag ijsmakers 
zouden willen worden. Voor vijf dollar volg-
den ze een schriftelijke cursus ‘ijs maken’ 
van de Pennsylvania State University. Met 
deze cursus als basis en een startkapitaal 
van 12.000 dollar, startten ze in 1978 hun 
eerste ijswinkel in een gerenoveerd benzine-
station in Vermont. De kleine zaak groeide 
al snel uit zijn voegen en de bedenkers 
brachten jaren later het succesvolle bedrijf 
zelfs naar de beurs, waar het in 2000 werd 
overgenomen door Unilever. 

Bijzonder aan de producten van Ben & 
Jerry’s is de klimaatneutrale productie. 

Het bedrijf is toegewijd aan een duurzame 
manier van ondernemen met respect voor 
aarde en milieu. De benodigde eieren komen 
van losrennende kippetjes, de ijsfabrieken 
draaien op groene stroom, de diepvriezers 
zijn energiezuinig, de verpakkingen worden 
gerecycled en door wijziging van de aanle-
veringsroutes is het aantal transportkilome-
ters in de afgelopen jaren met 46 procent 
teruggebracht. Maar het bedrijf gaat nog 
verder. De 100% natuurlijke ingrediënten 
worden zo dicht mogelijk bij de fabriek 
ingekocht. Aan luchtvrachtverkeer doet 
het bedrijf niet. Alleen duurzame verkeers-
methoden worden toegepast. De volgende 
stap is plaatsing van zonnepanelen en 
windmolens op de fabriek. Sinds 2007 zijn 
drie ijssoorten van het hippiemerk volledig 
klimaatneutraal (Chunky Monkey, Vanilla 
en Vanilla Toffee Crunch) en dat moeten er 
meer worden. 

De sociale missie van Ben & Jerry’s richt zich 
in Nederland met name op de klimaat-
problematiek. ,,Take it from two ice cream 
guys…..when it’s melted, it’s ruined”, aldus 
Jerry Greenfield. Met andere woorden: we 
moeten in actie komen om klimaatverande-
ring tegen te gaan, want het smelten van ijs 
gaat gewoon door en eenmaal gesmolten 
is er niets meer aan te doen. Niet voor niks 
hebben Greenfield en Cohen het Climate 
Change College opgericht. Ieder jaar worden 
zes jonge milieubewuste opgeleid tot cam-
pagneleider in de strijd tegen de klimaatver-
andering (www.climatechangecollege.org).

Ook hecht het bedrijf groot belang aan de 

herkomst van de ingrediënten die worden 
gebruikten in de producten. In Europa is het 
Caring Dairy-programma opgezet. Mid-
dels richtlijnen voor de melkveehouderijen 
worden de behoeften van mens, koeien en 
aarde beter met elkaar in balans gebracht. 
Zo wordt er alleen gewerkt met melk die 
op maatschappelijk verantwoorde wijze is 
geproduceerd. De producten zijn herkenbaar 
aan het Caring Dairy-logo. 
Daarnaast is Ben & Jerry’s partner van War 
Child, de organisatie die streeft naar een 
vreedzame toekomst voor alle oorlogskin-
deren. De Peace, Love and Icecream tour - 
ontstaan uit de samenwerking van de twee 
organisaties – doet ’s zomers popconcerten 
en festivals aan. Onder het genot van een 
ijsje kan het publiek zich aanmelden als 
War Child supporter. Op die manier werden 
er in 2006 vierhonderd nieuwe donateurs 
gevonden.

Een nieuw project van de twee Amerikaanse 
hippies is Socialice. Cohen en Greenfield 
vinden de wereld te individualistisch, men-
sen moeten meer delen, oftewel moeten 
‘socializen’. Daarom heeft het Ben & Jerry’s 
samen met de Nationale Postcode Loterij 
een nieuwe ijssmaak ontwikkeld: Socialice. 
Deze ijsbeker moet een ‘ijsbreker’ worden en 
mensen stimuleren om gezellig een praatje 
met elkaar te maken of om elkaar een 
handje te helpen. Van elke verkochte beker 
wordt 25 eurocent geïnvesteerd in een pro-
ject dat de sociale verbondenheid verbeterd. 

Monique Demarteau
Milieufederatie Limburg

ben & jerry’s viert dertigste verjaardag 

met klimaatneutraal ijs
ben & jerry’s bestaat dit jaar dertig jaar! ter ere van deze verjaardag liet het maatschappelijk bewogen hippiemerk 

een kinderdroom van velen in vervulling gaan. ben & jerry’s gaf namelijk afgelopen zomer drieduizend ijsliefhebbers 

de kans om de fabriek in hellendoorn te bezoeken waar het klimaatneutrale ijs van ben & jerry’s wordt gemaakt!
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Provinciale Staten van Limburg hebben in 

de ‘Nota Natuur en Landschapsbeheer

2000 – 2010’ de kerntaken van de Milieu-

federatie Limburg vastgelegd, die de Pro-

vincie Limburg vervuld zou willen zien ten 

behoeve van de uitvoering en realisatie van 

haar natuur- en landschapsbeheerbeleid. 

Deze kerntaken zijn:

•	 Het	ondersteunen	van	andere	groene		

 organisaties door coördineren en on - 

 derlinge afstemming.

•	 Het	adviseren	over	en	het	becommen-	

 tariëren van overheidsbeleid.

•	 Het	geven	van	voorlichting.

•	 Het	ontwikkelen	van	vernieuwende			

 visies en het sluiten van coalities.

Naast de vakbeweging en werkgeversorga-

nisaties is de Milieufederatie in de uitvoe-

ring van deze taken één van de spelers van 

het maatschappelijke middenveld. In die 

hoedanigheid is de Milieufederatie dan ook 

vertegenwoordigd in tal van adviesraden, 

zoals de Provinciale Commissie Omgevings-

beleid Limburg (PCOL), gebiedscommissies 

Platteland In Uitvoering, Operationeel 

Programma Zuid, EU regioraad Maas Rijn, 

Nieuw Limburgs Peil (GGOR), Landschaps-

park de Graven, Samenwerkingsverband 

IJzeren Rijn, Limburgs Platform Luchtkwali-

teit en vele anderen.

Om ook in de politieke discussie het 

milieugeluid te laten doorklinken, is een 

evenwichtige voeding van diverse kanten 

gewenst. Dit bleek onlangs weer toen in 

het Limburgse Parlement gediscussieerd 

werd over de versoepeling van de Wet Am-

moniak en Veehouderij (Wav). Deze materie 

is zo ingewikkeld geworden dat alleen de 

landbouwwoordvoerders nog begrijpen 

waar het over gaat. Een sparringpartner die 

het vanuit milieuoogpunt bekijkt, kan in 

een dergelijk discussie onmogelijk gemist 

worden. Dit past overigens ook helemaal 

in het driehoeksdenken zoals dit in het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg is vast-

gelegd. Met het driehoeksdenken wordt 

bedoeld dat een geïntegreerde benadering 

van het omgevingsbeleid wordt nage-

streefd, waarbij rekening wordt gehouden 

met het economische, het sociaal-culturele 

en natuur- en milieukapitaal.

aParte Positie

De Milieufederatie Limburg neemt daarbij 

een afwijkende positie in tussen de andere 

organisaties van het maatschappelijke 

middenveld in de Provincie Limburg. De 

Milieufederatie behartigt namelijk in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de Lim-

burgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), 

Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) of 

de Recreatie Ondernemers (Recron) geen 

economisch belang maar een algemeen 

belang en is daarvoor van oudsher door de 

provinciale overheid gesubsidieerd.

De rolverdeling tussen provinciale overheid 

en de Milieufederatie is dan ook niet simpel 

te duiden in pure opdrachtgever/opdracht-

nemer-relatie. Waar het om gaat, is of de 

overheid de maatschappelijke positie en 

taken van de Milieufederatie belangrijk 

vindt, ze deze overeen vindt stemmen met 

haar eigen beleidsdoelen en of ze bereid is 

om deze taken (mede) te financieren.

Legitimatie

De grote achterban van circa 100 aange-

sloten natuur- en milieuorganisaties vormt 

voor de Milieufederatie de legitimatie als 

speler van het maatschappelijke midden-

veld. De achterban bestaat immers uit 

IVN afdelingen, heemkundeverenigingen, 

natuurterreinbeheerders, dorpsraden en 

bewonersgroepen. Een sterke achterban is 

voor de Milieufederatie essentieel. Zonder 

achterban is er geen legitimatie meer.

Het ondersteunen en koesteren van de 

aangesloten verenigingen is daarom een 

wezenlijk deel van de kerntaken. Daar 

hoort ook bij het op verzoek van de ach-

terban adviseren over en het becommenta-

riëren van overheidsbeleid, en zonodig het 

indienen van zienswijzen en bezwaarschrif-

ten als het lokale milieu van de achterban 

wordt bedreigd en er een bovendien een 

provinciaal dan wel landelijk milieubelang 

speelt.

activiteiten

Jaarlijks dient de Milieufederatie bij de Pro-

vincie een uitgebreid werkplan en begroting 

in, dat past binnen de door de Provincie 

vastgelegde kerntaken. De werkzaamheden 

zijn in de vorm van zo’n honderd projecten 

gegoten, waarvan de doelen zoveel mogelijk 

SMART zijn geformuleerd (SMART staat voor 

specifiek, meetbaar, afrekenbaar, realistisch 

en tijdgebonden-red.). Bijna 70% van de in 

het werkplan omschreven activiteiten zijn 

geoormerkt ten behoeve van de uitvoering 

Hoe financier je een speler van het 
maatschappelijke middenveld?
regelmatig laait zowel in de landelijke als in de provinciale politiek de discussie op over subsidies aan milieu-

organisaties. zo stelden het cda en de vvd onlangs vragen in het Limburgse Parlement over de financiering van de 

Limburgse milieuorganisaties. dit keer waren verschillende publicaties in de media over ‘dubieus en zelfs ronduit 

misdadig’ gedrag van milieuorganisaties de aanleiding. als directeur van de koepelorganisatie van de Limburgse 

milieubeweging aanleiding voor mij om in de pen te klimmen.
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van het provinciale beleid. De overige 30% 

hebben betrekking op werkzaamheden ten 

behoeve van het samenwerkingsverband De 

Provinciale Milieufederaties of het uitvoeren 

van concrete projecten en activiteiten.

Uit het concept werkplan 2009, dat inmid-

dels ambtelijke goedkeuring heeft van 

de provincie en is vastgesteld door het 

dagelijks bestuur van de federatie, blijkt 

dat de federatiemedewerkers het grootste 

gedeelte van de tijd besteden aan de orga-

nisatie van excursies, publieksactiviteiten, 

voorlichting, symposia, regiovergaderingen, 

adviesraad, groependag en scholingsbijeen-

komsten (circa 40%). Aan kennisvergaring, 

projectontwikkeling en beleidsontwikkeling 

wordt ruim 30% van de tijd besteed. 

Met deelname aan overleg is een kleine 

20 % gemoeid. Ruim 10 % van de tijd gaat 

op aan alles wat met formele inspraak te 

maken heeft. Dit kan zijn: het indienen van 

een zienswijze op een milieueffectrapport 

of een officieel bezwaarschrift, soms een 

beroep bij de Raad van State. Activiteiten 

die getuigen van ‘dubieus en zelfs ronduit 

misdadig’ gedrag komen bij de Limburgse 

Milieufederatie absoluut niet voor. 

De tijdsbesteding die met inspraak te 

maken heeft, vormt dus slechts een gering 

deel van de werkzaamheden. De Milieufe-

deratie hecht er ook erg aan om dit in de 

toekomst te kunnen blijven doen. Im-

mers, tot het kenmerk van een rechtsstaat 

behoort het recht gebruik te mogen maken 

van de rechtsmiddelen die de wetgever 

biedt. De Milieufederatie gebruikt deze 

rechtsmiddelen indien nodig dan ook om 

op te komen voor de belangen waar zij 

voor staat: een mooie, gezonde leefom-

geving en een schone, duurzame wereld 

voor de huidige en volgende generaties. 

Tot het recht behoort ook het gebruik 

van rechtsmiddelen om besluiten van de 

overheid te toetsen aan de wet. En meer 

dan eens blijkt dan dat de overheid haar 

werk niet goed heeft gedaan. Door daar op 

te wijzen gaat de Milieufederatie niet in 

tegen democratisch genomen besluiten, ze 

cLauscentraLe essent, maasbracht 

(augustus 2008)

Raad van State vernietigt milieuvergunning

De Milieufederatie heeft samen met een 

aantal andere organisaties beroep aan-

getekend bij de Raad van State tegen de 

vergunning van Essent voor uitbreiding van 

de Clauscentrale. De Raad van State heeft 

de Milieufederatie in het gelijk gesteld. Het 

belangrijkste bezwaar was dat de be-

staande installaties (eenheden A en B) niet 

voldoen aan de IPPC (Integrated Pollution 

Prevention Control) en nog eens 5 jaar mo-

gen doorgaan met verouderde technieken 

die het milieu zwaar belasten. 

maastricht aachen airPort 

(februari 2008)

Raad van State stelt Milieufederatie in 

het gelijk

De Raad van State heeft besloten dat 

vliegveld Maastricht Aachen Airport niet 

mag uitbreiden. De uitbreiding is volgens 

de Raad onder meer in strijd met de regels 

voor luchtkwaliteit. Met deze uitspraak 

stelde ze de Vereniging Geen Uitbreiding 

Vliegveld Beek (VGUVB) en de Milieufede-

ratie Limburg in het gelijk.

racecircuit de PeeL 

(december 2007)

Racecircuit De Peel in strijd met bestem-

mingsplan en dus illegaal

De rechter heeft geoordeeld dat de 

gemeente Venray het circuit te lang heeft 

gedoogd en niet voldoende overtuigend 

heeft aangetoond dat ze daadwerkelijk 

handhavend wilde gaan optreden. Ook 

heeft de gemeente te lang toegestaan dat 

het circuit bleef doorgroeien, zowel in ac-

tiviteiten als in ruimte. De Milieufederatie 

Limburg en de lokale natuur- en milieu-

organisaties zijn met deze uitspraak in het 

gelijk gesteld.

weerterbos (oktober 2006)

Milieufederatie wint beroep tegen uit-

breiding veebedrijf

De Milieufederatie heeft het beroep tegen 

een uitbreiding van een rundvee- en 

pluimveehouderij vlakbij het Weerterbos 

gewonnen. De gemeente Weert heeft 

naar het oordeel van de Raad van State 

onvoldoende onderzocht of de vergunde 

toename van de ammoniakemissie en 

-depositie significante gevolgen heeft voor 

belangrijke natuur in het Weerterbos.

wil alleen aantonen dat genomen besluiten 

niet voldoen aan de eisen die de wetgever 

zichzelf heeft gesteld. Deze taak behoort 

tot een fundamenteel recht, dat tot de 

wezenskenmerken van de moderne rechts-

staat behoort.

Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen 

waar na toetsing door de rechtbank is 

gebleken dat een overheidsbesluit niet vol-

deed aan de eisen die de wetgever zichzelf 

heeft gesteld, zoals de zaken Clauscentrale, 

Maastricht Aachen Airport, Racecircuit De 

Peel en Weerterbos (zie kader). 

besteding ProvinciaLe subsidies

De totale begroting van de Limburgse 

Milieufederatie is ruim zes ton groot. Van 

de provincie Limburg krijgt de Milieufede-
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ratie hiervan jaarlijks via een exploitatie-

subsidie iets meer dan de helft  (52%). De 

Nationale Postcode Loterij draagt ook 20% 

bij. De resterende gelden worden ‘verdiend’ 

met het uitvoeren van projecten. 

Van de provincie krijgt de Milieufederatie 

subsidie, conform strenge subsidieregelin-

gen, én alleen voor specifiek omschreven 

activiteiten waarover de federatie financie-

le en inhoudelijke verantwoording aflegt. 

Zoals gezegd, blijkt uit het werkplan 2009 

dat de federatiemedewerkers 70% van de 

tijd besteden aan invulling van provinciaal 

beleid, terwijl de provincie slechts de helft 

van alle kosten betaald. Je zou kunnen 

stellen dat de Milieufederatie daardoor 

juist voor een deel de provincie subsidieert 

en dat ‘inspraak’-projecten dus in geen 

geval door de provincie worden betaald.

Indien de Milieufederatie zich volledig 

onafhankelijk van de overheid opstelt door 

bijvoorbeeld alle NIMBY’s (Not In My Back 

Yard actiegroepen-red.) met bezwaarproce-

dures te ondersteunen, zal in elk geval de 

provinciale subsidie uiteindelijk opdrogen, 

omdat de provincie niets meer aan de 

Milieufederatie heeft. De achterban - en 

daarmee de legitimatie - is dan optimaal. 

Het zal in dat geval uitkijken zijn naar 

andere vormen van financieringen, hetgeen 

door te verwachten concurrentievervalsing 

zeer moeilijk zal zijn.

De Milieufederatie kan nooit louter en 

alleen een uitvoeringsinstantie van de 

provincie worden. In dat geval zullen de 

inkomsten weliswaar relatief groot zijn, 

maar op den duur is een dergelijke opzet 

van een Milieufederatie voor de overheid 

niet interessant, vanwege de te verwachten 

terugloop van de achterban, die zich dan 

niet meer identificeert met de Milieufede-

ratie en afhaakt.

Een belangrijke mate van onafhankelijk-

heid is en blijft noodzakelijk voor de 

Milieufederatie. Hierbij behoort ook de 

vrijheid om zienswijzen en bezwaren in te 

dienen en dus pleit er alles voor om het 

schip in het midden te houden. Dat komt 

heel dicht bij de huidige werkwijze van 

de federatie, waarbij het relatief geringe 

aandeel in procedures gefinancierd wordt 

met andere dan provinciale gelden.

Hans Heijnen

Milieufederatie Limburg

statenvragen over subsidies aan 

miLieuorganisaties

Het CDA en de VVD in Provinciale Staten 

willen opheldering van de Provincie over 

subsidies aan milieuorganisaties. Aanlei-

ding hiervoor zijn meerdere publicaties in 

verschillende media over milieuorganisaties 

die daarin ‘dubieus en zelfs ronduit misda-

dig’ worden genoemd. De partijen willen 

daarom weten wélke milieuorganisaties 

geld krijgen van de Provincie, hoeveel geld 

dat is, en waar het voor gebruikt wordt.

Bron: L1 nieuws, vrijdag 15 augustus 2008

activiteiten miLieufederatie Limburg

Tijdsbesteding in %

Overleg en afstemming  17 %

Deelname aan vergaderingen, PCOL, themakringen,

Platform Lucht Kwaliteit.

Organisatie  42 %

Anders dan bij overleg is de Milieufederatie Limburg hier nadrukkelijk de trekker. 

Het gaat om de organisatie van excursies, voorlichting, publieksactiviteiten, 

symposia, regiovergaderingen, adviesraad, achterbandag, scholingsbijeenkomsten.

Kennisvergaring en scholing  13 %

Bezoeken workshops, cursussen, lezingen, vakliteratuur, veldonderzoek.

Visie en communicatie  14 %

Schrijven van artikelen, folders, communicatieplannen, rapporten, 

persvoorlichting, informele brieven, beantwoording vragen van burgers.

Inspraak (formeel)  12 %

Zienswijzen, bezwaar, beroep, zittingen.

Projectontwikkeling    2 %

Schrijven projectplannen, acquisitie, subsidieaanvragen.

inkomsten en geoormerkte tijdsbesteding miLieufederatie Limburg

Organisatie  Tijdsbesteding in procenten  Inkomsten in procenten  

   zoals geoormerkt in werkplan

Provincie Limburg  69 %  52%

Nationale Postcode Loterij  14 % 20%

Projecten  17% 28%

Eindtotaal 100% 100 %
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Het GroenHuis
grenspark maas-swalm-nette sluit belangrijke projecten af

Dit jaar worden drie grensoverschrij-

dende projecten in het Duits-Nederlands 

Grenspark Maas-Swalm-Nette afgeslo-

ten. De projecten zijn gesubsidieerd met 

Europese middelen uit het INTERREG 

IIIA-programma van de euregio rijn-

maas-noord en met subsidies van de 

provincie Limburg en de Duitse deelstaat 

Nordrhein-Westfalen. 

In het project ‘Maas-Swalm-Nette in de 

picture’ draait alles om voorlichting, mi-

lieueducatie en de presentatie van natuur 

en landschap aan weerszijden van de grens. 

Een netwerk van 21 samenwerkende Duitse 

en Nederlandse info- en bezoekerscentra 

in het Grenspark is op de kaart gezet. In 

samenwerking met het Duitse Naturpark 

Schwalm-Nette, Staatsbosbeheer Regio 

Zuid en het IVN Consulentschap Limburg 

zijn acties en producten ontwikkeld om het 

park meer onder de aandacht van bewoners 

en bezoekers te brengen, aldus Silke Weich 

van Grenspark Maas-Swalm-Nette. ,,Voor 

de jaarlijkse Grensparkdagen - die altijd op 

de laatste zondag in augustus worden ge-

houden - ontwikkelden de bezoekerscentra 

een speciaal programma om meer aandacht 

voor het Grenspark, de natuurgebieden en 

de bezoekerscentra te vragen. De ontwik-

keling van een tweetalige excursiekalender 

met meer dan 500 excursies aan weerszijden 

van de grens biedt gidsen en deelnemers 

een uniek informatief tweetalig forum. Uit 

de evaluaties blijkt dat jaarlijks ruim 10.000 

mensen aan de begeleide wandelingen, 

fietstochten en overige evenementen in het 

Grenspark deelnemen.“

tastbaar

Rond 500 scholieren en vrijwilligers hebben 

in de afgelopen 5 jaren meegedaan aan de 

grensoverschrijdende boomfeestdag en de 

natuurwerkdag. Tijdens de natuurwerkdag 

wordt in samenwerking met Staatsbosbe-

heer Regio Zuid de handen uit de mouwen 

gestoken en meegewerkt aan een stuk na-

tuurbeheer. Weich vervolgt: ,,Dit leidt tot 

tastbare resultaten in de natuurgebieden 

en het zijn tevens gezellige bijeenkomsten 

met Nederlanders en Duitsers, jong en oud. 

In samenwerking met het IVN Consulent-

schap Limburg is bovendien een milieu-

educatief programma voor Nederlandse 

en Duitse basisscholen ontwikkeld waarin 

zowel lessen als excursies een rol spelen en 

waarbij het Grenspark Maas-Swalm-Nette 

op een speelse, educatieve manier door 

de scholieren kan worden verkend. Een 

tweetalige expositie die de betekenis en de 

kenmerken van het Grenspark toont, rou-

leert sinds 2006 door de grensstreek en is 

op verschillende plekken zoals gemeente-

huizen en bibliotheken te zien. De expositie 

bestaat uit foto’s van natuur, landschap, 

flora, fauna en mensen. Een echte blikvan-

ger is de megagrote topografische kaart 

van het Grenspark die als vloerkleed voor 

de expositie dient“, zo benadrukt Weich.

ideaaL

Een tweede project dat in 2008 wordt 

afgesloten is ‘Vochtige Ecologische 

Verbinding Maas-Swalm-Nette’. Volgens 

Weich een ideaal project om binnen het 

Grenspark een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de Robuuste Verbin-

dingen binnen de Nederlandse Ecologi-

sche Hoofdstructuur in Nederland en de 

grensoverschrijdende biotoopontwikkeling. 

,,In samenwerking met Staatsbosbeheer, 

Stichting het Limburgs Landschap, Kreis 

Viersen en Forstamt Niederrhein is op 

verschillende plaatsen binnen het Grens-

park natuur ontwikkeld. In het Swalmdal 

zijn acht poelen hersteld en een knup-

pelpad aangelegd. In het Vlootbeekdal zijn 

acht nieuwe poelen aangelegd en vond op 

16 hectare voormalige landbouwgronden 

natuurontwikkeling plaats. Rond de Heer-

lijkheid Montfort bij kasteel De Grauwert is 

archeologisch onderzoek verricht naar de 

ligging van de voormalige slotgrachten en 

vijvers. In het Nationaal park De Meinweg 

is een begin gemaakt met het herstel van 

het Herkenbosscher Veen. Dit sluit direct 

aan op drie nieuwe poelen in het Duitse 

natuurgebied Lusenkamp ten oosten van 

de Duits-Nederlandse grens. Voor de be-

zoekers is een uitkijktoren gebouwd en het 

eigenlijke natuurgebied is met een raster 

omheind. Zo wordt het gebied toeganke-

lijker voor het publiek zonder de natuur 

verder te storen.” 

fLiegerhorst venLo

Het derde project dat wordt afgesloten 

is het project ‘Fliegerhorst Venlo’. Dit wat 

kleinere project kreeg relatief gezien de 
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meeste publieke belangstelling. In samen-

werking met de Duits-Nederlandse stichting 

Fliegerhorst Venlo en de gemeenten Venlo, 

Nettetal en Straelen is de cultuurhistorie 

van het voormalige oorlogsvliegveld tussen 

Venlo, Nettetal en Straelen toegankelijk 

gemaakt voor het publiek, aldus Weich. ,,Na 

de inval en bezetting van Nederland in mei 

1940 legden de Duitsers in dit grensgebied 

een groot militair vliegveld aan. Neder-

landse bouwvakkers werden voor de aanleg 

van de infrastructuur van de militaire 

luchthaven tewerkgesteld. Latere uitbrei-

dingen werden uitgevoerd door onder meer 

700 gevangenen uit het concentratiekamp 

Vught. De Fliegerhorst was één van de gro-

tere Europese vliegvelden tijdens de Tweede 

De wandeling wordt mogelijk gemaakt 

door de Nederlandse Geologische Vereni-

ging (afdeling Limburg) en de stichting IKL, 

die onder meer restauratie en herstelwerk 

uitvoerde aan diverse interessante geologi-

sche plekken. De tocht maakt deel uit van 

een reeks van zes excursies aan de hand 

van het boekje Bodemschatten in Limburg.

Tijdens de wandeltocht ontdek je hoe dit 

buitenlands aandoende deel van het Zuid-

Limburgse landschap is ontstaan en de rol 

die onze verre voorouders daarin hebben 

gehad. Het beginpunt van de wandeling 

staat stil bij het ontstaan van de aarde 

(ruim vier miljard jaar geleden) en met 

de grote reis van het Savelsbos, drijvend 

over het aardoppervlak vanaf de Zuid-

pool. Tijdens de tocht komen de zichtbare 

aardlagen en stenen tot leven. Elk laag en 

brok stenen heeft een eigen verhaal. Gids 

Wiel Schins vertelt in duidelijke samenhang 

over het ontstaan van kolen en mergel, van 

ertsen in de diepe ondergrond, over de rol 

van de Maas, delfstoffen en grotten. Verder 

is er natuurlijk aandacht voor de vuur-

steenmijnen en de Henkeput, die onlangs 

door medewerkers van IKL is gerestaureerd. 

Over het mysterie van deze metersdiepe en 

geheimzinnige put (zie foto) waarin men-

selijke beenderen zijn gevonden wil de gids 

ook wel eens jouw opvatting horen. Denk 

je ook dat het te maken heeft met het 

verslaan van de Romeinen door Ambiorix ? 

Oude groeven worden bezocht waarbij de 

gids verhalen vertelt over hoe de mensen 

hier vroeger werkten. Fossielen, mineralen 

en vuurstenen werktuigen worden getoond 

om het verhaal verder te illustreren. 

gratis deeLname

De excursie wordt gehouden op zondag 

19 oktober en begint om 10.00 uur. Duur: 

tot ongeveer 13.00 uur. De lengte van de 

wandeling is vijf kilometer. Startpunt is de 

parkeerplaats bij Kaffee Riekelt, Rijksweg 

184 in Rijckholt (gemeente Eijsden). Deel-

name is gratis. 

wandeLboekje

Heb je de smaak te pakken gekregen en wil 

je verder wandelen langs breuken, dalen 

en groevewanden in Zuid-Limburg, dan 

kan dat. Het Natuurhistorisch Museum 

Maastricht, de VVV Zuid-Limburg en de 

stichting IKL hebben het wandelboekje 

Bodemschatten in Limburg uitgebracht. 

In dit boekje krijg je een goed zicht op de 

rijkdom aan geologische monumenten die 

voor de toevallige passant vaak verscholen 

blijven. Het rijk geïllustreerde full-color 

boekje bevat zes wandeltochten, variërend 

van 9 tot 14 kilometer. Bodemschatten in 

Limburg is voor € 5,95 verkrijgbaar bij de 

Zuid-Limburgse VVV-kantoren, het Natuur-

historisch Museum in Maastricht en tevens 

op 19 oktober. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met de stichting IKL, 

tel. 0475 – 386430.

Wereldoorlog. Tegen het eind van de oorlog 

gebruikten de Amerikanen het vliegveld 

voor de verdere bevrijding van West-Europa. 

Binnen het project Fliegerhorst Venlo zijn de 

restanten en de geschiedenis van het vlieg-

veld toegankelijk gemaakt voor het publiek, 

in het bijzonder voor wandelaars. Er is nu 

een permanente tentoonstelling die te zien 

is in het bezoekerscentrum van de Stichting 

Fliegerhorst Venlo in het Bundeswehrdepot 

Herongen. Er vinden bovendien regelmatig 

begeleide tochten langs de relicten van het 

voormalige vliegveld plaats. Om alle slacht-

offers van dit vliegveld te gedenken is pre-

cies op de grens een herdenkingsmonument 

geplaatst. Ook is er brochure met wandel-

route verschenen die uitleg geeft over de 

bewogen geschiedenis van dit gebied.”

Het Grenspark werkt momenteel met 

meerdere projectpartners aan het project-

voorstel ‘Natuur Grenzeloos Genieten’ om 

de grensoverschrijdende samenwerking 

op het gebied van natuur en landschap, 

de milieueducatie en de recreatie verder 

te continueren en te stimuleren. Meer 

informatie vind je op de website van het 

Grenspark: www.grenspark-msn.nl

bodemschatten van het savelsbos

De bodem van het Savelsbos is een van de rijkste schatkamers van heel Zuid-Limburg. 

Niet alleen in geologisch opzicht, maar ook vanuit archeologisch en cultuurhistorisch 

oogpunt. Op zondag 19 oktober neemt geoloog Wiel Schins je mee op reis door de tijd 

met een wandeltocht in dit indrukwekkende hellingbos.
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Het GroenHuis
natuurwerkdag op 

1 november 

Op zaterdag 1 november organiseren 

natuurorganisaties op meer dan twin-

tig plaatsen in Limburg activiteiten, 

waarbij iedereen kennis kan maken met 

landschapsbeheer. Het uitvoeren van 

natuurbeheer is een leuke activiteit voor 

jong en oud. 

Het opknappen van een verwaarloosd 

stukje natuur geeft voldoening. Het ziet er 

na het werk immers stukken beter uit dan 

daarvoor. Omdat het werk niet al te zwaar 

is, kan iedereen een handje meehelpen. 

Ouders die een dagje leuk bezig willen zijn 

met hun kinderen, kunnen bijvoorbeeld 

gezamenlijk een boom omzagen. Ook zijn 

er locaties waar je uitleg krijgt over bijzon-

dere flora en fauna of waar je leert werken 

met een zeis. Er worden tal van bomen ge-

zaagd, poelen uitgebaggerd, hoogstammen 

gesnoeid, wilgen geknot en wandelpaden 

opgeknapt. Soms werk je alleen of in een 

kleine groep, er is ook ruimte voor grote 

groepen om zich aan te melden.

Op www.natuurwerkdag.nl zie je alle lo-

caties die meedoen. Er ligt altijd één in de 

buurt. Sommige organisaties hebben zelfs 

koffie of erwtensoep klaar staan voor de 

vrijwilligers. Als je met een hele groep deel 

wilt nemen of meer informatie wilt, kun 

je contact opnemen Jan Kluskens van IKL, 

tel. 0475 - 386444 of e-mail: j.kluskens@

ikl-limburg.nl

In september zijn weer honderd Lim-

burgse basisscholen aan het werk gegaan 

met het onderhoud van de door hen 

geadopteerde landschapjes. Dit betekent 

dat er grofweg 3.000 leerlingen van de 

bovenbouw met zaag, schop of bagger-

beugel lekker bezig zijn in de natuur. 

De basisscholen hebben ieder een land-

schapselement geadopteerd binnen twee 

kilometer van de locatie van de school. De 

bovenbouwklas wordt jaarlijks ingescha-

keld voor het onderhoudswerk. Sommige 

scholen doen al mee aan dit project sinds 

1990. 

Het adoptieproject wordt door IKL samen 

met de educatieve centra in Venlo, Kerk-

rade, Leudal en Maastricht uitgevoerd. 

Bovendien zijn er nog veertig enthousiaste 

lokale natuurliefhebbers bij betrokken. Zij 

begeleiden onder meer de jongeren tijdens 

de werkzaamheden. 

Doel van het project is om kinderen een 

actieve rol te geven in het onderhoud 

van hun omgeving. Hierdoor ontdekken 

ze dat het leuk is om buiten bezig te zijn, 

te bewegen en samen met anderen werk 

uit te voeren. Een werkdag in de natuur is 

voor de kinderen een spannende belevenis 

omdat ze zich hiermee blootstellen aan 

een onbekende omgeving. Al spelenderwijs 

leren ze over de natuur.

Op dit moment zoekt het IKL natuur-

liefhebbers die een dagje een school in 

hun omgeving een handje willen helpen. 

Heb je nog een paar vrije uurtjes en lijkt 

het je leuk om met jongeren te werken, 

neem dan telefonisch contact op met Jan 

Kluskens van het IKL, tel. 0475 - 386444 of 

e-mail: j.kluskens@ikl-limburg.nl

ikL zoekt lokaal betrokken natuurliefhebbers 
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Er zijn inmiddels al een aantal leuke en originele initiatieven aange-

meld. Zo organiseert IVN Helden een nachtelijke wandeling door een 

van de natuurgebieden in de omgeving van Helden. De wandeling 

duurt ongeveer twee uur. Halverwege de wandeling kun je genieten 

van een nachtpicknick, de nachtrust en de nachtelijke geluiden.

IVN Kerkrade organiseert een spannende nachtwandeling in de 

Middeleeuwse driehoek Baalbruggermolen-Rolduc-Burg Rode, 

een gebied dat verbonden is met sagen en legenden. Tijdens deze 

wandeling gaat het om ruiken, horen, voelen en zien. Alle zintuigen 

komen aan bod tijdens deze nachtwandeling. De wandeling wordt 

begeleid door een geheimzinnige schim die spannende verhalen uit 

vervlogen tijden vertelt over Bokkerijders, klokken die uit de grond 

komen en de dieren van de nacht. 

Ook andere IVN-afdelingen zijn van de partij. IVN Spaubeek orga-

niseert een excursie waarin het beleven van de duisternis centraal 

staat. De excursie zal plaatsvinden in de omgeving van Beek. IVN 

Meerssen, Milieudefensie Meerssen en IVN Ulestraten organiseren 

drie avondwandelingen met als titel  ‘Het Nachtleven’. 

Natuurlijk Asselt organiseert een avondkanotocht. Gedurende de 

Nacht van de Nacht kan een tocht op de Asseltse plassen worden 

gemaakt. Koffie of thee en koek zit bij de prijs inbegrepen. Een 

unieke ervaring om vanaf het water de nacht te ‘beleven’.

IVN Valkenburg aan de Geul neemt ook dit jaar weer deel. De 

vereniging organiseert een sagentocht in en om de kasteeltuin Oud-

Valkenburg.

gemeenten tijdens de nacht van de nacht

Daarnaast hebben twee gemeenten positief gereageerd. De ge-

meente Weert levert een bijdrage aan de Nacht van de Nacht door 

onder meer de aanstraalverlichting van de Sint Martinuskerk voor 

een nacht uit te schakelen. Daarnaast richt de gemeente Weert zich 

tot haar ondernemers met het verzoek om de verlichting van hun 

reclameborden en bedrijfspanden gedurende de nacht te doven.

Ook de gemeente Brunssum zal dit jaar weer meedoen aan de 

Nacht van de Nacht. De gemeente gaat de verlichting van openbare 

gebouwen en openbare voorzieningen gedurende de hele nacht 

uitschakelen. Ook onderzoekt Brunssum, in samenwerking met de 

energieleverancier, alle mogelijke besparingen in het gemeentelijke 

energieverbruik, waaronder de openbare verlichting.

Wil je meer informatie, ga dan naar www.nachtvandenacht.nl. 

Voor deelname aan een activiteit of het zelf organiseren van een 

activiteit, kun je contact opnemen met Ester Wolters (voorlichting 

Milieufederatie Limburg), tel. 0475 - 386410.

nacht van de nacht op 25 oktober 

op zaterdag 25 oktober vindt voor de vierde maal de nacht van de nacht plaats. de Provinciale milieufederaties 

en de stichting natuur en milieu vragen in deze nacht aandacht voor het belang van duisternis voor mens en dier. 

help je mee om van deze vierde editie een nog groter succes te maken?

 S t i c h t i n g  M i l i e u f e d e r a t i e  L i m b u r g   3 5  



site-seeing
op internet zijn tal van leuke en interessante websites te vinden, maar dan moet je wel weten waar. deze keer zetten 

we een paar websites met het thema ‘adoptie’ in de spotlight. altijd al een kip, koe of aap willen adopteren? bijna alles 

is mogelijk.

www.adoPteereenkiP.nL

Via deze site kun je adoptieouder van een kip worden. Als je dat 

eenmaal bent, krijg je iedere maand lekkere verse eitjes. Met de 

adoptie steun je overigens niet alleen je eigen kip, maar de hele 

biologische sector. Dat betekent dat minder kippen, koeien en 

varkens hun leven achter tralies hoeven te slijten. Het Nederlandse 

landschap wordt vrolijker als er meer biologische boerderijen zijn 

dankzij de dieren in de wei, de wilde bloemen langs de akkerranden 

en de minder grootschalige aanpak. Aan dit alles kun je een bijdrage 

leveren door een kip te adopteren.

De kip blijft eigendom van de boer en woont op de biologisch-

dynamische boerderij De Ridammerhoeve in het Amsterdamse 

bos of op één van de vele andere kippenboerderijen. Naast een 

adoptiecertificaat, krijg je elke maand zes biologische eieren en kun 

je via de webcam zien hoe het met je kip en haar vele honderden 

vriendinnetjes gaat. De kosten bedragen 14,75 euro voor een half 

jaar tot 29,50 euro voor een jaar.

www.adoPteereenaPPeLboom.nL

Wat is er leuker dan met vrienden of familie in de herfst heerlijke 

biologische appels plukken in de boomgaard? Je kunt je eigen boom 

met naambordje krijgen als je een appelboom adopteert. Met de 

adoptie steun je de natuur in de boomgaard, zoals de aanschaf van 

nestkastjes, aanleg van bloemenborders en onderhoud van ooie-

vaarsnesten. Sinds augustus 2004 zijn al bijna 23.000 appelbomen 

geadopteerd. 

De deelnemende Limburgse boomgaard ligt in Meijel. Het fruit-

bedrijf van Hans en Agnes Levels telt vijftien hectare biologische 

appels, peren en pruimen. Het ligt in een toeristisch, bosrijk gebied 

waar veel fietsroutes langskomen. Hans Levels nam een hele poos 

geleden het fruitbedrijf van zijn vader over en schakelde in 1999 

over op biologische fruitteelt. In zijn gaard is een kikkerpoel en 

hangen torenvalkkasten en mezenkastjes. Deelnemers kunnen Elstar 

bomen adopteren. 

Er zijn vier soorten adoptie mogelijk. De kosten bedragen tussen de 

22,50 en 39,50 euro per jaar.
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www.stichtingaaP.nL

Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse 

dieren. Deze dieren zijn afkomstig van illegale handel, proefdier-

laboratoria, circussen, dierentuinen of rechtstreeks van particulieren. 

De stichting is gespecialiseerd in de opvang van apen en kleine 

uitheemse zoogdieren, zoals wasberen, stinkdieren en prairiehond-

jes. Vaak zijn de dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP 

krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben om weer 

op verhaal te komen. Het uiteindelijke doel is om de dieren weer 

gezond te maken en ze daarna te herplaatsen in een natuurlijke 

omgeving, een reservaat of een gerenommeerde dierentuin.

De dieren van AAP hebben uiteraard verzorging nodig: eten, drinken, 

een schoon verblijf en medische begeleiding. Je kunt de stichting 

hierbij een handje helpen door een dier te adopteren. Het maandbe-

drag dat je daarvoor betaalt, is afhankelijk van het soort dier. Adop-

tie van kleinvee kost 4,50 per maand, een aap of wasbeer 11,50 per 

maand en een chimpansee 34 euro per maand. Met dit geld draag je 

bij aan de kosten van de dagelijkse verzorging. Als dank krijg je een 

adoptiecertificaat en een foto van je beschermeling. 

www.wnf.nL

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) kent natuurlijk iedereen. Het WNF 

helpt natuur, dieren en planten. Sinds kort is het ook mogelijk om 

het WNF te steunen door een dier te adopteren. Door een panda, 

ijsbeer, orang-oetan, tijger, neushoorn of schildpad te adopteren, 

bescherm je het leefgebied van deze met uitsterven bedreigde 

diersoorten. Je hebt de keuze uit een standaard (20 euro) of een 

luxe adoptie (35 euro). De adoptie is natuurlijk niet echt, maar je 

bijdrage komt ten goede aan de bescherming van het leefgebied 

van dit dier en zijn soortgenoten. Je krijgt een cadeaubox met 

daarin een pluchen knuffel (luxe pakket), adoptiecertificaat, foto 

met lijstje en informatie over het dier. Het is ook mogelijk een 

adoptie aan iemand cadeau te doen.

Middels een ander project van het WNF kun je een eigen virtueel 

stukje Himalaya kopen. Giften aan dit project komen ten goede aan 

het Klimaatproject van het WNF. Al vanaf 1 euro kun je een virtueel 

stukje sneeuw of gletsjer kopen. De opwarming van de aarde bedreigt 

het kwetsbare evenwicht in dit gebied. De sneeuwgrens is dramatisch 

opgeschoven en 65% van de gletsjers is al gesmolten. Dit heeft uiter-

aard catastrofale gevolgen voor mens en dier. Tezamen vormen alle 

gekochte pixels - inmiddels zijn er wereldwijd al zo’n 65.000 verkocht 

– een grote foto op de homepage van de website. Elke pixel in deze 

foto symboliseert op zijn beurt een stukje natuur in de Himalaya. Met 

het Klimaatproject wil het WNF dit proces een halt toeroepen. Alle 

WNF-acties zijn te vinden in het menu ‘Shop & Fun’.

www.adoPteereenkoe.nL

Stichting Koevoet streeft met het project ‘Adopteer een koe’ naar 

welzijn voor het vee, gezonde producten, milieuvriendelijke pro-

ductie, een goed inkomen voor de boeren en aandacht voor na-

tuur en landschap. Boeren die hun bedrijf duurzaam willen maken, 

worden ondersteund. Hieraan kun je bijdragen door de adoptie 

van een koe. Voor 50 euro per jaar kun je een koe adopteren bij 

een boer naar keuze. Dat adoptiegeld gaat in zijn geheel naar de 

boer. Speciaal voor adoptievrienden zijn er ‘boerderijdagen’. Iedere 

boer houdt deze tweemaal per jaar; één in het voorjaar en één in 

het najaar. Op die dagen kun je de koe en het bedrijf bezoeken, 

vragen stellen, foto’s maken, producten kopen en soms ook een 

handje meehelpen. Verder ontvang je iedere twee à drie maanden 

de nieuwsbrief Koevoet. Je kunt een koe adopteren als indivi-

duele burger of gezamenlijk als schoolklas, bedrijf, vriendenclub 

of organisatie. Een adoptiekoe cadeau geven, behoort ook tot 

de mogelijkheden. Je krijgt altijd een adoptiecertificaat waarop 

naam, geboortedatum, levensnummer en de verblijfplaats van de 

adoptiekoe staan. Overigens kun je ook stieren adopteren! 

Landelijk doen een zestigtal boerenbedrijven mee. In Limburg 

kun je terecht bij boer Loonen in Siebengewald (tussen Venlo en 

Nijmegen). Een kleine kudde koeien begraast een natuurgebied 

van ruim honderd hectare op de Bergerheide in Nationaal Park 

De Maasduinen. Ook lopen 75 koeien rond het Schuitewater in 

Broekhuizen. Dat wil zeggen: in de zomer. ’s Winters staan de 

dieren natuurlijk op stal. Meer informatie op www.loonen.info

Monique Demarteau

Milieufederatie Limburg
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De Milieufederatie heeft als uitgangspunt 

dat met (her)vestiging van veehouderijen 

in een LOG, elders knelpunten moeten 

worden opgelost met winst voor natuur, 

landschap en milieu. De schaalvergroting 

binnen de intensieve veehouderij legt een 

steeds grotere druk op het waarborgen van 

de kwaliteit van natuur, landschap en een 

gezond leefmilieu. Vanuit verschillende 

geledingen binnen de samenleving is er 

dan ook verzet tegen megastallen. 

De overheid heeft geen overzicht van 

alle (geplande) megastallen in Nederland. 

Milieudefensie beschikt sinds kort wel over 

een dergelijk overzicht. In augustus 2007 is 

namelijk door Milieudefensie een meldpunt 

opgezet, waar omwonenden van (ge-

plande) megastallen zich kunnen melden. 

megastallen moeten aan 
strenge eisen voldoen
binnen de intensieve veehouderij in midden- en noord-Limburg vindt momenteel een schaalvergroting plaats. 

er lopen meerdere initiatieven voor de vestiging van megastallen in verschillende landbouwontwikkelingsgebieden, 

de zogenoemde Log’s.

Hierdoor kunnen alle initiatieven voor de 

vestiging van megastallen in beeld worden 

gebracht. Het blijkt dat er in de provincie 

Limburg twaalf initiatieven zijn voor de 

bouw van megastallen, variërend van een 

uitbreiding naar 5.000 varkens in Grashoek 

tot een nieuwbouw voor 35.000 varkens en 

1.300.000 kippen in Grubbenvorst. Voor de 

provincie Limburg komt men dan tot een 

totaal van 151.500 varkens en 2.090.000 

kippen.  

Om een goed beeld te krijgen van de 

schaalvergroting binnen de intensieve vee-

houderij zijn er in opdracht van de Tweede 

Kamer diverse rapporten uitgebracht met 

betrekking tot de gevolgen van de bouw 

van megastallen voor de kwaliteit van de 

leefomgeving voor mens en dier. Daar-

naast is door de Stichting Centrum voor 

Landbouw en Milieu (CLM) in opdracht 

van Milieudefensie een onafhankelijke 

‘quick review’ uitgevoerd. Uit deze toetsing 

van CLM blijkt dat er in de verschillende 

uitgebrachte adviezen en analyses met 

betrekking tot de bouw van megastallen 

verschillende definities gehanteerd worden 

voor megastallen. Bovendien worden de 

begrippen megastal, megabedrijf en agro-

productiepark soms door elkaar gebruikt. 

Een megabedrijf is wat betreft dieraan-

tallen nog groter dan een megastal. Met 

een agroproductiepark wordt een bedrijf 

aangeduid dat op één locatie een zeer 

groot aantal dieren en andere schakels van 

dezelfde keten (bijv. een slachterij) of 

andere ketens (bijv. een glastuinbouw-

bedrijf) huisvest. 
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Veel mogelijke positieve aspecten van 

megastallen blijken gebaseerd te zijn op 

voornemens en aannames. Bij het realise-

ren van een duurzame megastal moet dan 

ook met vele randvoorwaarden, wat betreft 

de regelgeving en de kwaliteit van de leef-

omgeving, rekening worden gehouden. 

Rondom alle initiatieven van megastal-

len zijn het vooral de kleine boeren die 

het onderspit moeten delven. Deze boeren 

dreigen ten onder te gaan aan de mega-

veehouderijbedrijven die de marktprijzen 

bepalen. Doordat grote bedrijven inno-

vatiesubsusidies krijgen om LOG’s vol te 

bouwen, blijft er geen ruimte meer over 

voor gangbare boerenbedrijven om zich in 

een LOG te vestigen. 

De Milieufederatie hanteert inzake de 

megastallen het ‘nee, tenzij principe’. 

Dat houdt in dat megastallen zich alleen 

kunnen vestigen in een LOG als ze aan 

strenge eisen voldoen, zoals normen voor 

ammoniak en fijn stof uitstoot en regels 

omtrent duurzame bedrijfsvoering, land-

schappelijke inpassing en dierenwelzijn.

Robert Bibo

Milieufederatie Limburg

nieuwe wet legt lot landschap 
in handen van provincie

op 1 juli 2008 is de nieuwe wet ruimtelijke ordening (nwro) in 

werking getreden. de ‘oude’ wet voldeed niet meer aan de maatstaven 

van deze tijd. 

Een van de gevolgen van de nieuwe wet is dat bestemmingsplannen niet meer auto-

matisch door de provincie aan het streekplan worden getoetst. Daarvoor in de plaats 

krijgt de provincie uitgebreide wettelijke mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de 

provinciale doelen in de gemeentelijke bestemmingsplannen worden meegenomen.

In de structuurvisie (zoals het streekplan in de nWRO wordt genoemd) geeft de pro-

vincie aan wat zij belangrijk vindt en wat niet, het zogenoemde provinciaal belang. 

Een belangrijk provinciaal belang is de afstemming tussen gemeenten over het aantal 

te bouwen bedrijventerreinen en woningen. Om te voorkomen dat Limburg en ons 

landschap dichtslibt en verrommeling optreedt, zijn spelregels nodig die door de 

provincie moeten worden gemaakt. 

Gemeenten kunnen niet meer alleen op hun eigen eilandje regeren, maar zullen in 

samenwerking met andere gemeenten tot oplossingen en afspraken moeten komen. 

De provincie - als spelverdeler - moet de bovengemeentelijke belangen behartigen. 

De nWRO biedt daartoe voldoende mogelijkheden, maar dan moet de provincie wel 

alle middelen willen inzetten en de juiste provinciale belangen benoemen. Geeft de 

provincie geen spelregels, dan kunnen gemeenten het machtsvacuüm gaan opvullen 

wat alle gevolgen van dien voor landschap en natuur.

In Limburg heeft de provincie ervoor gekozen op de reeds ingeslagen weg van overleg 

en afspraken met de betreffende gemeentes verder te gaan. Het Provinciaal Omge-

vingsplan (POL 2006) wordt omgezet in een structuurvisie en is dus slechts bindend 

voor de provincie zelf. De provincie heeft aangegeven pas bij escalatie over te gaan 

tot het maken van een verordening, waarin de provinciale doelen zijn opgenomen die 

direct voor de gemeentes doorwerken in te maken bestemmingsplannen. 

De Milieufederatie Limburg maakt zich thans dan ook zorgen of de provincie snel de 

beschikbare instrumenten zal inzetten om natuur en landschap adequaat te bescher-

men. Gebeurd dat niet snel genoeg, dan kunnen allerlei ongewenste bouwplannen en 

aantastingen van het landschap plaatsvinden zonder dat de provincie daar iets aan 

kan doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde onlangs nog dat veel 

provincies nog niet zover zijn. Wat nodig is, is dat de provincie haar oude streekplan 

goed en snel vertaald in provinciale belangen en deze vastlegt in een provinciale 

verordening. 

De Provinciale Milieufederaties zijn van plan eind 2008 een groot  WRO-symposium 

voor provincies en gemeenten te organiseren, waarin de kwaliteit van natuur en land-

schap tegen het licht van de nWRO wordt gehouden.

Lieveke Duijvestijn

Milieufederatie LImburg
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