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NACHT VAN DE NACHT 
Op 28 oktober vond de 13e Nacht van de 

Nacht plaats. Uniek dit jaar was dat Interbest, 

de grootste lichtreclamefabrikant van 

het land, ‘s avonds alle lichtreclames en 

reclamezuilen doofde. En misschien wel het 

mooiste: voortaan gaan al die zuilen elke 

nacht tussen 1:00 en 5:00 uur uit! Ook kon 

je in elke provincie romantisch bij kaarslicht 

dineren in een van de ‘nachtrestaurants’.

In de stad Utrecht kon je op een donker 

Vredenburg en vanaf sterrenwacht 

Sonnenborgh speuren naar sterren in het 

donker. Soms kwam daar ook nog een 

zoektocht naar jagende vleermuizen bij, met 

een heuse batdetector (Steede Hoge Woerd, 

Leidsche Rijn). Of naar uilen (Koetshuis in 

Stoutenburg). 

Belevingstochten waren er in de bossen 

bij Austerlitz, Soest en Rhenen, langs de 

Kromme Rijn, op het Fort bij Rijnauwen en 

bij de Utrechtse Molen de Ster. De donkere 

polders werden verkend met IVN en de 

Polderwachter; sportievelingen gingen 

kanoën door de duistere Utrechtse grachten. 

Bij kinderboerderij Koppelsteede was te 

ervaren wat dieren zoal doen in het donker.

En er was nachtmuziek. In de Torenpleinkerk 

in Vleuten voerden het ensemble Profonda-

mente en sopraan Esther Kronenburg  

passende werken uit van o.a. Dowland, 

Purcell, Merula, Marin Marais en Händel. Op 

Fort Vechten in Bunnik trokken een lichtjes-

tocht en masterclasses nachtfotografie en 

sterrenkunde samen 1.000 bezoekers.

Zie ook: www.nmu.nl/nacht

OP VOLLE KRACHT

CIRCULAIRE STAD & REGIO

ENERGIENEUTRALE PROVINCIE

DUURZAME LANDBOUW

2017 was een jaar vol beweging. Op diverse 

plekken en onderwerpen in de provincie werd 

het verschil gemaakt. In dit jaarbericht laten 

we in vogelvlucht onze meest inspirerende 

momenten zien, waarop de duurzame 

In 2017 waren er veelbelovende 

ontwikkelingen bij de partners van de 

Alliantie Cirkelregio Utrecht, waarvan de 

NMU de aanjager is. Gezamenlijk werkten 

we aan afvalvrije kantoren. We stimuleerden 

partijen om van kantoren in de regio 

‘grondstoffendepots’ maken, door de keten 

2017 was een dynamisch jaar op energiege-

bied. Bij vergaderingen van de Amersfoortse 

gemeenteraad lieten we ons in september 

duidelijk horen vóór drie initiatieven voor wind-

energie. En het werkte: een meerderheid gaf 

groen licht voor verdere planuitwerking. Voor 

de betrokkenen bij de Utrechtse polder Rijnen-

burg organiseerde de NMU in juni een excursie 

naar een succesvolle windcoöperatie in Nijme-

gen. Uiteindelijk kwam ook daar een ‘go’ voor 

de ontwikkeling van schone energiescenario’s.

In Nieuwegein nam de gemeenteraad 

unaniem de Routekaart Energieneutraal 

Nieuwegein aan, die de NMU voor de 

gemeente opstelde; daarmee kan de stad 

in 2040 energieneutraal zijn. En voor de 

gemeente Soest onderzocht de NMU hoe zij 

in 2030 20% van de energiebehoefte op eigen 

gemeentegrond kan opwekken. Conclusie: 

het kan, maar het zal veel inzet vragen!

Ook sportclubs weren energiek bezig. Sport-

verenigingen Desto, De Vinken en Bunnik 

namen samen tientallen zonnepanelen in 

In 2017 hebben we weer diverse nieuwe 

Duurzame Boeren in het zonnetje gezet.  

Zoals Max van Tilburg en Nicole Schellekens, 

die bij Breukelen 70 biologische koeien 

melken. In hun bedrijf is er ruimte voor mens 

en natuur en is er geen mestoverschot.  

Dirk-Jan en Martine Stelling-Wismeijer 

boeren weer op een heel andere manier 

duurzaam. Op hun zorgboerderij Nieuw 

Bureveld is een gemengd bedrijf met 

vleesvee, kippen en een biologische tuinderij, 

én een zinvolle dagbesteding voor mensen 

met een hulpvraag. Samen met de Duurzame 

Boeren laat de NMU aan de sector en de 

politiek zien dat duurzame landbouw kán 

en veel oplevert voor maatschappij en 

natuur. Ook namen we het initiatief voor 

een gezamenlijk actieplan ‘Duurzame 

Landbouw met Natuur’ van de natuur- en 

landbouworganisaties, als inbreng voor de 

nieuwe landbouwvisie van de provincie. 

Een andere focus was energieverbruik in de 

melkveehouderij – een belangrijke sector in 

de provincie Utrecht. Er vonden diverse excur-

van inkoop, schoonmaak- en afval slimmer in 

te richten. Ook brachten we de mogelijkheden 

in kaart voor hoogwaardige toepassing van 

biomassa, met concrete aanbevelingen 

voor de vorming van nieuwe ketens. 

Aanbod is er voldoende, nu de concrete 

productontwikkeling!

sies plaats naar voorbeeldbedrijven ‘Energie-

neutrale Melkveehouderij’, een project waar-

aan de NMU bijdraagt als voorzitter van de 

stuurgroep. Aan de orde kwamen onder an-

dere mogelijkheden om elektriciteit en diesel 

te besparen. Verder is het zelf duurzaam op-

wekken van stroom erg interessant voor boe-

Na een spannende strijd ging Instock 

er in september vandoor met de 

Duurzaamheidsprijs 2017, voor hun bijdrage 

aan een circulaire economie. Door te koken 

met onverkochte producten zet dit restaurant 

voedselverspilling letterlijk op de kaart. Met 

het prijzengeld gaat Instock nóg meer impact 

maken. Tweede en derde prijzen gingen naar 

Circulair paviljoen The Green House en i-did.

Ook kwam afgelopen jaar de nieuwe website 

van de Alliantie online (www.cirkelregio-

utrecht.nl); en ging het nieuwe NMU 

Servicepunt Circulaire Samenleving van 

start. Hier kunnen aanbieders van circulaire 

producten of diensten hun waren uitstallen; 

consumenten kunnen zien wat er zoal aan 

circulaire zaken te koop, te huur en te leasen 

is. Hiermee ondersteunen we ook lokale 

initiatieven die bijdragen aan de circulaire 

economie. Zoals een zwammenkwekerij op 

koffiedik en de Stadswormerij in Amersfoort.  

Zie ook: www.nmu.nl/circulair

renbedrijven – bij voorkeur met deelname van 

energiecollectieven en omwonenden. Door  

de NMU georganiseerde bijeenkomsten rond 

o.a. de postcoderoosregeling leverden tot nu 

toe 8 staldaken vol zonnepanelen op!

Zie ook: www.nmu.nl/landbouw
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gebruik, aangevuld met ledverlichting en an-

dere maatregelen. Ook op enkele sporthallen 

in Nieuwegein verschenen zonnepanelen. Bij 

dit alles was het Servicepunt Energie Lokaal 

van de NMU een belangrijke aanjager. 

Het onderwerp ‘energielandschappen’ zetten 

we op de agenda bij gemeenten, provincie en 

lokale groepen. 

Samen met de partners van de Regionale 

Energie Agenda dachten we met 

woningcorporaties, transitie-experts, bouwers 

en burgers mee over de vraag hoe we alle 

woningen van het gas af krijgen. Mooie 

mijlpaal: op 10 oktober spraken de U10-

gemeenten zich uit voor gasloze nieuwbouw!

Zie ook: www.nmu.nl/energie

provincie waaraan we werken weer een stapje 

concreter werd. 

De beweging van onderop is niet te stuiten. 

Mensen die zelf energie opwekken, zelf 

voedsel verbouwen, zelf hun eigen omgeving 

vergroenen. Geïnspireerd door de moge-

lijkheden van de circulaire economie zetten 

mensen nieuwe ondernemingen op. De 

Utrechtse energiecoöperaties en collectieve 

zon- en windprojecten leveren samen genoeg 

stroom op voor 85.000 huishoudens. Met de 

voucherregeling ‘Groen aan de buurt’ boden 

we mensen de kans om hun groene wensen 

te realiseren. Maar liefst 45 initiatieven uit 

de regio schreven zich in voor de Duurzaam-

heidsprijs rondom circulaire economie. We 

ondersteunen telkens nieuwe initiatieven om 

hun doelstellingen te halen. En we laten via 

onze servicepunten heel helder zien wat je 

zelf kunt doen en samen kunt betekenen. 

Maar met alleen initiatieven van onderop ha-

len we de doelstelling voor duurzame energie 

in de provincie niet. Daarom versterkten we bij 

verschillende gemeenten het draagvlak voor 

windenergie. Met ons eigen pamflet boden we 

suggesties voor de verkiezingsprogramma’s, 

in aanloop naar de raadsverkiezingen. Na 

een congres over duurzame warmte in het 

voorjaar en een gezamenlijke position paper 

met onze regionale partners sprak een groot 

deel van de gemeenten zich op de Dag van de 

Duurzaamheid uit voor gasloze nieuwbouw. 

In het nieuwe regeerakkoord zijn de klimaat-

doelstellingen nog niet concreet ingevuld en 

krijgen natuur en landbouw nauwelijks aan-

dacht. Met alle initiatieven in de regio laten 

we zien hoe duurzame praktijken eruitzien en 

in welke richting we verder willen versnellen. 

Daarbij lopen we tegen lastige vragen op. 

Bijvoorbeeld: hoe geven we in onze drukke 

provincie de opwekking van schone energie 

een goede plek? We zwengelden het gesprek 

hierover aan in onze diverse achterban en op 

gemeentelijke en provinciaal niveau en boden 

diverse gezichtspunten. In 2018 gaan we daar 

verder mee aan de slag. 
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COLOFON
Bewoners helpen bij hun inzet voor hun eigen 

leefomgeving zit in het DNA van de NMU. 

Daarnaast hebben we ons ontwikkeld als be-

hartiger van natuur- en milieubelangen, mee-

beslisser in gebiedsprocessen en versneller 

van duurzame ontwikkelingen. De NMU werkt 

nauw samen met de vijf andere natuur- en 

milieuorganisaties in de provincie Utrecht. 

En landelijk met de elf andere provinciale 

Natuur- en Milieufederaties, en landelijke 

natuur- en milieuorganisaties.

In 2017 werkten bij de NMU gemiddeld 13 

mensen. De Raad van Toezicht controleerde 

het beleid en dacht mee over de strategie. De 

Raad van Advies functioneerde als klankbord.

Het werk van de NMU wordt mede mogelijk 

gemaakt door de provincie Utrecht en De 

Nationale Postcode Loterij.

De NMU heeft het CBF keurmerk voor goede 

doelen en de ANBI-status. 

Dankzij u.

De Natuur en Milieufederaties werken aan groene, duurzame en 
klimaatbestendige provincies. In elke provincie is een Natuur en 
Milieufederatie actief. Als netwerkorganisaties verbinden, stimuleren en 
ondersteunen de federaties meer dan 1.000 lokale organisaties. Samen 
met deze lokale organisaties, bedrijven en overheden werken ze aan 
duurzaamheid in heel Nederland. 
 

De Natuur en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage van 
€ 45,4 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u 
kunnen wij de Natuur en Milieufederaties en 98 andere organisaties 
financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 
al ruim € 5 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een 
betere wereld: postcodeloterij.nl

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht

telefoon: 030 – 2567 350

info@nmu.nl  |  www.nmu.nl

twitter: @NMU_  |  facebook: NMUtrecht

RIJKE NATUUR & MOOI LANDSCHAP
Park Utrechtse Heuvelrug – van Grebbeberg 

tot Gooimeer – kwam in 2017 weer een stap 

dichterbij. Met input van drie gebiedsavonden, 

die de NMU hielp organiseren, kwam er in 

juni een Ambitiekaart tot stand. De ambities 

vallen uiteen in drie categorieën: meer 

biodiversiteit, versterking landschap en 

cultuurhistorie en passende recreatie. Eind 

2017 werd het uitvoeringsprogramma voor  

het Nationaal Park vastgesteld.

In de Oostelijke Vechtplassen haalde de 

natuur opgelucht adem. Een nieuw bestem-

mingsplan dreigde forse groei van boeren-

bedrijven in de buurt mogelijk te maken, met 

alle extra uitstoot van stikstof van dien. Na 

beroep van de NMU, de Vechtplassencom-

missie en Natuurmonumenten vernietigde de 

Raad van State dit deel van het bestemmings-

plan. Hierdoor mogen veehouders in het ge-

bied alleen nog uitbreiden via een individueel 

bestemmingsplan – als dat geen effecten op 

de natuur heeft. 

Verder ging het project Groen aan de Buurt 

voluit van start. Tijdens bijeenkomsten wer-

den bestuurders enthousiast gemaakt; diver-

se avonden voor bewoners leverden talloze 

ideeën én uitwerkingen op voor vergroening 

van de buurt. Ook liep het storm met het 

aanvragen van Beleef en Bewonder vouchers; 

al ruim 100 buurtinitiatieven kregen budget 

om hun plannen uit te voeren. De NMU voert 

dit project uit samen met IVN en Landschap 

Erfgoed Utrecht, mogelijk gemaakt door de 

provincie. De kiem voor een nog groenere 

provincie is dus zeker gelegd!

Zie ook: www.nmu.nl/natuur 

GEZOND OP PAD
In Utrecht konden fietsers zich het afgelopen 

jaar rijk fietsen. Van NMU-medewerkers 

en stagiaires kregen ze complimenten voor 

hun gezonde vorm van mobiliteit, én een 

flyer die korting gaf bij allerlei Utrechtse 

bedrijven. Daarnaast kregen de 800 grootste 

bedrijven in de provincie aanbevelingen om 

het fietsen actief te gaan stimuleren. Het 

revalidatiecentrum De Hoogstraat ging dit  

als eerste actief doen, begeleid door de NMU.  

De campagne ‘Fiets je rijk’ werd ondersteund 

door de Fietsersbond en Milieudefensie. 

De campagne Schone Bezorgdiensten, in 2016 

gestart, heeft in 2017 nog meer deelnemers 

opgeleverd. Inmiddels bezorgen 70 bedrijven 

maaltijden met een e-bike of elektrische 

scooter, in plaats van een walmende ‘gewone’ 

brommer of scooter. 

Verder droegen we actief bij aan de 

totstandkoming van het nieuwe provinciale 

programma Gezonde Lucht. Zo brachten we 

bij de Utrechtse gemeenten ‘5 makkelijke 

maatregelen voor schone lucht’ onder de 

aandacht. Samen met de provincie werken 

we concreet aan de uitvoering van het 

Realisatieplan Fiets. En via het initiatief We 

Drive Solar verschenen er mede dankzij ons 

30 elektrische deelauto’sin de provincie.

Minder goed nieuws was er rond de dreigende 

verbreding van de Ring Utrecht. Een mooie 

‘Ode aan 596 bomen’ kon niet voorkomen 

dat de verbreding in oktober toch weer 

terugkwam in de plannen van het nieuwe 

kabinet. Het wachten is nu op de uitspraak 

van de Raad van State op het beroep dat 

een aantal milieu- en bewonersorganisaties 

hebben aangetekend.

Zie ook: www.nmu.nl/vervoer

STEUN ONS

De Natuur en Milieufederatie Utrecht kan haar 

werk doen dankzij diverse grote bijdragen. 

Maar om een echt duurzame en mooie leefom-

geving in Utrecht te bereiken is de steun van 

particulieren en bedrijven ook heel belangrijk.

U kunt op meerdere manieren een bijdrage 

leveren aan ons werk. Bijvoorbeeld door 

Supporter van de NMU te worden. Maar u 

kunt ons ook steunen met een gift of een 

periodieke schenking, of door de NMU 

op te nemen in uw testament. Elke gift of 

schenking aan de NMU is aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting; we zijn erkend als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Zo kunnen wij, mede dankzij uw steun, nóg 

meer doen voor een mooie en duurzame  

provincie!

Kijk voor meer informatie op  

www.nmu.nl/steunons.

Uitgave: NMU 2017

Foto’s: NMU, tenzij anders vermeld

Ontwerp: Suggestie & illusie

Druk: LibertasPascal Utrecht
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GROENE EN BLAUWE STAD
Met meer groen en water kunnen we steden 

klimaatbestendig inrichten. Zo worden ze in de 

toekomst beter bestand tegen de effecten van 

klimaatverandering, zoals hitte, wateroverlast 

of juist droogte. Water en groen koelen de stad 

op hete dagen, maar vergroten ook het ver-

mogen om water af te voeren of tijdelijk op te 

slaan wanneer het lang en veel regent.

Tijdens een praktijkmiddag konden gemeen-

ten in de provincie Utrecht hun kennis en 

aanpak met elkaar delen, maar ook hun pro-

blemen en vraagstukken. Zo ondersteunen 

we gemeenten bij hun beleid en hun concrete 

aanpak. Ook lieten we de mogelijkheden van 

groene daken in de provincie Utrecht onder-

zoeken. Wat blijkt: er zijn nog maar weinig 

a

En verder heeft de NMU in 2017…

• Samen met provincie en gemeente de Staat van Utrecht 2017 gepubliceerd, de brede 

duurzaamheidsmonitor van de regio

• 650 ruimtelijke plannen beoordeeld op hun gevolgen voor natuur, milieu en landschap,  

en 250 plannen nader getoetst

• 50 adviezen gegeven aan bewonersgroepen bij hun inspraak op ruimtelijke plannen

• 20 keer geadviseerd, ingesproken of zienswijzen ingediend rond gemeentelijke 

bestemmingsplannen

• Voor Vitens 630 plannen beoordeeld op hun effecten voor de grondwaterkwaliteit  

en 12 zienswijzen ingediend

• Energiezuinige en circulaire nieuwe huisvesting gevonden in verzamelgebouw de  

Nieuwe Vaart in Utrecht-Centrum. Van harte welkom!

groene daken in onze provincie, terwijl de 

potentie juist heel groot is! Bovendien kunnen 

groene daken heel interessant zijn voor het 

opvangen van regenwater, het isoleren van 

gebouwen, het koelen van de stad en voor het 

aantrekken van meer biodiversiteit.

Zie ook: www.nmu.nl/groenestad

Het NMU-team op de nieuwe locatie. 
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