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DUURZAME LANDBOUW
De NMU heeft in 2018 een verkenning uitge-

voerd naar de kansen voor Valuta voor Veen in 

Utrecht. Het idee is eenvoudig: boeren nemen 

maatregelen om bodemdaling en uitstoot te 

voorkomen op hun bedrijf. Deze verminde-

ring van CO2-uitstoot kan worden verkocht 

in de vorm van CO2-credits  aan bedrijven, 

overheden en burgers die op vrijwillige basis 

hun CO2-uitstoot willen compenseren. Het is 

een model waarmee natter landgebruik ook 

economisch mogelijk wordt gemaakt. In 2019 

hopen we een vervolg uit te voeren door mid-

del van een marktverkenning. 

Ook hebben we het Actieplan Duurzame 

Landbouw, dat we eind 2017 presenteerden 

samen met natuur- en landbouworganisaties,  

verder uitgewerkt. Dit plan draagt bij aan de 

verbetering van natuurwaarden in het agra-

risch gebied. De provincie en de waterschap-

pen hebben zich als partner aangesloten en 

de provincie heeft het Actieplan opgenomen in 

de nieuwe provinciale landbouwvisie. In 2019 

zullen vijf projecten met een looptijd van circa 

vijf jaar van start gaan. Binnen deze projec-

ten gaan we boeren helpen bij het maken en 

uitvoeren van natuurplannen voor hun eigen 

bedrijf. En we willen in de Groene contour 

samen met boeren natuur gaan inrichten en 

beheren. 

Zie ook: www.nmu.nl/landbouw

IN VOGELVLUCHT

SAMEN ENERGIE BESPAREN & OPWEKKEN

ENERGIELANDSCHAPPEN

CIRCULAIRE STAD & REGIO 

Grote duurzaamheidsvraagstukken zoals de 

teruglopende biodiversiteit in het agrarisch 

gebied en klimaatverandering, vragen om 

Het Servicepunt Energie Lokaal van de NMU 

heeft in 2018 ruim 50 lokale energie-initiatie-

ven ondersteund, geadviseerd of op weg ge-

holpen door partijen aan elkaar te koppelen. 

Groot succes is de lancering van het onder-

De NMU wil ervoor zorgen dat alle betrokken 

partijen van energieprojecten direct vanaf 

het begin samenwerken om zo te komen 

tot Energielandschappen die passen in de 

omgeving, duurzame energie leveren aan 

omwonenden en ruimte bieden aan natuur. 

Binnen de Green Deal Participatie zijn 

steuningsfonds van de provincie, waarvoor de 

NMU heeft gezorgd. Lokale Utrechtse ener-

giecoöperaties krijgen daarmee de mogelijk-

heid om grootschalige duurzame-energiepro-

jecten te ontwikkelen. 

Collectieve zon is een ambitieus project 

waarbij grote daken van bedrijfsgebouwen, 

boerderijen, sportzalen, scholen, kerken enz. 

bedekt worden met zonnepanelen. In 2018 

zijn er door de directe ondersteuning van de 

NMU zo’n 40 zonnedaken bijgekomen die 

energie leveren voor eigen gebruik en ruim 

20 zonnedaken die ook energie leveren aan 

omwonenden. Bij elkaar ruim 5000 zonnepa-

nelen! Bovendien bleek er een domino-effect 

te ontstaan. Veel andere energieprojecten in 

de regio konden door de opgedane kennis en 

ervaring versneld uitgevoerd worden.

Bewoners leren het beste van hun buren. 

Daarom hebben we in totaal maar liefst 250 

energie-ambassadeurs opgeleid. Energieam-

bassadeurs zijn mensen die zich in hun eigen 

woonwijk inzetten op het gebied van energie-

besparing. Zij informeren en motiveren buurt-

genoten om aan de slag te gaan met energie 

besparen en opwekken.

Lees meer op: www.nmu.nl/energie

7

2

hierover afspraken gemaakt. Maar liefst 27 

partijen ondertekenden de deal en beloven 

daarmee burgers te betrekken bij het 

ontwikkelen van energieprojecten. 

De bijeenkomsten en sessies die we samen 

met Utrechtse natuur en milieuorganisaties 

organiseerden, leidden onder meer 

tot een visie met belangrijke pijlers 

voor een zorgvuldige ontwikkeling van 

Energielandschappen. 

Op 7 september namen we Utrechtse 

bestuurders, statenleden en 

energiecoöperaties mee op excursie 

naar succesvolle voorbeelden van 

energielandschappen en NOM (nul-op-

de-meter)-woningen in Gelderland. En 

we startten een kennisprogramma voor 

gemeenteambtenaren die kennis met elkaar 

willen uitwisselen. Voor nieuwe raadsleden 

ontwikkelden wij een flyer om hen te 

informeren en motiveren om in 2023 in de 

provincie Utrecht minimaal 16% duurzame-

energieopwekking te realiseren. 

fundamentele veranderingen. Veranderingen 

die diep ingrijpen in de manieren waarop 

we werken, wonen, voedsel produceren en 

consumeren en ons bewegen. In ons nieuwe 

beleidsplan hebben wij nog sterker onze rol 

benadrukt als aanjager van die transities 

op regionaal niveau. Dat willen we doen 

met concrete mijlpalen, die inspireren tot 

opschaling waardoor grote stappen worden 

gezet. En dat doen we samen: met ons bre-

de en sterke netwerk van actieve bewoners, 

duurzame ondernemers, deskundigen, maat-

schappelijke organisaties en overheden. Een 

mooi voorbeeld van deze aanpak vind ik het 

Actieplan Duurzame landbouw met natuur 

(zie verderop), maar ook de versnelling van 

duurzame-energieopwekking die we samen 

met bewoners en energiecoöperaties teweeg 

brengen. 

Transities zijn complex en omgeven met hob-

bels en dilemma’s. Het is duidelijk dat er veel 

meer opwekking van duurzame energie nodig 

is. Via zonnepanelen op daken, maar ook via 

zonnevelden en windmolens. Maar hoe geef 

je die een plek in de omgeving zonder dat 

dit ten koste gaat van leefbaarheid, natuur 

en landschap? Met onze brede en diverse 

achterban spraken we in 2018 over de zorgen 

bij Energielandschappen. Én over manieren 

om daaraan tegemoet te komen. Ik vond het 

waardevolle bijeenkomsten, waarin mensen 

met ogenschijnlijk tegengestelde perspec-

tieven elkaar ontmoetten en ontdekten dat 

verschillen overbrugbaar zijn. Belangrijke les: 

cruciaal is dat iedereen mee kan doen aan 

de energietransitie: door mee te praten over 

plannen, mee te doen aan de realisatie en 

mee te profiteren van de lusten. Dit is ook een 

speerpunt geweest van de samenwerkende 

natuur- en milieufederaties bij de onderhan-

delingen voor het nationaal Klimaatakkoord. 

Onder andere de eis van 50% lokaal eigendom 

voor nieuwe energieprojecten is daarvan het 

resultaat. 

Joris Hogenboom, directeur

Jongeren denken mee!
Het is belangrijk om jongeren te 

betrekken bij de energietransitie. Het 

gaat immers om hun toekomst – toch 

ontbreken ze in de energiedialoog. Samen 

met de provincie ontwikkelden we de app 

Swipocratie, waarin zij al swipend hun 

mening konden geven over verschillende 

mogelijkheden voor energieopwekking en 

-besparing. Het was een schot in de roos! 

In pilotgemeente De Bilt namen ongeveer 

240 jongeren deel aan de campagne. Wat 

bleek: jongeren willen best minder vlees 

eten of minder 

lang douchen. 

En windmolens 

en zonnepanelen 

zijn prima, alleen 

liever niet ten 

koste van natuur.
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We werken steeds meer toe naar een 

samenleving die circulair is; een samenleving 

waarbij geen afval meer bestaat, omdat 

alles ingezet kan worden als grondstof voor 

iets nieuws. Regionale samenwerking is 

essentieel om tot een circulaire samenleving 

te komen, zoals voor het sluiten van 

kringlopen in de bouwsector, of het realiseren 

van afvalvrije gebieden. De NMU werkt, als 

voorzitter van de Alliantie Cirkelregio, samen 

met regionale partijen aan deze opgaven. 

Op 12 maart organiseerde de alliantie een 

brede bijeenkomst waar het regionale 

bouwprogramma werd gelanceerd. 

Daarnaast heeft de NMU gemeenten 

gevoed in aanloop naar de verkiezingen. 

Na de verkiezingen bleek onder meer dat 7 

gemeentes een portefeuillehouder op het 

thema Circulaire Economie hebben. Dat is 

mooi, maar we streven er natuurlijk naar dat 

het thema in alle Utrechtse gemeentes hoger 

op de agenda komt.

Ook is het Servicepunt Circulaire Economie 

van start gegaan met als doel, meer 

succesvolle circulaire initiatieven in de regio. 

Bij dit servicepunt kunnen inwoners en 

ondernemers terecht met vragen of ideeën 

over circulaire economie. Wij ondersteunen 

ondernemers met het halen van hun 

doelstellingen, delen kennis en brengen 

partijen bij elkaar. 

Vanuit het landelijke project Sluit de Cirkel 

(samenwerkingsprogramma van de 12 

provinciale Natuur en Milieufederaties) werd 

in de provincie Utrecht de regionale grasketen 

en houtketen onderzocht. Tijdens werksessies 

hebben we meer inzicht gekregen in kansen 

en knelpunten bij het opzetten van een 

keten waarbij bermgras verwerkt wordt tot 

biobased grondstof en waarbij lokaal hout, 

lokaal benut wordt. Natuurmonumenten krijgt 

nu picknickbankjes gemaakt van hun eigen 

grassen! 

Zie ook: www.nmu.nl/circulair

https://www.nmu.nl/duurzame-landbouw/natuur-en-landbouworganisaties-presenteren-actieplan-duurzame-landbouw-met-natuur/
https://www.nmu.nl/duurzame-landbouw/natuur-en-landbouworganisaties-presenteren-actieplan-duurzame-landbouw-met-natuur/
http://www.nmu.nl/landbouw
https://www.nmu.nl/wat-we-doen-2/energie/energie-opwekken/zon/servicepunt-energie-lokaal/
https://www.nmu.nl/wat-we-doen-2/energie/energie-opwekken/energielandschappen/
https://www.nmu.nl/nieuws/green-deal-moet-betrokkenheid-energieprojecten-verbeteren/
mailto:www.nmu.nl/energie?subject=
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http://www.nmu.nl/circulair


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
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En verder heeft de NMU in 2018…
• bijgedragen aan de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht, 

waarbij NMU een spilfunctie had in het bij elkaar brengen van partijen; 

• samen met het Utrecht Sustainability Institute een Circular Economy Lab georganiseerd over 

biobased grondstoffen in de infrastructuur;

• de coördinatie over het Netwerk Utrecht 2040 gevoerd en met het netwerk bijgedragen aan 

de bekendmaking van de Staat van Utrecht en de agendering van brede maatschappelijke 

opgaven;

• het Groene Verkiezingsdebat georganiseerd - in de aanloop naar het debat was een speciale 

website online. Hierop konden burgers interviews met raadsleden bekijken, standpunten van 

partijen over groene onderwerpen lezen en een stem uitbrengen; 

• samen met de Oostbroekpartners meegedacht over de provinciale omgevingsvisie en daarvoor 

een concrete visie ontwikkeld

Gezond op Pad
Mensen kunnen heel eenvoudig zelf bijdra-

gen aan een schonere lucht door vaker de 

auto te laten staan. Om fietsen naar het werk 

te stimuleren, organiseerden we samen met 

revalidatie-organisatie De Hoogstraat de 

campagne Gezond op Pad. Medewerkers die 

op de fiets kwamen, werden onaangekondigd 

beloond met cadeaubonnen voor een gratis 

kop koffie, diner of saunabezoek. Metingen 

aan het begin en aan het eind van de cam-

pagne lieten zien dat het aantal fietsers zo’n 

10% gestegen was. Ook in 2019 willen we 

weer met een of meer bedrijven een cam-

pagne doen. Ken je een bedrijf dat interesse 

heeft om hieraan mee te doen? Laat het ons 

weten via info@nmu.nl.

Zie ook: www.nmu.nl/vervoer

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 provinciale Natuur- en 

Milieufederaties, en landelijke natuur- en 

milieuorganisaties.

In 2018 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. 
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Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht

telefoon: 030 – 2567 350

info@nmu.nl  |  www.nmu.nl

twitter: @NMU_  |  facebook: NMUtrecht

NACHT VAN DE NACHT EN GEZOND OP PAD
Nacht van de Nacht
De landelijke aftrap van de Nacht van de 

Nacht was dit jaar in Utrecht. In de Dom ging 

als eerste het licht uit, onder de klanken van 

‘Mag het licht uit’, gespeeld door de stads-

beiaardier Malgosia Fiebig. Boven op de Dom 

konden bezoekers over Utrecht heen kijken 

en zien welke bedrijven en organisaties de 

lichten doofden. Ook werden speciale nacht-

beklimmingen georganiseerd waarbij Vincent 

Bijlo, ambassadeur van het eerste uur, de 

bezoekers verraste met een Licht-Donker 

cabaret. In de hele provincie waren er uit-

eenlopende activiteiten zoals nachtkanoën, 

sterrenkijken in de Sonnenborgh, cursus-

sen nachtfotografie in Leusden en Bunnik, 

nachtwandelingen door natuurgebieden en 

door forten en dineren in diverse ‘nachtres-

taurants’. In totaal werden deze 14e editie 31 

activiteiten in de provincie georganiseerd. 

Zie ook: www.nmu.nl/nacht 

RIJKE NATUUR & MOOI LANDSCHAP
Groen aan de Buurt is een meerjarenpro-

gramma van NMU, IVN Utrecht en Landschap 

Erfgoed Utrecht (LEU). Met het programma 

ondersteunen we overheden en bewoners bij 

de realisatie van lokale groene projecten door 

bewonersinitiatieven. 

De NMU beoordeelde eind 2017 de aanvragen 

van de vouchers Beleef en Bewonder. In 

totaal werden 184 projecten gehonoreerd 

met een bijdrage van €500,- of €1000,-. 

Hierdoor is de provincie Utrecht sinds dit jaar 

weer heel wat natuurspeeltuinen, groene 

schoolpleinen, vlindertuinen, bijenhotels, 

oeverzwaluwwanden en diverse educatieve 

projecten rijker geworden. Ook is de website 

Groen aan de Buurt vernieuwd, waardoor 

alle praktische informatie voor bewoners 

en overheidsmedewerkers beter vindbaar is 

geworden. 

De cursus Help, een plan! voor inwoners van 

de provincie Utrecht vond dit jaar wederom 

plaats. Na het volgen van de cursus zijn in-

woners beter in staat zelfstandig ruimtelijke 

plannen te beïnvloeden. Een van de cursisten 

zei na afloop: “Eigenlijk zou iedere Nederlan-

der deze cursus moeten volgen.“

Omdat we regelmatig reageren op ruimtelijke 

plannen, zijn gemeenten zich meer bewust 

dat ruimtelijke besluiten zorgvuldig moeten 

worden voorbereid en goed getoetst moeten 

worden aan geldende regels voor bescher-

ming van natuur en landschap. Dit heeft vaak 

geleid tot nader onderzoek naar de effec-

ten van plannen, een betere voorbereiding, 

toetsing en motivatie door de gemeente. Zo 

besloot de gemeente Baarn bijvoorbeeld geen 

vergunning te verlenen voor een 28 meter 

hoge lichtreclamemast.

Zie ook: www.nmu.nl/natuur

STEUN ONS
De Natuur en Milieufederatie Utrecht 

kan haar werk doen dankzij diverse grote 

bijdragen. Maar om een echt duurzame en 

mooie leefomgeving 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. Dat kan 

al vanaf € 3 per maand! 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.
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GROENE EN BLAUWE STAD
Klimaatverandering is steeds meer merkbaar, 

bijvoorbeeld in de vorm van wateroverlast, 

droogte of hitte. En dat heeft grote impact op 

onze leefomgeving. Voor een klimaatbesten-

dige inrichting zijn groen en water van es-

sentieel belang, voor verkoeling en voor extra 

waterberging. Maar een groene leefomgeving 

draagt ook bij aan gezondheid, beweging, 

recreatie en biodiversiteit.

De NMU ontwikkelde daarom een inspira-

tiedocument voor beleidsmedewerkers en 

professionals met tips, kennis, ervaringen 

en voorbeelden voor het werken aan een kli-

maatbestendige leefomgeving.

Klimaatadaptatie is niet alleen een publieke 

taak. Ook bewoners, bedrijven en woning-

a

corporaties kunnen een rol spelen. Daarom 

organiseerde de NMU een praktijkmiddag, 

met het onderwerp ‘klimaatadaptatie en par-

ticipatie’, met workshops over onder andere 

groene daken, participatie en burgerweten-

schap en groene werklocaties.

Zie ook: www.nmu.nl/groenestad

Het NMU-team 
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