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DE CONFRONTATIE VOORBIJ
2019 was een jaar van confrontatie. Soms

De grote kunst is om naar elkaar te luisteren,

pijnlijk hard lopen we tegen de grenzen aan

elkaar te verstaan, elkaars zorgen te

die natuur en milieu stellen aan productie en

erkennen. En van daaruit samen te zoeken

consumptie. Grenzen die duidelijk worden

naar oplossingen die de gedeelde belangen

door klimaatverandering en de stikstofcrisis.

dienen. De NMU geeft natuur en milieu een

Grenzen die de rechter moest handhaven bij

stem. We spreken anderen erop aan feiten

een falend overheidsbeleid. Wat vervolgens

te onderkennen en problemen serieus te

weer confrontaties opriep tussen mensen –

nemen. En andersom staan wij open voor

onderling of richting diezelfde overheid. En

andere zorgen. We gaan zo het gesprek aan

daaraan gepaard een toenemende polarisatie

met andere partijen in Utrecht. En we ervaren

en uitvergroting van verschillen.

dat die dialoog vaak werkt. Natuur- en
landbouworganisaties werken bijvoorbeeld

Achter die confrontaties en polarisatie gaan

samen aan ‘duurzame landbouw met natuur’.

hogere, gedeelde belangen schuil. Want

Aan veranderingen waardoor landbouw en

iedereen is gebaat bij een leefbare aarde

natuur weer meer verbonden raken. Met

en bij een vitale natuur. Deze gezamenlijke

nieuwe werkwijzen, meer gericht op kwaliteit,

belangen worden soms overschaduwd door

het landschap en een eerlijke prijs voor

zorgen voor de kortere termijn. Zorgen als:

de boer. Zo komen we allemáál verder. Dit

Kan ik mijn energierekening straks nog wel

jaarbericht van de NMU laat nog veel meer

betalen? Is er nog wel ontwikkelruimte voor

voorbeelden zien – de confrontatie voorbij.

mijn bedrijf? Wat doet de energieopwekking
met ons landschap?

ENERGIE BESPAREN & OPWEKKEN
De NMU zette zich enthousiast in voor

Ook hebben we een ondersteuningsstructuur

energietransitie. En natuurlijk organiseerden

zonne- en windparken met aandacht voor

voor energiecoöperaties opgezet, waarmee

we de jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst én

natuur en landschap. Dat kreeg bijvoorbeeld

12 grote energieprojecten coöperatief worden

Najaarsbijeenkomst van U-Thuis: tweemaal

vorm in het startschot voor de eerste

ontwikkeld. Voor raads- en Statenleden

een heel mooi en inspirerend feestje voor

Energietuin in de provincie, op de voormalige

organiseerden we een inspirerende excursie

150 energieke bezoekers per stuk!

stortlocatie Mastwijk in de gemeente

naar twee voorbeeldprojecten rond de

Montfoort. Daarnaast roerden we ons richting
projectontwikkelaars en gemeenten, zodat
grootschalige energieprojecten worden
ontwikkeld met oog voor natuur/landschap en
met participatie van bewoners.
Via het project Swipocratie/WattNou lieten
we honderden jongeren tussen 16 en 25 jaar
aan het woord over duurzaamheid in hun
gemeente. Via een online tool en tijdens
levendige live-sessies gaven jongeren
hun visie op o.a. duurzame energie in hun
omgeving, en spraken ook over wat ze zelf
wilden doen om klimaatvriendelijker te leven.
Verder deden we veel aan de promotie van
aardgasvrij bouwen, o.a. in Het Burgje in
Odijk. We verzorgden 10 trainingen voor in
totaal ruim 200 energieambassadeurs.
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CIRCULAIRE STAD & REGIO

Het Servicepunt Circulair van de NMU

voor iedereen die aan de slag wil met de

consumenten en bedrijven en een overzicht

sloeg het afgelopen jaar zijn vleugels uit:

circulaire economie. Het is een verzamelplek

van acties die je zelf kunt uitvoeren.

het kreeg landelijke dekking! Het nieuwe

voor circulaire verhalen en voorbeelden vanuit

servicepunt is een landelijk online (www.

het hele land. Daarnaast is er een gids met

In de regio is dit jaar ook veel samengewerkt

servicepunt-circulair.nl) én offline platform

de circulaire producten en diensten voor

via de Alliantie Cirkelregio, waarvan de
NMU organisator is. In januari bonden 7
bestuurlijke ambassadeurs zich aan de
alliantie. Rondom de provinciale verkiezingen
was er gezamenlijke input en een manifest
met daarin 9 punten voor een circulair
coalitieakkoord. Veel van de door ons
ingebrachte punten zijn overgenomen in het
akkoord. Tevens is er op diverse momenten

Foto: Valerie Kuypers / www.duurzaamdoor.nl

samen met een ambassadeur gelobbyd om
regionale knelpunten in wet- en regelgeving
landelijk aan te kaarten. We organiseerden
ook diverse bijeenkomsten, zoals een
sessie over hernieuwbare en biobased
isolatiematerialen, bijeenkomsten rondom
stadshoutinitiatieven, en een serie colleges
over circulaire economie aan de UvA. De
collegecyclus liep uit op een Plasticvrije
Week, waarbij de studenten volledig zonder
plastic probeerden te leven.

2

DUURZAME BOEREN

Door duurzamer te eten kun je je milieu-

over de mogelijkheden en financiële voor-

komend jaar op enkele plekken ook gaan

impact tot wel 50% verlagen. Een goede reden

delen van natuurinclusieve landbouw.

uitvoeren.

de GoodFoodClub.nu te lanceren: een online

Verder begonnen we met het pilotproject

Tijdens een geslaagde excursie naar Brabant

verzamelplek waar duurzame en lokale aanbie-

Groene contour. Daarmee willen we boeren

lieten we een groep geïnteresseerde boeren

ders, boeren en initiatieven elkaar ontmoeten

en landeigenaren stimuleren om natuur- en

kennismaken met voedselbossen en agro-

en inspireren. Met de GoodFoodClub.nu willen

landschapsdoelen te realiseren op hun land.

forestry. De focus lag op de kansen op het

we ervoor zorgen dat meer mensen kiezen voor

We ontwikkelen scenario’s en willen die

eigen bedrijf.

voor de Natuur en Milieufederaties om in 2019

duurzaam, gezond en lokaal voedsel.
Ook aan de ‘aanbodkant’ waren we actief:
voor het project ‘Valuta voor Veen’, een plan
om veengebieden versneld te vernatten en
boeren te betalen voor de CO2-uitstoot die ze
zo vermijden, voerden we een marktverkenning uit en ontwikkelden we een plan voor
twee proeflocaties.
Samen met natuur- en landbouworganisaties
hebben we een uitvoeringsplan voor Duurzame Landbouw met Natuur geschreven. De
provincie heeft hiervoor subsidie beschikbaar
gesteld. We gaan boeren ondersteunen bij
het nemen van maatregelen voor natuur en
milieu. Ook zorgen we voor kennisuitwisseling

DE 15e NACHT VAN DE NACHT
Vanaf de eerste Nacht van de Nacht in 2004

uitgangspunt nu ‘donker waar het kan en

‘s nachts waar het kan; ze schermen lichten

zijn veel concrete successen geboekt. Zo zijn

licht waar het moet’, na het voortdurend aan

beter af en onderzoeken waar verlichting weg

honderden bedrijven en gemeenten over-

de orde stellen hiervan door de Natuur en

kan. Monumenten worden vaker sfeervol van

gegaan op duurzame verlichting. In bijna

Milieufederaties. Gemeenten dimmen steeds

binnenuit verlicht, in plaats van met veel

alle gemeentelijke beleidsplannen is het

vaker laat in de avond de lichten en doven ze

spots van onderaf. En dat werkt: uit recent
onderzoek blijkt dat de eerste gemeenten in
Nederland na honderd jaar langzaam weer
donkerder worden.
In de 15e Nacht van de Nacht gingen ook in
de provincie Utrecht weer veel lichten uit.
Gebouwen, bruggen en kerktorens bleven
donker en restaurants organiseerden diners
bij kaarslicht. In een donkere Domtoren was
er een sfeervolle ‘theatrale verstilling’, die de
mysterieuze natuur binnen de eeuwenoude
muren van de Michaëlskapel bracht. Om

Foto: Peter Westerik

20:00 uur speelden talrijke carillons ‘Mag het
licht uit?’ van De Dijk. Verder waren er op Fort
Vechten drukbezochte lezingen over sterrenkunde door Govert Schilling, een Silent Disko
en een mooie lichtjesroute. En dat waren dan
nog maar enkele van de tientallen geslaagde
evenementen.
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RIJKE NATUUR & MOOI LANDSCHAP

De tweede helft van 2019 stond in het teken

kans biedt voor een goed toekomstperspectief

perken van bodemdaling. Ook voor de bouw en

van de stikstofcrisis. Samen met de andere

voor boeren, natuur en gezondheid, door in te

mobiliteit hebben we aanbevelingen gedaan.

provinciale natuurorganisaties maakten we

zetten op natuurinclusieve landbouw en het

een Actieplan Stikstof voor het provinciebe-

sluiten van kringlopen. Én door acties gericht

Ons Adviespunt Ruimte ondersteunde weer

stuur. Hierin geven we aan hoe de natuur her-

op stikstof gebiedsgericht te koppelen aan

volop lokale groepen bij het opkomen voor

steld kan worden. En hoe de stikstofcrisis een

andere doelen zoals voor klimaat en het be-

de natuur. Om te beginnen met een nieuwe
cursus ‘Help, een plan!’, die 9 deelnemers
hielp aan kennis over natuurbescherming,
ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van
projecten. Maar concrete resultaten ‘op de
grond’ waren er ook volop. Zo kreeg de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk gelijk
in hun hoger beroep rond de aanleg van een
bedrijventerrein. Het oordeel van de Raad van
State zal tot meer boscompensatie leiden dan
was voorgenomen. Bij grootschalige bouwplannen bij Paleis Soestdijk, waarvoor oud,
waardevol bos zou verdwijnen, trok de Baarnse gemeenteraad na onze bezwaren aan de
rem. De provincie zei later geen uitzondering
te willen maken op het geldende bosbeleid.
Intussen blijven wij aandringen op een bredere gebiedsanalyse die knelpunten en kansen
voor natuur in beeld brengt, zodat zinvolle
oplossingen zichtbaar worden.
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GEZOND OP PAD

De luchtkwaliteit in de provincie Utrecht moet

Verder klonk in 2019 het startschot voor het

fiets gemonteerd is. Sinds oktober fietst er

schoner worden, o.a. door de uitstoot van het

‘Snuffelfiets’ project van de provincie: daarbij

zelfs een vijfkoppig NMU-Snuffelteam door de

verkeer te verminderen. De NMU heeft als

meten 500 vrijwilligers de luchtkwaliteit langs

provincie, om o.a. fijnstofgehaltes en tempe-

doel dat deze voldoet aan de normen van de

fietsroutes, met een meetkastje dat op de

ratuur te meten!

WHO. Daarom is de NMU actief betrokken bij
de totstandkoming en uitvoering van de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht. Zo waren we aanjager van de werkgroep Mobiliteit
en hebben we de provincie geholpen met het
opzetten van een bestuurlijk netwerk, mede
door in beeld te brengen welke focus de 26
Utrechtse gemeenten hebben op mobiliteit
en schone lucht. We namen ook deel aan de
eerste bestuurlijke bijeenkomst.
Ook waren we actief rond de te realiseren
snelfietsroutes, die mede door onze inbreng
terechtkwamen in het provinciaal coalitieakFoto: Rick Huisinga

koord. Bij de natuur- en landschapsorganisaties hebben we opgehaald hoe snelfietsroutes
moeten worden ingepast in het landschap. De
komende maanden denken we in een speciale adviesraad mee over de vertaling van die
richtlijnen in de praktijk.

a

GROENE EN BLAUWE STAD

Augustus 2019 was weer zeldzaam heet.

met overheden. Vervolgens zijn we goede

Verder vonden er voorbereidingen plaats

Volop aanleiding om aan de slag te gaan

voorbeelden gaan verzamelen, en hebben we

voor het project Heuvelrugtuinen. Een

met het stimuleren van groene daken, die

inwoners gevraagd om geschikte daken bij

Heuvelrugtuin is een natuurlijk ingerichte

verkoelend werken, de natuur plek bieden én

ons te melden. Voldoende basis dus om in

tuin, bijvoorbeeld met zo min mogelijk tegels,

water vasthouden. In het voorjaar en najaar

2020 volop aan de slag te gaan!

veel groen, met kasten voor vogels en bijen,

waren er sessies met het bedrijfsleven en

met streekeigen planten en zonder gebruik
van gif. Zo ontstaat meer natuurwaarde voor
het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug,
maar ook extra woongenot, klimaatadaptatie
en schoon drinkwater. In 2019 was er een
goedbezochte meedenkavond en meldden
zich tientallen enthousiaste tuinbezitters aan.
Ook droeg de NMU weer bij aan de uitvoering
van tientallen kleine projecten om buurten
te vergroenen. Dat deden we door via

Foto: Green Deal Groene Daken

het Servicepunt Groen aan de Buurt de
voucherregeling Beleef en Bewonder te
helpen uitvoeren voor de provincie Utrecht.
Dit leverde uiteindelijk 130 projecten op die
komend jaar worden uitgevoerd. Tijdens een
veldsymposium werd teruggekeken op de
mooie resultaten van drie jaar Groen aan de
Buurt, die wat ons betreft een vervolg krijgen!
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STEUN ONS
De Natuur en Milieufederatie Utrecht

mooie leefomgeving in Utrecht te bereiken

U kunt op meerdere manieren een bijdrage

kan haar werk doen dankzij diverse grote

is de steun van particulieren en bedrijven

leveren aan ons werk. Bijvoorbeeld door

bijdragen. Maar om een echt duurzame en

ook heel belangrijk.

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/steun-ons.

Het NMU-team

COLOFON
Bewoners helpen bij hun inzet voor hun eigen
leefomgeving zit in het DNA van de NMU.
Daarnaast hebben we ons ontwikkeld als
behartiger van natuur- en milieubelangen,
meebeslisser 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 2019 werkten bij de NMU gemiddeld 16
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.
Uitgave: NMU 2019

Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht
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