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NACHT VAN DE NACHT
Vanwege het coronavirus werden alle fysie-

ke evenementen tijdens de Nacht van de 

Nacht geannuleerd en organiseerden we 

een avondvullend programma op Facebook 

en YouTube, dat 43.000 mensen bekeken. 

Aan het programma werkten onze ambassa-

deurs Vincent Bijlo, Andre Kuipers, Johan van 

der Wielen, Govert Schilling en professor Joke 

Meijer mee. Een groot succes dus, al kijken 

we reikhalzend uit naar de traditionele bui-

tenactiviteiten in oktober 2021! De livestream 

is terug te kijken op bit.ly/nvdn2020.

Tijdens de Nacht van de Nacht werd ook  

het Meldpunt Lichthinder gelanceerd. 

Op www.maghetlichtuit.nl kan sindsdien 

iedereen foto’s plaatsen van overbodige 

verlichting, bouwlampen die hinder 

veroorzaken of bedrijven die de hele nacht 

licht laten branden en waar je als omwonende 

last van hebt. Medewerkers van de Nacht 

van de Nacht nemen dan contact op met de 

gemeente of met het bedrijf met het verzoek 

er iets aan te doen. Er kwamen al honderden 

meldingen binnen; de eerste tientallen zijn 

inmiddels opgelost. 

Met alle federaties samen deden we ook 

onderzoek naar nachtelijke bedrijfsverlich-

ting. Daaruit bleek dat 70% van de bedrijven 

onnodig licht laat branden in de nacht. Naar 

aanleiding hiervan bekeken we met provin-

cies, omgevingsdiensten en het ministerie 

de mogelijkheden voor betere handhaving en 

regelgeving. Met dit onderzoek bereikten we 

weer een groot publiek.

GROEN HERSTEL NA CORONA

CIRCULAIRE STAD & REGIO 

ENERGIE SPAREN & OPWEKKEN 

KRINGLOOPLANDBOUW

Ook voor circulaire ondernemers was 2020 

een moeilijk jaar door corona. Door een pei-

ling uit te voeren kreeg de NMU goed in beeld 

hoe het gaat met de circulaire sector, en hoe 

we ze het beste kunnen helpen. Dat deden we 

onder andere door regelmatig hun producten 

Duurzame energie kreeg in de provincie 

Utrecht weer een duidelijke boost dankzij 

de NMU. Een mijlpaal was de oprichting van 

de ‘koepel-coöperatie’ Energie van Utrecht, 

die 20 lokale energiecoöperaties helpt rond 

grootschalige energieprojecten. Verder 

ontwikkelden verschillende gemeenten 

met onze inbreng een evenwichtig beleid 

voor zonneparken. En de realisatie van 

de Energietuin Mastwijk kwam een stap 

dichterbij, door een nieuw bestemmingsplan 

en een omgevingsvergunning. Er waren 

nog concretere resultaten: Zonnecollectief 

Lopikerwaard legde met steun van de NMU 

wel 50 daken vol met zonnepanelen! Op het 

dak van Intratuin IJsselstein verschenen zelfs 

764 zonnepanelen.

Ook op het gebied van warmte gebeurde er 

veel. Vanuit de Regionale EnergieAlliantie 

organiseerden we een webinar aardgasvrije 

wijken voor 85 deelnemers van gemeenten en 

energiecoöperaties, met een keynote vanuit 

Denemarken. Er waren diverse gesprekken 

met initiatieven die hun wijk wel aardgasvrij 

in het zonnetje te zetten, en door hun belan-

gen onder de aandacht te brengen bij de regi-

onale bestuurders. De twee ‘circulaire tours’ 

waren daarvoor prachtige gelegenheden. Op 

31 januari gingen we met een elektrische 

bus vol bestuurders op bezoek bij diverse 

circulaire ondernemers. Tijdens de online 

tour in november werd de basis gelegd voor 

een regionaal convenant Duurzaam bouwen 

en ontwikkelen. Ook werden er ideeën ont-

wikkeld op basis van eigen onderzoek vanuit 

de Alliantie Cirkelregio naar circulair inko-

pen: één van de belangrijkste mogelijk- 

heden voor overheden om bij te dragen aan  

de circulaire economie.

Het bouwmateriaal dat afgelopen jaar in  

de spotlights stond is hout. Hoe verantwoord 

en duurzaam is dat? De NMU verzamelde 

hier kennis over, betrok er stakeholders bij 

en organiseerde samen met de gemeente 

Utrecht een goedbezochte fysieke én online 

bijeenkomst in het Muntgebouw. Verder was 

er speciale aandacht voor de stadshoutsector. 

Mede dankzij onze ondersteuning kwam er 

een bijdrage van het Toekomstfonds Duur- 

zame Ontwikkeling aan Keistadhout, dat 

Amersfoortse bomen een nieuwe bestemming 

geeft. Ook droeg de NMU bij aan de totstand-

koming van het landelijke uitvoeringspro-

gramma Circulaire economie.
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willen maken. In Everdingen ging al een 

concreet warmteproject van start:  

de pas opgerichte energiecoöperatie 

Huibertstroom onderzoekt warmtewinning 

uit het water van de Lek. De NMU betrekt 

inwoners en stakeholders hierbij, en hoopt 

dat dit een inspirerend voorbeeld wordt 

voor andere kernen en wijken. Last but not 

Het coronavirus stelde ons in 2020 op allerlei 

manieren op de proef – persoonlijk en als 

samenleving. De coronapeiling, die de NMU 

in de zomer uitvoerde onder al onze relaties, 

bracht zorgen aan het licht over wat gaande 

was. Maar deze liet ook positieve kanten 

zien. Zoals de ervaring dat we in staat zijn 

zo’n grote crisis het hoofd te bieden. Met een 

sterke rol van de overheid, veel bereidheid 

om in te schikken en te veranderen, een grote 

solidariteit tussen mensen en veel veerkracht 

en creativiteit.

Daaraan kunnen we optimisme ontlenen voor 

de aanpak van andere crises, die feitelijk nog 

veel bedreigender zijn: de klimaatcrisis en de 

biodiversiteitscrisis. De aanpak van corona 

laat zien dat met vereende krachten enorm 

veel mogelijk is. Door een groen economisch 

herstel kunnen we de crises tegelijkertijd 

aanpakken. Door slim te investeren in schone 

energie, kringlooplandbouw, woningisolatie 

en circulariteit kunnen we de economie  

herstellen, banen creëren en tegelijkertijd  

klimaat en natuur op weg helpen. 

Veel mensen hebben het afgelopen jaar ook 

de waarde van natuur dichtbij ervaren, tijdens 
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2020 was voor de NMU het Jaar van de 

kringlooplandbouw: een circulaire vorm van 

duurzame landbouw waarbij de kringloop van 

stoffen gesloten is. In december culmineerde 

dat in de aanbieding van een 10-puntenplan 

aan de Utrechtse gemeenten, samen met 

boerenorganisatie Caring Farmers. Wet-

houders hoorden er op welke manieren hun 

gemeente kringlooplandbouw kan stimuleren. 

Resultaten: enthousiasme bij meerdere wet-

houders, veel media-aandacht en een goede 

basis voor bestuurlijke actie in 2021.

Verder gebeurde er het nodige rond de Groene 

Contour: 3000 ha grond waar op vrijwillige 

basis natuur ontwikkeld kan worden. Samen 

met LTO Noord, Natuurmonumenten en 

Utrechts Particulier Grondbezit werkten we 

voor twee boeren op landgoederen plannen 

en ideeën uit voor meer natuur op het bedrijf, 

bijvoorbeeld via kruidenrijke graslanden, 

agroforestry en natuurakkers. Met een 

enquête hebben we breder verkend in 

hoeverre boeren meer natuur kunnen 

en willen realiseren. De uitkomsten van 

dit pilotproject worden verwerkt in nieuw 

provinciaal beleid.

Met het project Valuta voor Veen willen we 

bodemdaling voorkomen door veengebieden 

te helpen vernatten en zo klimaatverandering 

tegen te gaan. In 2020 begonnen de voor- 

bereidingen voor twee pilotprojecten in het 

westen van de provincie: meer natuur in een 

specifiek gebied, en daarnaast toepassing 

op polderniveau. Daarover vonden levendige 

gesprekken plaats met boeren, onder andere 

tijdens een bijeenkomst in september.

least verschenen er in 2020 drie Regionale 

Energie Strategieën voor de provincie Utrecht. 

De NMU organiseerde de inbreng van 

natuurorganisaties en energiecoöperaties. 

Dat leverde drie behoorlijk ambitieuze RES’en 

op, al hebben natuur en participatie van 

omwonenden wel extra aandacht nodig.
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de talloze ommetjes in de buurt. Dichtbij is 

zoveel moois te zien en te beleven. Tegelijk 

neemt de druk op natuur door alle bezoeken 

erg toe en merken we ook een tekort; ook 

daar is dus werk aan de winkel. Natuur en 

recreatie moeten meegroeien met  

alle woningbouw die onze provincie te 

wachten staat. 

Ons eigen NMU-werk werd ook snel anders 

in 2020. Het aantal (online) bijeenkomsten 

nam zelfs toe ten opzichte van 2019, en er 

deden meer mensen aan mee dan voorheen. 

We hebben ondanks alles veel in gang gezet, 

zoals dit Jaarbericht laat zien. Projecten die 

inspiratie kunnen bieden voor groen herstel 

na corona.

Met het op gang komen van de vaccinatie 

komt het einde aan de pandemie langzamer-

hand dichterbij. Laten we de ervaringen van 

deze periode benutten voor het vormgeven 

van een duurzame toekomst. 

http://bit.ly/nvdn2020
http://www.maghetlichtuit.nl


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 ver-

sneller 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 2020 werkten bij de NMU gemiddeld 20 

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.

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

Milieufederaties zich voor inzetten. Bijvoorbeeld met Plan Boom. Door 

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

Milieufederaties samen met vrijwilligers en partners aan het verkleinen van de 

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

De Natuur en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage van 

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

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

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

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

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

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 
Het afgelopen jaar heeft de NMU hard 

gewerkt aan de aanplant van bomen. We 

vertaalden het landelijke project Plan 

Boom in het Utrechtse Actieplan Bomen, 

dat 600.000 nieuwe bomen in de provincie 

moet opleveren. Aan particulieren leverden 

we ‘Boompjes voor beginners’ pakketten. 

Verder zetten we een Utrechts netwerk op 

voor agroforestry en voedselbossen, dat 

moet gaan leiden tot extra bomen op en rond 

boerenbedrijven. We organiseerden twee 

goedbezochte webinars en ondersteunden 

een boer bij de uitbreiding van een 

agroforestry-project op zijn bedrijf.

2020 was daarnaast een belangrijk jaar 

voor de provinciale Omgevingsvisie. In twee 

uitgebreide zienswijzen en in een filmpje  

(bit.ly/bescherm_nnn) uitten we onze 

zorgen over de bescherming van natuur en 

landschap, en deden we concrete suggesties 

voor verbetering. Bovendien organiseerden 

we een drukbezochte informatieavond voor 

onze achterban, die meerdere zienswijzen 

opleverde. 

Intussen ging het ‘gewone werk’ gewoon 

door. Het Adviespunt Ruimte beoordeelde 

honderden ruimtelijke plannen, ondersteunde 

lokale groepen bij de inspraak en diende 

zienswijzen in. Ook vond de cursus ‘Help, 

een Plan’ weer plaats, deze keer online. 

De avonden waren erg interactief; de 

deelnemers brachten eigen casussen in en 

stelden veel vragen. En dan was er op de 

valreep nog een prachtig resultaat van onze 

inspanningen rond het onderling verbinden 

van natuurgebieden in Utrecht-West: de otter 

heeft zich weer gevestigd in onze provincie!

SCHONE LUCHT EN DUURZAME MOBILITEIT
De lucht werd in 2020 weer wat schoner, 

maar luchtkwaliteit blijft onze aandacht 

vragen. Daarom werkten we met regionale 

partners actief aan de Samenwerkingsagenda 

Gezonde Lucht, zowel rond duurzame mobili-

teit als rond het voorkomen van houtstook. Op 

13 januari waren we betrokken bij de onderte-

kening van het Schone Lucht Akkoord. Binnen 

dat verband werd de NMU ambassadeur voor 

het thema houtstook; we zetten ons in om het 

stoken van hout te ontmoedigen en mensen 

hierover te informeren. Ook schreef de NMU 

een position paper over dit onderwerp. 

In de Adviesraad Snelle Fietsroutes adviseer-

de de NMU over de aanleg van snelfietsroutes 

door of langs natuurgebeden. We bevolen aan 

om in de routekeuze zo veel mogelijk aan te 

sluiten bij bestaande infrastructuur en reke-

ning te houden met bestaande natuurwaar-

den en kwetsbare gebieden en soorten. Qua 

inrichting adviseren we om voor duurzame 

oplossingen en materialen te kiezen, waar-

mee negatieve effecten op klimaat of natuur 

minimaal zijn.

Verder hielpen we bedrijven bij het verduur-

zamen van hun mobiliteit, bijvoorbeeld op 

bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn. We 

werkten aan twee handleidingen over lucht-

kwaliteit en duurzame mobiliteit, een voor 

gemeenten en een voor werkgevers. En we 

gingen zelf dapper door met het meten van de 

luchtkwaliteit, als NMU-snuffelfietsers!

STEUN ONS
De Natuur en Milieufederatie Utrecht 

kan haar werk doen dankzij diverse grote 

bijdragen. Maar om een echt duurzame en 

Uitgave: NMU 2021

Foto’s: NMU, tenzij anders vermeld

Ontwerp: Suggestie & illusie

Druk: LibertasPascal Utrecht
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GROENE EN BLAUWE STAD
Klimaatadaptatie – aanpassing van de om-

geving aan de gevolgen van klimaatveran-

dering – kreeg afgelopen jaar steeds meer 

aandacht in onze provincie, mede door de 

NMU. We stelden in mei een eigen Klimaat-

agenda op, met een bijbehorende oproep aan 

bestuurders. En we dachten actief mee met 

de verschillende regionale en lokale klimaat-

adaptatiestrategieën die vanaf 2020 worden 

opgesteld. Niet alleen bij overheden, maar 

ook bij bewoners leeft het onderwerp steeds 

meer. Tijdens een levendige online meeting 

a

maakten we een start met een provinciaal 

netwerk voor klimaatambassadeurs en een 

trainingsprogramma. En via onze projecten 

Groen aan de Buurt en Heuvelrugtuinen  

ondersteunden we bewoners en gemeenten 

bij het vergroenen van buurten en privé- 

tuinen. Dat deden we o.a. door de eerste 

online themabijeenkomsten voor het Groen 

aan de Buurtnetwerk te organiseren. Ook 

waren er in het najaar drie goedbezochte 

online Heuvelrugtuin bewonersavonden, waar 

bewoners van de Heuvelrug volop middelen 

kregen om van hun tuin een stukje Nationaal 

Park te maken. Zo werkten we samen met 

een groeiende groep bewoners, bedrijven en 

gemeenten aan een soortenrijke en klimaat-

bestendige Utrechtse Heuvelrug. 

En tot slot zijn we ook nog ‘het dak op 

gegaan’. In ons Manifest Duurzame Daken 

vroegen we overheden en bedrijven om te 

helpen het Utrechtse daklandschap veel 

nuttiger te gaan gebruiken. De eerste 

projecten komen nu van de grond!

i

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 af- 

trekbaar 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.
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http://www.nmu.nl
http://www.nmu.nl
http://bit.ly/bescherm_nnn

