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Daniëlle Feron-roebroek

Zuid-Limburg - Natuurrijk Limburg, 
de coöperatie voor agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer in de pro-
vincie Limburg, heeft er een nieuw 
uitvoeringscollectief bij: Natuurrijk 
Limburg-Zuid (NaLi-Zuid). 

NaLi-Zuid is vorige week opge-
richt en vertegenwoordigt 450 Zuid-
Limburgse deelnemers met agrarisch 
natuurbeheer. Naast de betrokken-
heid bij natuurbeheer zal NaLi-Zuid 
zich richten op het verhogen van 
natuur- en landschapswaarden in het 
zuiden van Limburg.

Voorzitter van Nali-Zuid is 
Richard Smeets. De coöperatie vormt 
naast een uitvoeringsorganisatie 
een verbindende rol tussen land-
bouw, natuur en landschap. Daarom 

is gekozen voor een bestuurlijke 
samenstelling met bestuurders van-
uit het agrarische, particuliere en 
groene domein.

Leden van de coöperatie zijn 
boeren, landgoedeigenaren en par-
ticulieren die zich bezighouden met 
agrarisch natuurbeheer. Daarnaast 
zijn zij geïnteresseerd en betrokken 
bij natuurontwikkeling en het Zuid-
Limburgse landschap. Hier liggen 
voor de nabije toekomst uitdagingen 
voor NaLi-Zuid. Het bestuur gaat de 
komende tijd verder met het opstel-
len van een inhoudelijke agenda.

Natuurrijk Limburg is het enige 
agrarisch collectief geworden in Lim-
burg. Dit betekent dat ze per 2016 
verantwoordelijk is voor al het agra-
risch natuur- en landschapsbeheer in 
Limburg.

NaLi-Zuid van start gegaan Waterkwaliteit beken niet op peil
Daniëlle Feron-roebroek

VenLo - Waterschap Peel en Maasval-
lei gaat in 2016 onderzoeken wat 
de oorzaken zijn van de nog vaak te 
hoge hoeveelheden van verontrei-
nigende stoffen in de grotere beken 
en plassen in Noord- en Midden 
Limburg. 

Ook onderzoekt het waterschap 
waarom het waterleven nog niet op 
het gewenste niveau is. De uitkom-
sten zijn bepalend voor de verdere 
aanpak, om in 2027 te kunnen vol-
doen aan Europese regelgeving bin-
nen de Kaderrichtlijn Water. 

De waterkwaliteit en ecologie in 
de Limburgse wateren zijn de afge-
lopen twintig jaar verbeterd door 
diverse maatregelen. Denk aan ver-
beteringen in de landbouwpraktijk, 

verbeteringen aan de riolering en 
rioolwaterzuiveringen en herinrich-
tingen van beken. Ook zijn er maat-
regelen genomen in België, Frankrijk 
en Duitsland. Veel van het water in 
Limburg is namelijk afkomstig uit die 
landen.

Toch zet de verbetering van de 
waterkwaliteit niet door. Er lijkt vol-
gens Peel en Maasvallei een stilstand 
op te treden op een niveau dat nog 
onvoldoende is. Verschillende ver-
ontreinigende stoffen in de beken en 
plassen hebben nog te hoge gehalten 
en het waterleven is nog niet op het 
gewenste peil.

oorZaken achterhaLen
Om erachter te komen hoe dat 

komt en wat daaraan te doen is, 
investeert waterschap Peel en Maas-

vallei 155.000 euro in onderzoek. In 
2016 wil het waterschap voor de gro-
tere wateren in Noord-Limburg zo 
goed mogelijk in beeld brengen wat 
de oorzaken van de verschillende 
problemen zijn.

Een groot deel van het water ver-
laat het gebied van waterschap Peel 
en Maasvallei en neemt verontreini-
gende stoffen mee. Daar hebben Lim-
burgers geen last meer van, maar de 
‘benedenstroomse buren’ wel. Ook 
daarvoor voelt het waterschap een 
verantwoordelijkheid. Niet alleen de 
herkomst van stoffen wordt in beeld 
gebracht, maar ook de afwenteling 
die plaatsvindt. 

Deze resultaten helpen de andere 
waterschappen en Rijkswaterstaat 
ook verder in de aanpak van veront-
reinigende stoffen.

hiLVarenbeek - boomkweker marcel michels uit hilvarenbeek heeft de Schoon 
Water Prijs 2015 gewonnen. ondernemers zijn aangemoedigd om hun kennis en 
ervaring te delen via een Youtube-film. in ‘buitenkansjes’ geeft michels uitleg 
over de maatregelen die hij neemt om te zorgen voor een gezonde bodem en 
een weerbaar gewas waardoor hij minder gewasbeschermingsmiddelen hoeft te 

gebruiken. dat zijn onder andere ploegloos boeren om meer bodemleven in de 
bovenlaag te krijgen. Samen met compost geeft dit een stevigere groei en stevi-
ger gewas en daarmee minder ziekten en plagen. Volgens de jury maakt michels 
slim gebruik van de mogelijkheden in zijn omgeving en noemt de werkwijze 
zeer professioneel en toekomstgericht. Beeld: still uit ‘Buitenkansjes’.

Hilverse boomkweker wint prijs Schoon Water1.700 rvr-kavels 
in Brabant

noord-brabant - In totaal zijn in 
provincie Noord-Brabant tot nu toe 
ruim 1.700 ruimte voor ruimte-kavels 
ontwikkeld of in voorbereiding. Daar-
mee is meer dan 113 miljoen euro van 
de saneringskosten van intensieve 
veehouderijen terugverdiend. 

Tot 2032 moeten nog ongeveer 
negenhonderd kavels worden ont-
wikkeld om de resterende kosten 
terug te verdienen.

In het verleden heeft Noord-Bra-
bant de sloop van intensieve veehou-
derijen op ongewenste locaties gefi-
nancierd. Om de saneringskosten, 
die in totaal 216 miljoen euro bedroe-
gen, terug te verdienen, kreeg de pro-
vincie de mogelijkheid om woningen 
te bouwen in het buitengebied. 

Daarvoor is destijds de Ontwik-
kelingsmaatschappij Ruimte voor 
Ruimte opgericht. Gemeenten in 
Noord-Brabant ontvangen een bijdra-
ge als de ontwikkelingsmaatschappij 
meer dan dertig ruimte voor ruimte-
kavels heeft ontwikkeld binnen die 
gemeente. 

Gedeputeerde Staten hebben 
deze week ingestemd met twee over-
eenkomsten met de gemeenten Waal-
re en Bergeijk. In Waalre komt het 
aantal daarmee op vijftig ruimte voor 
ruimte-kavels, voor Bergeijk staat de 
stand op 44.

Wees alert op mensen in de wei of stal
Marieke VerbieSen

geLderLand/noord-brabant – Deze 
maand zijn twee merries in Noord-
Brabant en Gelderland ernstig 
mishandeld. Het is niet de eerste 
keer dat paarden het slachtoffer zijn. 
Dit roept de vraag op wat boeren 
kunnen doen om hun dieren te 
beschermen. 

Op het moment van de mishande-
ling was paardenhouder Cor Jansen 
(74) niet thuis. Na thuiskomst zag hij 
direct dat de merrie met een scherp 
voorwerp was toegetakeld. De poli-
tie nam de zaak ernstig op. ‘Op een 
gegeven moment had ik zeven recher-

cheurs over de vloer, een dierenarts 
en een deskundige van het Foren-
sisch Instituut’, verhaalt Jansen. ‘Er 
zijn foto’s gemaakt en er is bloed en 
DNA afgenomen.’

Vorig weekend was het weer raak. 
Een paard in een weiland aan de Gil-
zeweg in Bavel werd op eenzelfde 
wijze mishandeld als de merrie in het 
Gelderse Bergharen. 

Al langere tijd komen uit het hele 
land meldingen binnen van paarden 
die slachtoffer zijn van mishandeling. 
Het betreft vaak uitgestrekt lande-
lijk gebied. De oorzaak is volgens de 
politie moeilijk te duiden. ‘Ook over 
de daders is weinig tot niets bekend’, 

zegt woordvoerster Yolanda Dols 
van politie Limburg. ‘We kijken er 
samen met gedragswetenschappers 
naar, maar het is erg lastig omdat we 
nog niemand hebben aangehouden 
en omdat we de motivatie van de 
paardenbeul(en) niet weten. De beste 
pakkans bestaat eruit dat een insi-
der de dader verraadt, zodat deze op 
heterdaad betrapt kan worden.’

De politie organiseert bijeenkom-

sten met paardeneigenaren en geeft 
suggesties om mishandeling te voor-
komen. Dols somt een aantal makke-
lijk te nemen maatregelen op. 

maatregeLen
‘Zet je paard zonder halster in de 

wei, dan kan hij niet vastgehouden 
of gezet worden. Zorg voor regelma-
tig toezicht bij je wei of stal. En niet 
altijd op dezelfde tijden. Extra ver-
lichting met bewegingsmelder bij de 
stal of camera’s bij de wei zijn een 
goed idee. Plaats bordjes met het 
alarmnummer aan de omheining van 
de wei. Dan kan iedereen, ook een 
toevallige passant, meteen aangifte 

doen en zijn mensen alerter. Vermoed 
je dat je paard slachtoffer is gewor-
den, maak dan direct foto’s van de 
situatie. Bel vervolgens de dierenarts 
en het alarmnummer van de politie. 
Ruim niets op en maak niets schoon 
zodat bewijsmateriaal richting de 
dader niet verloren gaat.’

Het is goed afgelopen met de mer-
rie van paardenhouder Cor Jansen. 
Het dier is herstellende en ook Jansen 
heeft het voorval een plaats kunnen 
geven. Na het voorval heeft Jansen 
bezoek gehad van ZLTO-afdelings-
bestuurder Arno Roelofs en sociaal 
werker Peter Greijmans. ‘Dat heb ik 
enorm gewaardeerd.’
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