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VERANDERING HANGT IN DE LUCHT
Steeds breder dringt het besef door dat

De BMF is er om deze veranderingen naar

fundamentele veranderingen nodig zijn om

duurzaamheid in Brabant te versnellen. We

de aarde leefbaar te houden. Feiten over

ondersteunen lokale initiatieven en laten

klimaatverandering en achteruitgang van de

bestuurders zien wat nodig is, in beleid,

natuur zijn zo manifest, dat de maatschappe-

regels en ondersteuning. We komen met

lijke steun voor ingrijpen groeit. In Nederland

handreikingen, bieden perspectieven en

wordt gewerkt aan grote akkoorden, voor het

organiseren uitwisseling. Zo bouwen we

klimaat en ook voor herstel van biodiversiteit.

mee aan de groeiende beweging die laat zien

De grote vraag is niet meer óf we moeten

dat het anders móet en kán. Op dit moment

veranderen, maar hoe we dat sneller gaan

maakt de BMF zelf ook een verandering door.

dóen. Daarbij zien we nog veel onmacht in

Nieuwe mensen komen in het team, en we

de politiek. Mooie ambities worden te weinig

werken aan nieuwe vormen van uitwisseling

omgezet in concrete, effectieve maatregelen.

en samenwerking met onze achterban en ons

Het protest daartegen is groeiende en het is

netwerk. Zodat we samen meer voor elkaar

belangrijk dat die stem luider gaat klinken.

kunnen krijgen voor een mooi en duurzaam

Tegelijkertijd geven steeds meer mensen zélf

Brabant. Verandering hangt in de lucht. Wil je

vorm aan de broodnodige verandering. Met

daarin samen met ons optrekken? We horen

initiatieven in hun buurt, voor gezond voedsel,

graag je ideeën!

schone energie, meer natuur. Ook deze beweging is essentieel, om verandering op gang te

Joris Hogenboom

helpen én om bestuurders te bewegen nood-
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zakelijke stappen te zetten.

2

DUURZAME LANDBOUW

De BMF heeft afgelopen jaar in Brabant

en toekomstperspectief voor de landbouw.

reinbeherende organisaties zich inspireren

natuurinclusieve landbouw op de kaart ge-

Tijdens een drukbezocht symposium lieten

op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

zet als natuurvriendelijke ontwikkelrichting

overheden, boeren, waterschappen en ter-

Tijdens een vervolgbijeenkomst gingen we
met waterschap- en gemeenteambtenaren in
gesprek over de rol die zij kunnen spelen in de
transitie naar natuurinclusieve landbouw.
Wij ondersteunden ook weer de
koploperboeren in het Goed Boerennetwerk.
Dit netwerk bestaat uit boeren die hun
agrarische bedrijf op een zo duurzaam
mogelijke manier (willen) runnen. Binnen dit
netwerk organiseren we bijeenkomsten om
van elkaar te leren. Ook helpen we ze hun
stem te laten horen bij de Brabantse politiek.
Zo organiseerden we samen met de boeren
in juni een werkbezoek voor Statenleden
over de rol van biologische landbouw in de
transitie naar Natuurinclusieve landbouw.
Alle politieke partijen waren bij deze excursie
vertegenwoordigd en lieten zich informeren
over wat biologische landbouw inhoudt,
nodig heeft en het belang ervan is voor een
duurzaam voedselsysteem.
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Samen met de provincie en WNF heeft
de BMF een goed bezochte bijeenkomst
georganiseerd voor ambtenaren,
waterbedrijven en grondeigenaren over
de biodiversiteitsmonitor van WNF,
Rabobank en FrieslandCampina. Deze
biodiversiteitsmonitor biedt een basis om
boeren te kunnen beoordelen op en belonen
voor natuurvriendelijk boeren, bijvoorbeeld
door korting op leningen bij de bank, een
plus op de melkprijs, lagere pachtprijzen,
etc. Tijdens de bijeenkomst werden
aanwezigen uitgenodigd om ook in hun beleid
de biodiversiteitsmonitor te gebruiken om
natuurinclusieve landbouw te stimuleren.
In een natuurlijk bossysteem kan voedsel
geproduceerd worden. Zo’n bos heet een
voedselbos. In Brabant zijn op diverse
plaatsen voedselbossen aangeplant.
Met het Platform Voedselbossen bieden
wij ruimte aan een actieve community die
zich bezighoudt met ontwikkelingen op

waarbij kennis gedeeld werd en het netwerk

en ondernemers die zelf aan de slag willen

het gebied van voedselbossen. De BMF

zich versterkte. Ook werden weer enkele

met een voedselbos.

organiseerde excursies en voedselbosborrels

voedselboscursussen gegeven voor burgers
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NATUUR EN LANDSCHAP

Natuur en industrie lijken niet goed samen
te gaan. Toch blijkt uit inventarisatie dat
op industrieterreinen allerlei natuurlijke
leefomgevingen voorkomen en er allerlei
soorten leven. Zo ook in het havengebied
van Moerdijk waar bijna 300 bedrijven
gevestigd zijn. De BMF neemt samen met
het waterschap en de provincie deel aan het
overleg voor verduurzaming van Haven- en
industrieterrein Moerdijk. De bedoeling is
een strategie te ontwikkelen om in 2030 het
duurzaamste bedrijventerrein van Nederland
te worden.
Om onze achterban op weg te helpen
in het juridische proces van de Wet
Natuurbescherming, werden samen
met IVN en Brabants Landschap vier
drukbezochte cursussen in verschillende
regio’s georganiseerd. Door de opgedane
kennis hebben onze aangesloten groepen
meer inzicht in de processen rondom de Wet
Natuurbescherming.
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Er is in Brabant veel overlast in

afvaldumpingen in Brabant in kaart gebracht.

doorgevoerd. Zo werd er een meldpunt

natuurgebieden door afvaldumpingen. In

Het rapport hierover leidde tot Kamervragen

ingesteld en kwam er geld beschikbaar voor

samenwerking met een stagiair werden

en er werden direct verbeteringen

de inzet van BOA’s en extra controles.
Uiteraard zetten wij ons ook nog steeds
in voor de bescherming van Natura
2000-gebieden. Zo heeft een beroep van de
BMF ertoe geleid dat de minister een nieuw
besluit moet nemen over de herinrichting
van vliegbasis Woensdrecht. Daarnaast
moet rekening gehouden worden met de
leefomgeving voor bijzondere vogelsoorten.
Ook tekenden we bezwaar aan tegen
een vergunning voor een megastal in
Oirschot. Samen met Natuurmonumenten
overhandigden wij meer dan 23.000
handtekeningen tegen de megastal naast
natuurgebied De Kampina.

DUURZAAM WATERBEHEER
De BMF zet zich al vele jaren in voor goed wa-

we bijvoorbeeld regelmatig grote periodes van

beschikbaar te houden voor de natuur en

terbeheer. En met de huidige klimaatveran-

droogte. We moeten dan ook zorgvuldig om-

burgers te kunnen blijven voorzien van schoon

deringen wordt dit steeds belangrijker. Zo zien

gaan met het grondwater om voldoende water

en veilig drinkwater.
In het begin van het jaar publiceerden wij
enkele artikelen over de gevolgen van klimaatverandering op de beschikbaarheid van
ons drinkwater. Ook praatten wij mee over de
waterbeschikbaarheid in het Maasgebied in
het Wabes-overleg. Binnen dit netwerk wordt
de waterbeschikbaarheid vanuit diverse kanten besproken om tot een zo goed mogelijk
beleid te komen.
Ook is het belangrijk dat het grondwater uit
diepe grondwaterlagen beschikbaar blijft
voor drinkwater. Daarom dienden we een
zienswijze in tegen de vergunningaanvraag
van bottelaar Refresco die het water wil gebruiken voor frisdrank. De provincie ziet ook
het belang van dit diepe grondwaterpakket en
heeft gehoor gegeven aan ons bezwaar door
de vergunning niet toe te kennen.
Een procedure tegen een nieuwe vergunningaanvraag van Refresco loopt nog.

MOBILITEIT



Mobiliteit en infrastructuur zijn permanent
in ontwikkeling en hebben forse impact op
de leefomgeving, het milieu en natuur en
landschap. De BMF en natuurorganisaties
overleggen met overheden om die impact te
beperken, te voorkomen, op te heffen. Bijvoorbeeld bij de A58 (tussen Eindhoven en
Breda) waarbij een aantal beekdalen als cruFoto: Zela (RGB Stock)

ciale ecologische verbindingen de autosnelweg moeten kruisen. Het autoverkeer loopt in
de spitsuren op een toenemend aantal plaatsen vast. Daarop zijn ‘nieuwe’ antwoorden
nodig. Uitbreiding van infrastructuur is daarop
niet het antwoord, dat is al langer bekend. De
‘herstructurering’ van onze mobiliteit moet
onze sociale en economische activiteiten faciliteren en tegelijk de belasting op landschap,

van de kernen en bedrijventerreinen over

Minder (BVM2), een netwerk waarmee wij

natuur, milieu en leefomgeving verminderen.

hoofdwegen wordt verbeterd.

ons inzetten om geluidhinder, luchtvervuiling
en klimaateffecten van het vliegverkeer van

Bij de A59 (Den Bosch-Waalwijk) hebben de
BMF en de Stichting van GOL naar Beter

Eindhoven Airport is in de afgelopen jaren

Eindhoven Airport substantieel te verminde-

(omwonenden Oostelijke Langstraat) in de

uitgegroeid tot de grootste regionale luchtha-

ren. Vanuit BVM2 heeft de BMF ook bij-

afgelopen jaren geprobeerd met de overheden

ven in Nederland. Het vliegveld is op weg naar

gedragen aan de oprichting van het Landelijk

te komen tot een oplossing waarbij de Baad-

43.000 vliegbewegingen en 6 miljoen passa-

Bewonersberaad Luchtvaart, een landelijk

wijkse Overlaat en de wegen in de kernen

giers in 2019. De BMF is mede-oprichter van

netwerk gericht op het stoppen van de groei

worden ontlast en tegelijk de bereikbaarheid

de werkgroep Beraad Vlieghinder Moet

van de luchtvaart.

Het nationaal klimaatakkoord nadert zijn

De 12 natuur- en milieufederaties waren

gepleit voor 50% lokaal eigendom voor nieuwe

voltooiing. Als mede-organisator haalden

onderhandelaar aan de elektriciteitstafel,

projecten voor wind en zon. Want we geloven

we voorzitter van het klimaatakkoord Ed

waar duurzame opwekking een belangrijk

dat de energietransitie alleen succesvol kan

Nijpels naar Tilburg voor de Warandelezing.

onderwerp was. We hebben met succes

worden als iedereen daaraan mee kan doen.
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ENERGIE
En als aanjager nam de BMF weer de rol van
het secretariaat van de Brabantse Energie
Alliantie op zich. Binnen deze alliantie praten
ondernemers, overheden en energiebedrijven
samen over een aanpak voor duurzame
energieopwekking.
Het klimaatakkoord moet voor een belangrijk
deel uitvoering krijgen in de regio. In Brabant worden 4 regionale energiestrategieën
voorbereid. Hierin wil de BMF bijdragen aan
grote ambities en aan oplossingen die natuur,
landschap en leefomgeving een goede plek
geven. De constructieve zonneladder die de 12
natuur- en milieufederaties eind 2018 publi-

Foto: Maud Stassen

ceerden is daarbij een van de hulpmiddelen
die we aanbieden. En we gaan werk maken
van echte participatie, zodat bewoners mee
kunnen denken, praten en beslissen over
duurzame energie, en eigenaar kunnen
worden bij nieuwe initiatieven.
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STEUN ONS
Brabant is een mooie provincie, die het
waard is dat natuur en milieu hoog in het
vaandel staan. Daar maken wij ons hard voor.
Want of het nou gaat om het stimuleren van
natuurinclusieve landbouw, het beschermen
van ons grondwater, het ontwikkelen van een
circulaire samenleving of het aanjagen van
de energietransitie met oog voor natuur en
landschap: het gaat niet vanzelf. Samen met
onze medestanders werken wij aan een mooi
en duurzaam Brabant. Jouw steun kunnen we
daarbij goed gebruiken!
Al met een bijdrage van € 1,00 per maand
word je supporter van de Brabantse
Milieufederatie en draag je bij aan een
duurzame provincie. Meld je aan op onze
website: www.brabantsemilieufederatie.nl/
doe-mee/supporters/
Zo kunnen we, mede dankzij jouw steun, nog
meer doen voor een mooie en duurzame
provincie!

COLOFON
De Brabantse Milieufederatie is behartiger
van natuur- en milieubelangen, meebeslisser
in gebiedsprocessen en versneller van
duurzame ontwikkelingen. We werken
nauw samen met andere natuur- en
milieuorganisaties in de provincie NoordBrabant. Landelijk werken we samen met de
elf provinciale Natuur en Milieufederaties en
Foto: Marion van der Velden

landelijke natuur- en milieuorganisaties.
In 2018 werkten bij de BMF gemiddeld tien
mensen. De Raad van Toezicht en de Raad
van Aangeslotenen controleerden het beleid
en dachten mee over de strategie.
Het werk van de BMF wordt mede mogelijk
gemaakt door de provincie Noord-Brabant en
De Nationale Postcode Loterij. De BMF heeft
het CBF-keurmerk voor goede doelen en de
ANBI-status.
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