
VERENIGING 43 NIEUWE OOGST | 24 APRIL 2021

JANNE DAMEN

Op de rand van het Noord-Limburgse Ame-
rica, midden in het kenmerkende Peelland-
schap, ligt het Peelmuseum. Hier maken be-
zoekers kennis met de leefwijze, gebruiken, 
beroepen en ambachten van de vroegere 
bewoners van de Peel. Vrijwilliger en imker 
in opleiding Corien Heizenberg is sinds kort, 
namens het Peelmuseum, aangesloten bij 
Boerderij Educatie Limburg (BEL).

Een imker als educatieboer; het lijkt op het 
eerste gezicht wat vergezocht. Maar het Peel-
museum en de agrarische sector zijn al decen-
nialang met elkaar verbonden. Zo zijn de 
barakken waar het museum zich in bevindt, 
in de jaren dertig gebouwd voor arbeiders die 
hielpen met de ontginning van de Peel voor 
landbouwgrond. Daarnaast heeft een groot 
deel van de vrijwilligers van de stichting een 
agrarische achtergrond. ‘Ik heb jaren zelf op 
een melkveebedrijf gewoond en gewerkt’, ver-
telt Heizenberg.

Een eerste kennismaking met boerde-
rijeducatie had Heizenberg via haar huidige 
werkgever, melkveebedrijf Zuivel van Nu in 
Velden. ‘Melkveehouder Ineke Haast is aange-
sloten bij BEL. Wanneer zij grote groepen kin-
deren op het bedrijf ontvangt, mag ik weleens 
meehelpen met de boerderijlessen.’

KANSEN
Ook in de wereld van de imkers ziet Hei-

zenberg kansen voor boerderijeducatie. ‘Tij-
dens een boerderijles laat je aan kinderen zien 
hoe voedsel wordt geproduceerd. Bijen spelen 
hierin een belangrijke rol’, licht de educatie-
boerin in opleiding toe. ‘Veel groente- en fruit-
soorten zijn voor de bestuiving afhankelijk 
van bijen of andere insecten. Daarnaast dra-
gen bijen bij aan een grotere biodiversiteit.’

Heizenberg wil kinderen leren waar hun 
voedsel vandaan komt. ‘Als ze een appel of 
peer in de winkel zien liggen, dat ze dan weten 
wat ervoor nodig was om het fruit te laten 
groeien. Kinderen groeien niet meer buiten 

op. Dat is zo jammer! Ik wil hun laten zien dat 
er meer is dan alleen dat schermpje.’

De kneepjes van het vak leert Heizenberg 
onder meer van imker Mathijs Herremans. De 
populaties zwarte bijen die het Peelmuseum 

hun thuis noemen, heeft Herremans in zijn 
beheer. ‘De zwarte bij hoort bij de Peel, het is 
een oorspronkelijke bewoner’, legt hij uit. ‘Er 
zijn nog maar drie populaties in de Benelux.’

Volgens de imker hebben de zwarte bijen 
belangrijke voordelen boven andere bijen-
soorten. ‘Ze stoppen met het leggen van eieren 
bij lagere temperaturen, zodat de populatie 
hun voedselvoorzieningen niet uitput. Daar-
naast vliegen deze bijen ook bij slechter weer, 
wat interessant kan zijn voor de bestuiving.’

UITBREIDING
Het Peelmuseum heeft flinke toekomst-

plannen. Zo is de stichting in overleg met 
gemeente Horst aan de Maas om de moge-
lijkheden tot uitbreiding te bespreken. Het 
museum in America wacht op goedkeuring 
voor garantstelling van een maatschappelijke 

lening om dit alles rond te krijgen.
‘Diverse sponsoren hebben al hun inte-

resse getoond, maar ze willen alleen in onze 
plannen investeren als de gemeente achter 
ons staat. Met de steun van de gemeente en 
geldschieters kunnen we bijvoorbeeld een bij-
enpaviljoen realiseren’, zegt Heizenberg.

De komende tijd heeft Heizenberg haar 
handen vol aan de voorbereidingen voor het 
volgende schooljaar. ‘Er is nog weinig lesma-
teriaal voor kinderen beschikbaar, specifiek 
gericht op bijen en imkers. Samen met een 
groep imkers willen we een lespakket voor 
alle leeftijden ontwerpen.’

Hoe de lessen er precies uit gaan zien, 
weet Heizenberg nog niet. ‘We staan voor alles 
open. In overleg met de scholen is veel moge-
lijk. Bijvoorbeeld een combinatie met een 
bezoek aan het Peelmuseum.’

Imker geeft boerderijeducatie

Imkers Corien Heizenberg en Mathijs Herremans. Foto: LLTB

‘Ik wil kinderen laten 
zien dat er meer is dan 
alleen dat schermpje’

Column
Limburg staat op dit moment in het middelpunt 
van de landelijke, politieke belangstelling. Als je 
naar het nieuws kijkt en de kranten openslaat, zou 
je bijna vergeten dat we ook een nieuwe regering 
te formeren hebben. Juist op dit moment hebben 
we een serieus probleem in Limburg. Na het ver-
trek van de gedeputeerden en onze gouverneur 
zijn we in een bestuurlijke impasse geraakt en is 
onze provincie vleugellam.

De timing kon niet slechter. De formatie is nor-
maliter hét moment om in Den Haag politieke 
wensenlijstjes in te dienen en juist nu is Limburg 
bestuurlijk niet thuis. Echt heel zorgelijk.

Binnen de LLTB hebben we de afgelopen dagen 
geïnventariseerd in hoeveel dossiers we samen 
met de provincie aan oplossingen werken. Het 
resultaat is niet verrassend, maar daarom niet 
minder zorgelijk.

De oogst was maar liefst vijf kantjes aan projecten 
op beleidsterreinen als water, ruimtelijke orde-
ning, natuur, flora en fauna, duurzaamheid, econo-
mie, arbeid en onderwijs, veiligheid, stikstof, maar 
ook over energie, infrastructuur en vergunningen. 
Juist op zo’n moment realiseer je je pas hoeveel 
zaken als agrarische sector op provinciaal niveau 
moeten worden geregeld.

Uiteraard loopt een groot aantal zaken op amb-
telijk niveau verder. Bij de provincie, maar ook bij 
ons in Roermond en in de regio’s. Maar zonder 
provinciale bestuurders met wie je afspraken kunt 
en moet maken, wordt ons werk als regionale 
belangenbehartiger wel heel lastig. We zullen dan 
ook op korte termijn in gesprek gaan met de pro-
vincie over hoe we hiermee verdergaan. Er zijn te 
veel zaken die niet kunnen wachten.

Ondertussen ploegen en zaaien wij door en ook 
onze dieren krijgen elke dag hun voedsel, wor-
den gemolken en verzorgd. Dat proces kun je niet 
stoppen. Dat gaat constant door. Weer of geen 
weer, bestuurlijke crisis of niet. Daarnaast steken 
wij er van onze kant alle energie in om deze pro-
vincie weer te laten vliegen.

Léon Faassen,
voorzitter LLTB

Zorgen om Limburg

LLTB maakt landbouwverkenning
JANNE DAMEN

De Raad van State heeft geoordeeld dat het 
beroep tegen verbreding van de A2, dat was 
ingediend door de LLTB en een aantal agra-
riërs, ongegrond is. De verbreding van de A2 
tussen knooppunt Het Vonderen en Kerens-
heide is daarmee onherroepelijk.

De bezwaren van de LLTB richtten zich 
niet op de verbreding zelf, maar op de manier 
waarop met de belangen van de land- en 
tuinbouw is omgegaan. Voorbeelden zijn dat 
de landbouwstructuur door de aankoop van 
delen van percelen is verslechterd, er geen 
ruilgrond voor agrariërs is en de natuurcom-
pensatie een extra grondclaim in het gebied 
heeft gelegd.

Omdat de verbreding van de A2 niet de 
enige claim is die op het landbouwgebied ligt, 
heeft de LLTB besloten om een brede land-
bouwverkenning uit te voeren. Dit houdt in 

dat de vereniging alle ontwikkelingen in de 
regio inventariseert en nagaat welke kansen 
en bedreigingen deze bieden. Daarbij hoort 
ook een inventarisatie van de wensen van de 
agrarisch ondernemers. Hoe zien zij de toe-
komst van hun bedrijven en wat is daarvoor 
nodig?

ENQUÊTE
Het liefst gaat de LLTB hiervoor met alle 

leden in het betreffende gebied persoonlijk 
in gesprek, maar daarvoor ontbreekt de tijd. 
Om toch een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van wat er speelt en wat de gevolgen zijn, ver-
stuurt de vereniging binnenkort via de mail 
een enquête naar de leden die dit betreft.

In het rapport ‘Landbouwverkenning 
Swentibold’ wil de LLTB inzicht krijgen in wat 
er speelt en daarmee in de kansen die er wel 
zijn en wat er nodig is, opdat agrariërs deze 
kansen ook kunnen benutten.

Fase 2 tegen wateroverlast Meerssen
JANNE DAMEN

In de strijd tegen wateroverlast in Meerssen 
werken Waterschap Limburg en gemeente 
Meerssen aan een uitwerking van nieuwe 
regenwaterbuffers en nu nog nooddammen 
in de tweede fase. Op donderdag 6 mei 
houdt het waterschap in samenwerking met 
de gemeente een onlinebijeenkomst voor de 
omgeving.

In de samenwerkingsovereenkomst die 
het waterschap samen met gemeente Meers-
sen, de LLTB, Staatsbosbeheer, Waterleiding 
Maatschappij Limburg en provincie Limburg 
in 2018 ondertekende, is voor het waterschap 
de ambitie opgenomen om in Meerssen voor 
2025 circa 90.000 kubieke meter extra water-
berging te realiseren.

In fase 1 is 25 procent van de benodigde 
waterberging al gerealiseerd. Op dit moment 
vordert de voorbereiding van fase 2. Voor-

alsnog gaat het om het aanleggen van vier 
nieuwe regenwaterbuffers nabij Meerssen en 
Ulestraten en het verbeteren van de drie nood-
dammen uit 2018 bij Waterval

De werkzaamheden in Meerssen zijn 
onderdeel van ‘Water in balans’, een program-
ma van Waterschap Limburg dat is opgezet 
om samen met partners en inwoners gerichte 
maatregelen te bedenken en te nemen om 
wateroverlast als gevolg van klimaatveran-
dering te verminderen. De opgave in Zuid-
Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat 
daar levensbedreigende situaties kunnen ont-
staan.

Waterschap Limburg houdt op donderdag 
6 mei om 19 uur een onlinebijeenkomst om 
betrokkenen te informeren over de planvor-
ming. Ook kunnen mensen hun mening en 
ideeën geven over de plannen. Aanmelden 
kan via onderstaande link.
� u waterschaplimburg.nl/meerssen


