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Het is mooi wonen in de gemeente Berg en Dal met al haar aantrekkelijke landschappen: de stuwwal 
met zijn bossen en fraaie uitzichten, de polders en het rivierengebied langs de Waal, de vele natuur-
gebieden met bijzondere natuurwaarden. Laten we daar vooral zuinig op zijn. Tegelijkertijd staat de 
gemeente voortdurend voor opgaven die beslag leggen op de beschikbare ruimte: mensen willen 
hier wonen, werken en recreëren. Ook de grote thema’s van deze tijd – klimaatverandering, de ener-
gietransitie en de biodiversiteitscrisis – liggen op het bord van de gemeente. 

Het klimaat verandert, dat is een feit. Hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en kans 
op drogere zomers. Daarmee moeten we volgens de klimaatscenario’s van het KNMI in de toekomst 
in Nederland rekening houden. Onze samenleving zal zich daaraan moeten aanpassen. 
De overgang naar een fossielvrije samenleving is onvermijdelijk, maar stelt ook de gemeente en de 
lokale gemeenschap voor complexe vraagstukken. De energietransitie gaat over veel meer dan lokale 
energieopwekking. Energiebesparing is minstens zo belangrijk. Het overgrote deel van het energie-
gebruik (wonen & vervoer en ook de spullen die we kopen) heeft nog steeds een fossiele herkomst. 
Op veel plekken staan de natuurwaarden onder druk als gevolg van intensivering, verstening, ver-
droging, verdwijnen leefgebied etc. Door het verdwijnen van planten- en diersoorten raken ecosys-
temen verstoord. Dit kan uiteindelijk grote gevolgen hebben, niet alleen voor de natuur maar ook 
voor de mens, bijvoorbeeld bij de voedselproductie die afhankelijk is van bestuivende insecten en 
een gezonde bodemsamenstelling. 

Wat kunnen we in Berg en Dal concreet doen?
Hoe kunnen deze grote vraagstukken vertaald worden in concrete maatregelen op lokaal niveau? 
De WMG (Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal) wil graag meedenken met de lokale politiek over 
verduurzaming en partijen ondersteunen bij het maken van groene voorstellen en plannen. Uit de 
veelheid van actuele onderwerpen willen we er hieronder enkele uitlichten en ideeën aanreiken over 
wat onze gemeente concreet zou kunnen doen:

NATUUR EN LANDSCHAP
•	 versterking	biodiversiteit	als	voorwaarde	opnemen	bij	ruimtelijke	plannen
•	 met	de	lokale	agrarische	sector	het	gesprek	aangaan	over	verduurzaming	van	de	landbouw
•	 de	ecologische	functie	van	het	gemeentegroen	verbeteren,	ook	binnen	de	bebouwde	kom:	an-

dere inrichting, andere soortkeuze beplanting
•	 niet	alles	volbouwen	binnen	de	kernen,	behoud	voldoende	groene	plekken	(ook	de	niet	planolo-

gisch beschermde)
•	 gemeentegazons	zijn	(te)	duur	in	onderhoud:	bij	voorkeur	vervangen	door	groen	met	grotere	

ecologische waarde, omwonenden daarbij betrekken
•	 gemeentebermen:	ecologisch	bermbeheer	toepassen,	handhaving	wanneer	derden	gemeenteber-

men aantasten bijv. met bestrijdingsmiddelen of wekelijkse grasmaaier 
•	 afsteken	vuurwerk	beperken	tot	aangewezen	plekken	in	de	dorpskernen	



VERKEER
•	 bij	de	inrichting	van	de	openbare	ruimte	de	fiets	stimuleren	t.o.v.	autogebruik	(is	ook	beter	voor	

de volksgezondheid)
•	 maak	dorpscentra	en	winkelplekken	aantrekkelijker	voor	fietser	en	voetganger:	gemakkelijker/veili-

ger/sneller	oversteken	van	drukke	wegen	(bijv.	Dorpsstraat	Groesbeek),	fietsenstalling
•	 minder	blik	op	straat	maakt	de	omgeving	aantrekkelijker:	door	parkeren	op	eigen	terrein,	smallere	

straten, meer ruimte voor groen
•	 stop	de	verstening:	geen	nieuwe	(beton)fietspaden	in	de	natuur	of	op	bestaande	wandelpaden,	

geen	verbreding	van	het	fietspad	langs	het	spoor
•	 onderzoek	of	er	wegen	in	het	buitengebied	verkeersluw/autovrij	gemaakt	kunnen	worden	
•	 overlast	van	(recreatief )	motor/autoverkeer	op	dijken	aanpakken	door	beperking	toegang
•	 verlaging	max.	snelheid	naar	60	km/uur	op	wegen	waar	snel	en	langzaam	verkeer	samenkomt	
•	 wildaanrijdingen	verminderen	door	verlaging	max.	snelheid	Mooksebaan	en	handhaving	snel-

heidslimiet	Rijlaan/Heumensebaan

KLIMAAT
•	 verdroging	en	hittestress	in	de	bebouwde	omgeving	bestrijden	door	meer	groen	&	minder	ver-

harding o.a. op pleinen (bijv. Marktplein Groesbeek)
•	 wateroverlast	voorkomen	door	lokale	opvang	o.a.	aanleg	graften	in	het	hellinggebied
•	 actief	beleid	maken	voor	afkoppeling	regenwater	bij	particulieren	bijv.	door	lagere	rioolheffing
•	 verdroging	schaadt	natuur	en	landbouw;	onderzoek	naar	daling	grondwaterstand:	kunnen	we	

(onbeperkt) blijven oppompen o.a. voor drinkwater en beregening? 

ENERGIETRANSITIE
•	 actief	beleid	maken	om	burgers	concreet	te	helpen/stimuleren	met	energiebesparing	bijv.	op	

gebied van woningisolatie en mobiliteit 
•	 onderzoeken	of	knotwilgen	ingezet	kunnen	worden	voor	energieopwekking	met	biomassa
•	 veel	meer	werk	maken	van	zonnepanelen	op	daken,	alles	wat	op	dak	ligt	hoeft	niet	op	de	grond
•	 aanleg	van	zonneparken	altijd	combineren	met	versterking	van	natuurwaarden	
•	 liever	één	groot	zonnepark	(met	veel	natuur	&	landschap)	op	een	geschikte	plek	dan	versnippe-

ring van kleinere parkjes over de hele gemeente
 
Aan de slag!
Een duurzame, groene leefomgeving waarin gewoond en gewerkt wordt. Leefbaar, ook voor gene-
raties na ons. Laten we ons daar gezamenlijk voor inzetten, gemeente en burgers. Iedereen kan hier 
een bijdrage aan leveren, groot of klein. De gemeente mag (moet?) haar burgers daarop aanspreken, 
moet zelf het goede voorbeeld willen geven en vooral ook groen beleid durven maken! 

Voor meer informatie:
Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal
wmg-groesbeek.nl
bestuur@wmg-groesbeek.nl
contactpersoon:	Remco	Vogel	(bestuurslid)	tel.	06	19423329


