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Verslag Arenabijeenkomst Stroming Groen van 12 december 2006 
 
Hoogtepunten uit de discussie1 
 
Eerste belangrijke punt in de discussie was de aanpak of presentatie van programma’s: belangrijk is 
om natuur- en milieuonderwerpen te presenteren a.h.w. door het oog van de doorsnee burger, maar 
uiteraard wel een burger die iets te vertellen heeft en dat doet vanuit zijn persoonlijke situatie. 
Laat mensen zelf aan het woord met hun eigen projectjes of activiteiten en minder de hotemetoten 
en vertegenwoordigers van organisaties. Maak het niet te ingewikkeld en niet te veel tekst. 
 
Maak een programma over bijzondere tuinen in Limburg (vgl programma over kastelen), tuinen van 
kloosters, boerderijen, tuinarchitecten, in verschillende jaargetijden. 
 
Voorgesteld werd bijvoorbeeld een gebied helemaal in doorsnee te belichten, bijv. de St. Pietersberg, 
te beginnen met de geologie (6,5 mln. jaar geleden) en zo laag voor laag, eeuw voor eeuw naar 
boven, de geschiedenis, de ontwikkeling van flora en fauna, de bebouwing, de geschiedenis onder de 
grond, tot aan het huidige gebruik met alle mooie zaken (“diamantjes”) maar ook bedreigingen en de 
toekomst. 
Behandel het milieu eens vanuit de 4 levenselementen: lucht, water, aarde en vuur. Welke lucht 
ademen wij in, de luchtvervuiling, hoe komen wij aan schonere lucht en wat is het belang ervan. Wat 
gebeurt er allemaal met ons water, welke soorten water zijn er, water als leefgebied, hoeveel 
gebruiken wij en waarvoor. Welke grondsoorten zijn er, wat brengt de grond op aan producten, wat 
is daarvoor nodig, enz… Bij vuur gaat het over energie. Welke energiebronnen zijn er, wat gebruiken 
wij, hoe kunnen wij besparen, enz… Het gaat om de waarden van natuur en milieu op verschillende 
manieren behandeld. Maar ook natuurrampen, wat die veroorzaken en kosten en wat het “kost” als 
soorten uitsterven. 
 
In dit verband wordt het programma Route 2020, waarin Rob Meuders in een geel Fiatje 500 door 
het Limburgse land toert, ter sprake gebracht. Lang niet iedereen blijkt het programma te kennen. 
Maar het is een manier om allerlei zaken die de ontwikkeling van het Limburgse platteland betreffen 
op een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijk manier te presenteren. De presentator Rob 
Meuders weet namelijk van niets en laat zich alles uitleggen. 
 
Omroep Limburg/L1 is vaak niet op de hoogte van de initiatieven die genomen worden op het gebied 
van natuur en milieu. Daarom werd vanuit L1 gesteld”: blijf ons bestoken met informatie en 
persberichten, volhouden en niet denken dat er nooit iets mee wordt gedaan. 
Verder werden de nodige voorbeelden genoemd van initiatieven die natuur- en milieuproblemen op 
een nieuwe manier aanpakken: een groenten verwerkend bedrijf, dat zijn bioafval gebruikt om 
energie te produceren, waarmee een groot aantal huishoudens van energie worden voorzien; een 
bierbrouwer die energiebesparende maatregelen neemt, 
 
Voorbeelden van goede samenwerking laten zien. Aandacht voor de pareltjes om de hoek. Verder 
werd er gepleit voor een “bronsgroen” magazineachtig programma op TV. Ook werd aandacht 
gevraagd voor de verbinding tussen stad en platteland. Journalisten zouden daar materiaal uit 
moeten kunnen halen. 
 

                                                           
1 Mede op basis van nagestuurde ideeën van Annemarie Paulussen-van Delft 
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Dierenbescherming: te weinig aandacht voor de positie van het dier, blijf dichtbij huis, bekijk het 
eens vanuit het dier, idee om een dier te voorzien van een klein mobiel cameraatje 
 
Richt de aandacht eens op dieren, m.n. de dieren in ons eigen leefmilieu. De nieuwe films van 
Maurice Nijsten en de programma’s van Ger Houben kwamen ter sprake.  
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