
 
 

Visie	  Milieudefensie	  Arnhem	  
	  
	  
Visie	  van	  vereniging	  Milieudefensie	  	  
De	  Nederlandse	  vereniging	  Milieudefensie	  is	  aangesloten	  bij	  de	  wereldwijde	  organisatie	  
Friends	  of	  the	  Earth	  International.	  Milieudefensie	  werkt	  aan	  een	  Nederland	  dat	  zuinig	  
omgaat	  met	  wat	  de	  aarde	  ons	  biedt	  en	  dat	  ook	  eerlijker	  deelt	  met	  de	  rest	  van	  de	  wereld	  en	  
met	  de	  generaties	  na	  ons.	  De	  steun	  en	  de	  inzet	  van	  burgers	  is	  daarbij	  van	  groot	  belang.	  
	  
Milieudefensie	  baseert	  zich	  op	  de	  wereldwijd	  geaccepteerde	  rapporten	  van	  de	  club	  van	  
Rome	  en	  IPCC	  Intergovernmental	  Panel	  on	  Climate	  Change)	  voor	  wat	  betreft	  de	  gevolgen	  
van	  voortgaande	  uitputting	  van	  grondstoffen,	  	  toenemende	  wereldbevolking,	  oplopende	  
vervuiling	  van	  het	  milieu	  en	  uitstoot	  van	  broeikasgassen.	  De	  gevolgen	  hiervan	  kunnen	  
dramatisch	  zijn	  en	  moeten	  voorkomen	  worden.	  Zij	  is	  zich	  ervan	  bewust	  dat	  deze	  trends	  op	  
kleine	  schaal	  en	  kortere	  tijdspanne	  niet	  zichtbaar	  zijn.	  
	  	  	  
Wij	  bij	  Milieudefensie	  Arnhem	  willen	  graag	  een	  stad	  waarin	  het	  fijn	  is	  om	  te	  leven.	  Vanuit	  
ons	  oogpunt	  is	  dat	  een	  stad	  met	  gezonde	  leefomstandigheden	  voor	  iedereen	  en	  een	  
respectvolle	  benadering	  van	  de	  natuur.	  Onze	  stad	  moet	  vele	  generaties	  meegaan.	  Een	  stad	  
dus	  die	  toekomstbestendig	  is,	  zuinig	  omgaat	  met	  grondstoffen	  en	  waardering	  heeft	  voor	  de	  
natuur	  alleen	  al	  vanwege	  de	  intrinsieke	  waarde	  ervan.	  Aangezien	  er	  wereldwijd	  zoveel	  
landschappen	  worden	  verwoest,	  hulpbronnen	  worden	  uitgeput,	  en	  klimaatverandering	  ons	  
en	  alle	  andere	  levensvormen	  voor	  grote	  problemen	  stelt,	  ziet	  Milieudefensie	  Arnhem	  het	  als	  
taak	  om	  natuur	  en	  milieu	  te	  beschermen	  binnen	  en	  buiten	  Arnhem.	  	  
	  
Voortvloeiend	  uit	  onze	  visie,	  streven	  wij	  naar:	  
	  
Een	  schoon	  Arnhem	  
In	  een	  schone	  stad	  is	  er	  zo	  min	  mogelijk	  vervuiling.	  In	  een	  schone	  stad	  kunnen	  mensen,	  maar	  
ook	  dieren,	  planten,	  bomen	  en	  gewassen	  zo	  goed	  mogelijk	  floreren.	  Een	  schone	  stad	  is	  een	  
gezonde	  stad	  en	  dat	  draagt	  bij	  aan	  het	  geluk	  van	  al	  haar	  inwoners.	  Wij	  streven	  ernaar	  dat	  
Arnhem	  en	  de	  Arnhemmers	  zowel	  in	  de	  stad	  als	  buiten	  de	  stad	  zo	  min	  mogelijk	  vervuiling	  
veroorzaken	  en	  zo	  min	  mogelijk	  vervuiling	  tegenkomen.	  	  
Thema’s	  die	  hieronder	  vallen:	  
luchtvervuiling,	  bodemvervuiling,	  horizonvervuiling,	  lichtvervuiling,	  straatvuil/zwerfafval,	  
verkeer	  en	  vervoer,	  energieverbruik	  en	  energieproductie,	  hondenpoep,	  schone	  handen	  ten	  
aanzien	  van	  arbeid	  (fair	  trade),	  bestrijdingsmiddelen,	  gif.	  
	  
Een	  besparend	  Arnhem	  	  
De	  Ecologische	  Voetafdruk	  laat	  zien	  hoeveel	  land	  je	  jaarlijks	  nodig	  hebt	  voor	  je	  consumptie.	  
Hierbij	  wordt	  naar	  het	  totale	  plaatje	  gekeken.	  Dus	  bijvoorbeeld	  ook	  naar	  zaken	  als	  de	  ruimte	  
die	  er	  nodig	  is	  om	  planten	  voor	  je	  eten	  te	  laten	  groeien.	  Op	  basis	  van	  een	  eerlijke	  verdeling	  is	  
per	  persoon	  1,8	  mondiale	  hectare	  beschikbaar.	  Een	  gemiddelde	  Nederlander	  gebruikt	  	  6,3	  
hectare.	  Wij	  streven	  ernaar	  dat	  de	  stad	  Arnhem	  een	  eerlijke	  voetafdruk	  heeft/	  streeft	  naar	  
kleine	  voetafdruk.	  Zo	  moeten	  hergebruik	  en	  recycling	  grootschalig	  mogelijk	  zijn	  in	  de	  stad.	  



Thema’s	  die	  hieronder	  vallen:	  
voedsel,	  energiegebruik,	  hergebruik,	  verkeersstromen,	  statiegeld,	  afval,	  afvalinzameling,	  
ekotellingen,	  lokale	  energie	  (lokaal	  opwekken	  scheelt	  weer	  vervuiling	  elders,	  bv	  Afrika),	  
grondgebonden	  landbouw,	  economie,	  waterbesparing.	  
	  
Een	  groen	  Arnhem	  
Arnhem	  is	  gezegend	  met	  prachtige	  parken	  en	  oude	  bomen.	  Wij	  streven	  ernaar	  dat	  Arnhem	  
nog	  groener	  wordt.	  Het	  is	  wetenschappelijk	  bewezen	  dat	  mensen	  zich	  prettig	  voelen	  in	  een	  
groene	  stad.	  Groen	  is	  leven,	  groen	  is	  ontspanning	  en	  groen	  is	  schone	  lucht.	  Groen	  zuivert	  de	  
uitlaatgassen	  en	  heeft	  een	  bewezen	  temperend	  effect	  op	  het	  stadsklimaat.	  Een	  groene	  stad	  	  
helpt	  ook	  mee	  om	  wateroverlast	  tegen	  te	  gaan.	  Wij	  willen	  de	  natuur	  beschermen	  tegen	  de	  
oprukkende	  stad.	  Dit	  betekent	  dat	  we	  van	  straatgroen	  (kleinschalig)	  tot	  Meinerswijk	  
(grootschalig)	  ons	  groene	  hart	  zullen	  laten	  spreken.	  	  
Thema’s	  die	  hieronder	  vallen:	  ruimtelijke	  ordening,	  alle	  Arnhemse	  parken	  en	  groene	  
gebieden,	  lichthinder,	  verkeer	  en	  vervoer,	  betrokkenheid	  bij	  groen,	  stadslandbouw,	  
moestuinen,	  water	  
	  
Een	  diervriendelijk	  Arnhem	  
We	  zijn	  niet	  alleen	  in	  de	  stad.	  Wij	  delen	  ons	  leefgebied	  met	  vele	  andere	  diersoorten.	  Ook	  zij	  
hebben	  recht	  op	  een	  passende	  leefomgeving.	  Dieren	  worden	  in	  ons	  volle	  land	  al	  behoorlijk	  
in	  de	  weg	  gezeten	  door	  wegen,	  spoorlijnen,	  straten,	  bebouwing	  en	  vervuiling.	  Wij	  streven	  
ernaar	  om	  dieren	  die	  in	  onze	  omgeving	  horen	  zoveel	  mogelijk	  ruimte	  te	  geven.	  Vaak	  is	  dat	  
niet	  alleen	  goed	  voor	  de	  betreffende	  diersoorten,	  maar	  ook	  voor	  de	  mens.	  Zo	  zijn	  bijen	  en	  
hommels	  onmisbaar	  voor	  bevruchting	  van	  allerlei	  planten	  en	  gewassen.	  Milieudefensie	  is	  
een	  groot	  voorstander	  van	  de	  biologische	  land-‐	  en	  tuinbouw,	  biologische	  veeteelt	  en	  van	  
minder	  vlees	  eten.	  Onze	  leefstijl	  in	  Arnhem	  heeft	  ook	  consequenties	  voor	  dieren	  ver	  weg.	  
Als	  wij	  bijvoorbeeld	  palmolieproducten	  kopen	  waarvoor	  regenwoud	  gekapt	  is,	  ontnemen	  we	  
de	  Orang	  Oetan	  zijn	  leefgebied.	  
Thema’s	  die	  hieronder	  vallen:	  
Alle	  dieren	  die	  leven	  in	  onze	  stad	  (denk	  aan	  bijen,	  hommels,	  vlinders,	  ,	  ganzen,	  vossen,	  
boommarters,	  vleermuizen,	  bever)	  verkeer	  en	  vervoer,	  parken,	  plantsoenen,	  particulier	  
groen,	  voedsel,	  megastallen,	  biodiversiteit	  
	  
Een	  grenzeloos	  Arnhem	  
We	  richten	  onze	  blik	  niet	  alleen	  op	  de	  eigen	  stad,	  maar	  ook	  op	  de	  mondiale	  problemen	  
omtrent	  milieu	  en	  natuur.	  Veel	  van	  wat	  wij	  in	  Arnhem	  doen,	  heeft	  namelijk	  gevolgen	  voor	  
gebieden	  duizenden	  kilometers	  hier	  vandaan.	  De	  olie	  die	  wij	  gebruiken,	  veroorzaakt	  op	  de	  
plek	  van	  delving	  niet	  zelden	  (grootschalige)	  vervuiling.	  Ook	  voor	  de	  productie	  van	  kleding,	  
cosmetica	  en	  elektronica	  worden	  veel	  stoffen	  gebruikt	  waarbij	  er	  ver	  van	  ons	  vandaan	  
vervuiling	  van	  grond,	  water	  en	  lucht	  optreedt.	  Ontbossing	  en	  verdwijning	  van	  leefgebieden	  
van	  diersoorten	  hebben	  daarbij	  ook	  onze	  aandacht.	  
Thema’s	  die	  hieronder	  vallen:	  
Grondstoffen,	  economie,	  energie,	  fairtrade	  handel	  
	  
Bij	  deze	  speerpunten:	  
Voor	  al	  deze	  vijf	  punten	  geldt	  dat	  wij	  meestal	  de	  kant	  van	  de	  natuur	  en	  het	  milieu	  kiezen,	  
omdat	  deze	  twee	  onderdelen	  vanuit	  onze	  visie	  cruciaal	  zijn	  voor	  de	  toekomst	  van	  alle	  



aardbewoners.	  Door	  op	  te	  komen	  voor	  zowel	  de	  groene	  als	  grijze	  kant	  van	  het	  milieu,	  
proberen	  wij	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  toekomstbestendigheid	  van	  onze	  Arnhemse,	  
Nederlandse	  en	  mondiale	  samenleving.	  ‘	  Denk	  mondiaal,	  handel	  lokaal’.	  
	  
Disclaimer:	  
Wij	  zullen	  dit	  echter	  niet	  dogmatisch	  inzetten.	  Soms	  zal	  groen	  bijvoorbeeld	  moeten	  wijken	  
om	  grotere	  milieuproblemen	  te	  voorkomen,	  bijvoorbeeld	  rioollekkage	  door	  wortels	  van	  
oude	  bomen	  of	  het	  verwijderen	  van	  bomen	  die	  op	  het	  punt	  staan	  om	  te	  vallen.	  Soms	  ook	  
zullen	  plaagdieren	  moeten	  worden	  verdelgd	  om	  gezondheidsschade	  te	  voorkomen,	  
bijvoorbeeld	  als	  er	  een	  wespennest	  in	  een	  school	  hangt.	  Ook	  beseffen	  wij	  dat	  verkeer	  en	  
vervoer	  nu	  eenmaal	  bij	  een	  stad	  hoort	  en	  niet	  tot	  nul	  te	  reduceren	  is.	  Wij	  zullen	  dan	  ook	  
proberen	  in	  alle	  redelijkheid	  en	  constructief	  onze	  visie	  te	  geven.	  We	  zullen	  ons	  ook	  met	  
daden	  inzetten	  voor	  de	  groene	  stad	  die	  Arnhem	  is.	  We	  hopen	  dat	  Arnhem	  mede	  hierdoor	  
groen	  zal	  blijven	  en	  dat	  dit	  zelfs	  zal	  groeien.	  	  
Het	  maatschappelijke	  belang	  kan	  ons	  voor	  een	  andere	  oplossing	  laten	  kiezen,	  dan	  die	  wij	  als	  
milieubeschermers	  voor	  ogen	  hebben.	  Grote	  maatschappelijke	  onrust	  of	  onevenredige	  
economische	  gevolgen	  zullen	  wij	  zeker	  meewegen	  in	  onze	  activiteiten	  en	  plannen.	  
	  
De	  mate	  waarin	  wij	  actief	  zijn,	  zal	  deels	  afhangen	  van	  het	  aantal	  mensen	  dat	  binnen	  of	  met	  
Milieudefensie	  Arnhem	  in	  touw	  is.	  Als	  wij	  onvoldoende	  mankracht	  hebben,	  kan	  het	  zijn	  dat	  
wij	  thema’s	  niet	  oppakken.	  	  
Niet	  van	  alle	  thema’s	  zullen	  wij	  even	  veel	  afweten,	  onze	  expertise	  heeft	  zijn	  grenzen.	  Als	  we	  
er	  niet	  genoeg	  van	  weten,	  zullen	  wij	  de	  visie	  volgen	  van	  (groene	  )partijen	  die	  de	  juiste	  
expertise	  in	  huis	  hebben.	  Dat	  kunnen	  vele	  partijen	  zijn,	  bijvoorbeeld	  het	  landelijk	  bureau	  van	  
Milieudefensie,	  de	  plaatselijke	  IVNafdeling,	  landelijke	  of	  provinciale	  organisaties	  als	  de	  
Vogelbescherming	  en	  de	  Gelderse	  Natuur	  en	  Milieufederatie	  en	  universiteiten	  of	  andere	  
kennisinstituten.	  	  
	  
Randvoorwaarden	  om	  onze	  vier	  speerpunten	  te	  bereiken:	  
We	  hebben	  draagvlak	  onder	  en	  medewerking	  van	  de	  inwoners,	  bedrijven,	  bestuur	  en	  
politiek	  van	  Arnhem	  nodig	  om	  onze	  doelen	  te	  bereiken.	  	  
We	  proberen	  dan	  ook	  zoveel	  mogelijk	  medestanders	  voor	  onze	  visie	  te	  krijgen.	  Onder	  
andere	  door	  waar	  mogelijk	  de	  Arnhemse	  inwoners	  er	  actief	  bij	  te	  betrekken	  en	  met	  de	  
gemeente	  Arnhem	  en	  andere	  maatschappelijke	  instanties	  op	  te	  trekken.	  
	  
	  
	  
	  
 


