
De landelijke trend van deze naamsverandering werd 

al eerder in gezet. Enkele jaren geleden veranderde het 

samenwerkingsverband De Provinciale Milieufederaties de 

naam in Natuur en Milieufederaties. Daarop volgden enkele 

naamswijzigingen van provinciale federaties. Limburg gaat 

nu ook overstag. Afgelopen zomer besloot het bestuur van 

de Stichting Milieufederatie Limburg tot de naamswijziging. 

De meerwaarde van de naamsverandering ligt vooral in de 

versterking van de samenwerking bij grote landelijke projecten 

met de andere federaties. Bovendien dekt de naam de inhoud 

van de werkzaamheden van de federatie beter. Natuur, 

landschap, milieu, energie, duurzaamheid zijn allemaal thema’s 

waar de federatie zich mee bezighoudt. 

Ook de huisstijl wordt vernieuwd en volgt de trend van de 

landelijke Natuur en Milieufederaties. Volgens directeur Hans 

Heijnen van de Milieufederatie Limburg is dit een logische 

stap naar aanleiding van de ontwikkelingen van de laatste 

jaren. ,,Landelijk voeren we jaarlijks enkele grote en belangrijke 

projecten uit, waaronder de Big Jump en de Nacht van de 

Nieuwe naam en huisstijl voor Milieufederatie
Vanaf 2015 gaat er heel wat veranderen bij de Milieufederatie Limburg. Niet alleen verandert de huisstijl, de organisatie 

gaat ook haar naam veranderen. De nieuwe naam is: Natuur en Milieufederatie Limburg, kortweg NMF Limburg.

Nacht. Ook liggen er nog projecten op de plank die nog moeten 

worden uitgewerkt. Gezamenlijk staan we sterker als we laten 

zien dat we een grote organisatie vormen met een eenduidige 

structuur en een duidelijke herkenbaarheid. Uiteraard 

blijven we onze werkzaamheden provinciaal onverminderd 

voortzetten. Onze huidige huisstijl was bovendien toe aan 

vervanging. Het lag voor de hand om te kiezen voor het 

landelijke logo en de gezamenlijke uitstraling. Echter wel met 

voor Limburg herkenbare kleuren. Zo vind je in ons nieuwe logo 

de kleuren blauw (Maas, water), groen (bronsgroen eikenhout) 

en rood (rode leeuw). Hiermee laten we zien dat onze wortels 

in Limburg liggen, maar dat we bereid zijn over grenzen heen 

te kijken, zowel landelijk als euregionaal.”

Het logo en de huisstijl zijn ontworpen door Studio Guichard 

in Zuidhorn (Groningen). NMF Drenthe was de eerste 

federatie die enkele jaren geleden dit logo en deze huisstijl 

introduceerde. Voor NMF Limburg betekent het dat alle 

print- en digitale communicatiemiddelen worden vervangen. 

,,Briefpapier, enveloppen, visitekaartjes en dergelijke zijn in 
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De Milieufederatie Limburg is trots op haar achterban. Wij waarderen het belangeloze werk van de 100 aangesloten organisaties die zich inzetten voor natuur en milieu in onze provincie. Als blijk van onze waardering organiseren wij ieder jaar speciaal voor u onze achterbandag.

Dit jaar bezoeken wij op zaterdag 4 oktober het Grensmaasproject in Itteren-Borgharen. De uitvoering van dit project gebeurt op elf locaties tussen Maastricht en Roosteren. Allerlei plannen, waaronder ‘Groen voor Grind’ en ‘Plan Levende Rivieren’, hebben de basis gelegd voor de uitvoering van een rivierverruimingsproject waar grindwinning gecombineerd wordt met hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling, het zogeheten ‘Grensmaasproject’. Een project dat bij vele lokale natuur- en milieuverenigingen én inwoners van de ‘Maaskantj’ deels met argwaan en deels met bewondering, dus met gemengde gevoelens, ontvangen is.

Het Grensmaasproject wordt gerealiseerd door Consortium Grensmaas. Dit is een uitvoeringscombinatie van aannemers, grindproducenten en Natuurmonumenten. Het project, dat doorloopt tot circa 2023, is in 2006 van start gegaan met de uitvoering van de locaties Itteren, Borgharen, Bosscherveld en Aan de Maas. Locatie Borgharen is afgerond en wordt binnenkort opgeleverd aan de eindbeheerder Staatsbosbeheer. 

De nabij gelegen locaties Aan de Maas, Bosscherveld en Itteren zullen binnen 2 à 3 jaar volgen. We starten onze achterbandag op kasteelboerderij Hartelstein dat in het midden van de toekomstige wildernisnatuur van Itteren ligt. Na korte presentaties en een gezamenlijke lunch gaan we vanaf deze centrale plek in groepen naar de locatie Itteren waar de uitvoering nog volop bezig is en naar de locatie Borgharen waar de natuurontwikkeling zichtbaar is.

Kledingadvies 
Aangezien de werkzaamheden op sommige plekken nog in volle gang zijn, adviseren wij om de kleding aan te passen aan de weersomstandigheden en onverharde terreinen. 

Programma:
11.00 - 11.30 uur  Ontvangst van de gasten op kasteelboerderij Hartelstein 11.30 - 12.00 uur  Welkomstwoord door Marieke Kruit (voorzitter) en korte presentaties 12.00 - 13.00 uur  Lunch

13.00 - 15.30 uur  Excursie langs de grindwinning in Itteren en excursie langs de natuurontwikkelingen in Borgharen   (voor vervoer tijdens de excursies wordt gezorgd)
15.30 - 16.00 uur  Terug op kasteelboerderij Hartelstein, koffie/thee en vlaai 16.00 uur  Einde programma

Laat ons weten dat u komt! Wij horen graag of u aan onze achterbandag op 4 oktober aanstaande wilt deelnemen. Stuur de antwoordkaart zo snel mogelijk retour of laat het ons per mail weten: sml@milieufederatielimburg.nl (met vermelding van naam en adres organisatie, aantal personen (1 of 2) en namen deelnemers). In verband met de organisatie moet u zich aanmelden vóór woensdag 24 september 2014. U bent welkom met maximaal twee personen per organisatie.

Adresgegevens
Kasteelboederij Hartelstein, Hartelstein 204, 6223 HV Maastricht. 
De kasteelboerderij ligt midden in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. Let op de borden: kasteelboerderij Hartelstein en Consortium Grensmaas. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Foto’s: Consortium Grensmaas, Jac Beekers
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december vervangen, aldus Monique Demarteau, die bij 

de Milieufederatie Limburg verantwoordelijk is voor de 

introductie van de nieuwe huisstijl. ,,Begin 2015 volgen de 

website en de digitale nieuwsbrief. De website was sowieso 

aan vervanging toe. Ook het tijdschrift Limburgs Milieu 

ondergaat een metamorfose. Het tijdschrift, dat goed 

wordt gewaardeerd door onze achterban, beleeft zijn 29ste 

jaargang. Uiteraard willen we ons magazine een eigentijdse 

look geven. Achter de schermen wordt hier al hard aan 

gewerkt. In maart kan iedereen zelf zien hoe mooi het 

tijdschrift is geworden.”

De bij de Milieufederatie Limburg aangesloten groepen 

kregen overigens al op de achterbandag op 4 oktober een 

unieke en korte presentatie van het logo. Voor velen was 

het logo verassend van vorm. ,,Iedereen ziet iets anders 

in het logo”, bevestigt Demarteau. ,,Dat varieert van 

windmolentje tot zonnetje en van watergolfjes tot een 

carnavalsmuts. Maar al deze elementen hebben direct of 

zijdelings te maken waar wij als NMF Limburg voor staan. 

Dat onze naam, logo en huisstijl veranderen, wil overigens 

niet zeggen dat wij als organisatie andere doelen gaan 

nastreven. Wij blijven de provinciale belangenbehartiger 

voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Ook blijven 

we alle krachten in Limburg bundelen die de omslag naar 

een duurzame samenleving willen verwezenlijken met een 

deskundig en betrokken team van medewerkers.”

Hans Heijnen, directeur van de Milieufederatie Limburg
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