
Groene Taille Comité: waakhond 

in het smalste stukje van Limburg

In het smalste stukje van Limburg - in Susteren - timmert sinds enkele jaren het Groene Taille Comité hard aan de 

weg. Hoewel het comité pas in 2006 is opgericht, is zijn invloed op het lokale milieu- en natuurbeleid stevig 

verankerd, mede dankzij de inzet en toewijding van het bestuur. Har Pluijmakers speelt daarin een hoofdrol. Hoewel 

hij bescheiden overkomt, is hij een doordouwer met een uitgesproken visie op zijn leefomgeving.

uitdragen als je de tijd neemt om je ideeën 

op papier te zetten. Dan biedt het goede 

handvaten voor onszelf en alle betrokken 

partners om er iets moois van te maken. De 

gemeente complimenteerde ons, omdat 

zijzelf niet eens een dergelijke uitgebreide 

gebiedsvisie heeft ontwikkeld. Wat ons 

betreft zou elke natuur- en milieugroep zich 

breed moeten oriënteren en zijn ideeën in 

een plan moeten uitwerken. Daar kun je dan 

altijd op teruggrijpen en als uitgangspunt 

hanteren voor gesprekken die je hebt met 

provincie, gemeente of andere organisaties. 

Wij willen niet ad hoc en defensief reageren 

op ontwikkelingen. Liever houden we zelf 

een vinger in de pap. Als je zeker weet waar 

je voor staat, kun je dit veel beter uitdragen. 

Kortom, je wordt een serieuzere gespreks-

partner. Je hebt immers laten zien dat je ook 

oplossingen kunt en wilt aandragen en dat 

je mening gefundeerd is op een duidelijke 

visie over je omgeving. We weten wat we 

willen en inmiddels ook waar we moeten 

aankloppen om dingen voor elkaar te 

krijgen. En daar gaat het uiteindelijk 

allemaal om.”

Het Groene Taille Comité is ontstaan vanuit 

het Körbusch Comité. Dat werd in 2005 

opgericht nadat de gemeente de bouwplan-

Zo heeft Pluijmakers (58) samen met de 

andere bestuursleden van het Groene Taille 

Comité een gebiedsvisie ontwikkeld en op 

papier gezet. De visie - die te vinden is op 

de website van de stichting - is een stevig 

boekwerkje en de leidraad voor het comité 

in zijn doelstellingen. Eind 2008 werd de 

gebiedsvisie tijdens een drukbezochte 

lunchsessie gepresenteerd aan de beheersin-

stanties, het waterschap, de gebiedscommis-

sie en de overheid. De reacties waren 

overwegend positief, aldus Pluijmakers. ,,Wij 

laten zien dat wij pro-actief willen 

meedenken op het gebied van landschap, 

natuur en leefbaarheid. Dit kun je het beste 
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nen van een reïntegratiebureau had 

gesteund om een zorgboerderij annex 

manege te vestigen in het natuurgebied 

Körbusch. Die manege zou echter geen leuk 

idyllisch boerderijtje in het groen worden. 

Uit de later gepresenteerde bouwtekeningen 

bleek dat het ging om een megagroot 

commercieel bedrijf. Het Körbusch Comité 

kwam in opstand en wist een grote aanhang 

achter zich te krijgen, waardoor het 

draagvlak voor vestiging van het bedrijf snel 

afnam, zelfs bij het gemeentebestuur. Mede 

ook door de grote media-aandacht die het 

comité op de zaak wist te richten, was er 

uiteindelijk zoveel weerstand dat de 

bouwplannen werden geannuleerd met als 

gevolg een teleurgestelde en boze initiatief-

nemer, die vervolgens een fikse schadeclaim 

indiende bij de gemeente Echt-Susteren.

Hoe dan ook, het gebied bleef groen! En 

daarmee had het Körbusch Comité de buit 

binnen. Omdat er nog meer ontwikkelingen 

in snel tempo elkaar opvolgden, besloten de 

leden om zich breder te gaan oriënteren. 

Het Groene Taille Comité was daarmee 

geboren. Een eerste gebiedsvisie werd in 

2006 op papier gezet, en nu, enkele jaren 

later, wordt deze visie telkens aangepast aan 

de nieuwste ontwikkelingen. Zo gaat 

volgens Pluijmakers de komende jaren onder 

meer de verbreding van de A2 een grote rol 

spelen, evenals landschapspark Echt-Suste-

ren dat natuurcompensatieprojecten van de 

grond moet tillen in de gemeente, de 

uitbreiding van industriegebied Holtum 

Noord en de eventuele vestiging van 

pretpark Wild Water World in de Hazelaars-

groeve.

Pluijmakers, geboren en getogen in 

Susteren, volgt al deze ontwikkelingen op 

de voet. ,,Ik voel me verbonden met mijn 

woonplek. Ik woon hier graag, wandel en 

fiets door deze streek, dan wil je er ook voor 

zorgen dat het mooi blijft. Voor de huidige 

en voor de komende generaties. Als comité 

vragen we ons dan ook af hoe wij hier aan 

kunnen bijdragen. Wij zoeken naar 

manieren om de natuur en het landschap te 

versterken en verrommeling tegen te gaan. 

Dat is ook onze motivatie. Wij hebben een 

verantwoordelijkheid ten aanzien van onze 

kinderen. Wat laten wij voor hen achter? In 

de afgelopen jaren is al heel veel veranderd 

ten nadele van de natuur en het landschap. 

Kijk maar naar de monotone en grootscha-

lige groei in de landbouwsector, de 

uitbreidingen van ons wegennet, de 

toegenomen verrommeling. Ik ben een 

natuurmens, was als kind al betrokken bij 

alles wat er leeft, groeit en bloeit. Ik voel 

ook een drang om dit te beschermen en te 

versterken. Iemand moet die rol van 

waakhond spelen. De vinger aan de pols 

houden. Als Groene Taille Comité hebben wij 
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EvEn voorSTELLEn

Naam organisatie:  Groene Taille Comité

Adres: Oude Rijksweg Zuid 7a, 6114 RC Susteren

Telefoon: 046 - 4492848

E-mail:  comite@groenetaille.nl

Website:  www.groenetaille.nl

Leden : M. Leenders, H. Pluijmakers, A. Vermeulen (voorzitter), P. Versloot, 

 C. Wessels 

Doel: Het Groene Taille Comité wil landschap, natuur én leefbaarheid in de   

 Groene Taille versterken en behouden.

Acties: Ontwikkelen van een gebiedsvisie. Voortgang van de resultaten van   

 gestelde doelen bekendmaken middels nieuwsbrieven en website.   

 Deelnemen aan beleidsvoorbereidende natuur-, landschap- en   

 leefbaarheidsprojecten. Indienen van zienswijzen en bezwaarschriften  

 op bestemmingsplannen. Lobbyen bij ambtenaren en politici.   

 Informatiebijeenkomsten en handtekeningenacties organiseren voor   

 inwoners van de Groene Taille. Persberichten versturen.

Partners: Stichting Milieufederatie Limburg, plaatselijke natuur- en 

 milieuorganisaties waaronder Natuurhistorische Vereniging Pepijns-  

 land, Vogelwerkgroep De Haeselaar, IVN Land van Swentibold en   

 Graetheide Comité. Verder de Groene Sporenwolf, de Dorpsraad,   

 Natuurmonumenten, Waterschap Roer en Overmaas, Gebiedscommis-  

 sie Westelijke Mijnstreek, gemeente en provincie.

Lid SML sinds:  2 maart 2009

Reden aansluiting: Overleg- en samenwerkingsplatform. Advies-, expertise- en 

 kenniscentrum.

die taak op ons genomen. Het is geen uit de 

hand gelopen hobby, maar een passie die 

recht uit het hart komt.”

Sinds kort is het Groene Taille Comité 

aangesloten bij de Milieufederatie Limburg. 

Volgens Pluijmakers kan samenwerking met 

andere natuur- en milieuorganisaties de 

kracht van de milieubeweging versterken. 

,,Hoe meer je de krachten bundelt, hoe meer 

invloed je kunt uitoefenen. Met positieve 

energie en samenwerking bereik je het 

meest. Ik verwacht van de Milieufederatie 

dat ze daarin een coachende rol speelt, 

naast haar signalerings- en adviesfunctie. 

Daarnaast moeten we pro-actief handelen. 

Niet afwachten wat er allemaal op ons 

afkomt. We zullen als burgers zelf aan de 

slag moeten als we willen dat onze 

Limburgse natuur en landschappen voor 

toekomstige generaties behouden blijven.”

Monique Demarteau

Milieufederatie Limburg
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