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Eerste ‘Dag van de Stilte’ op woensdag 27 april  
 
Op 27 april wordt de eerste ‘Dag van de Stilte’ georganiseerd in Limburg, gelijktijdig met 
de International Noise Awareness Day. Er vinden op die dag stilte-activiteiten plaats in de 
Limburgse gemeenten Valkenburg, Leudal, Stein, Venray en Roerdalen. 
 
Stilte is meer dan alleen afwezigheid van geluid. Stilte is een oerkwaliteit die de mens nodig 
heeft om tot rust en tot zichzelf te komen. In ons hedendaags hectische leven is stilte en rust 
vaak ver te zoeken. Toch zien we een groeiende behoefte aan stilte en rust. Veel mensen 
zoeken dit in de natuur. Stilte is een kwaliteit die je niet alleen moet horen maar ook beleven.  
Om meer aandacht te vragen voor ‘stilte’ in Limburg voert de Milieufederatie Limburg het project 
‘Hoor De Stilte’ uit. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Limburg 
en bestaat uit drie onderdelen: Dag van de Stilte, een enquête en twee Inspiratiedagen Stilte. 
 
De activiteiten tijdens de Dag van de Stilte op woensdag 27 april vinden plaats in de gemeenten 
Valkenburg aan de Geul, Leudal, Stein, Venray en Roerdalen. Een overzicht van alle activiteiten 
is te vinden op de website van de Milieufederatie Limburg: www.milieufederatielimburg.nl. 
 
Op 29 januari en 12 februari jongstleden organiseerden de Milieufederatie Limburg, IVN 
Consulentschap en de Werkgroep District Kader Vorming twee Inspiratiedagen Stilte in 
respectievelijk Schin op Geul en in Geijsteren (gemeente Venray). Ruim 100 mensen namen 
deel aan de Inspiratiedagen. De meeste deelnemers werken als gids voor IVN, 
Staatsbosbeheer of een Natuur- en Milieucentrum, maar de Inspiratiedagen trokken ook andere 
belangstellenden. Het programma bestond uit inspirerende lezingen, gevolgd door een drietal 
workshops in de buitenlucht. Allerlei methodieken om met een groep mensen buiten in de 
natuur stilte te kunnen beleven, zijn aan bod gekomen.  
 
Daarnaast is in maart jl. een enquête gehouden onder recreanten, wandelaars en bezoekers in 
negen stiltegebieden in Limburg. Er is met name onderzocht hoe zij de stilte in deze gebieden 
beleven.  
- Ruim 75% van de geënquêteerden wist dat ze recreëerden in een stiltegebied, ook gaven zij 
aan te weten wat een stiltegebied precies is.  
- 82% vond het daadwerkelijk stil in het gebied. Het geluid van vogels staat bovenaan in de lijst 
van meest gehoorde geluiden. Als storend werden ervaren: geluiden afkomstig van auto’s, 
vliegtuigen, mountainbikers én luidruchtige mensen. Zij gaven tevens aan dat het stiltegebied 
stil moet blijven, omdat dit hen rust en ontspanning geeft en omdat dit nodig is voor flora en 
fauna. Leuke wetenswaardigheid is dat 17% van de bezoekers niet uit Limburg afkomstig is; 4% 
kwam uit België of Duitsland en 14% uit andere delen van het land, met name uit de Randstad. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de pers: 
 
Voor meer informatie of een interview kunt u contact opnemen met Sandra Akkermans van de 
Milieufederatie Limburg, tel. 06 - 21106449 (bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag). 
In de bijlage vindt u de details omtrent de activiteiten op de Dag van de Stilte. Deze vindt u ook op 
de website van de Milieufederatie Limburg (via banner ‘Dag van de Stilte’ op homepage) 

http://www.milieufederatielimburg.nl/
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