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LC Noord-Brabant 

 

Het Dommeldal meer bekendheid geven, een thema-avond over de 

teloorgang van de insecten en een protestact ie tegen een megavarkensstal in 

Oirschot maakten 2018 een vruchtbaar jaar voor de ledencommissie Noord -

Brabant. De commissieleden dachten onder meer mee over het 

cultuurhistorische-erfgoedbeleid, natuurvis ies en plannen voor het Markdal .  

 

Extra aandacht was er voor het Dommeldal.  Aanleiding hiervoor was de 

komende aanleg van een verbinding tussen de N69 en N67  in het dal.  Er 

komt veel geld beschikbaar voor natuurcompensat ie en de ledencommissie 

vroeg zich af  wat de omwonenden voor wensen hebben voor dit  gebied . Om 

daarachter te komen én  het Dommeldal sowieso meer te laten leven , werd 

eind 2017 –  samen met andere instanties  (gemeenten, Waterschap) - een 

Dommeldalsafari  georganiseerd.  Met keukentafelgeprekken en door op 17 

locaties in winkelcentra, campus en ziekenhuis enquêtes te houden, werden 

honderden mensen bereikt.  Begin 2018 werden de resultaten bekend. Daaruit  

bleek dat het gebied hoog gewaardeerd wordt, ook al wordt het niet als 

beschermd natuurgebied herkend. Concrete ideeën voor de compensat ie 

kwamen beperkt aan de orde; vooral houden zoals het is . Wel wi lde men 

extra paden, (f iets-)bruggetjes, banken en andere recreat ieve voorzieningen. 

Meer beleven bij  en op het water dus. Veel respondenten wilden contact 

houden over de plannen. De resultaten van de safari werden aangeboden 

aan alle nieuwe raadsleden in de omliggende gemeenten .  

Daarnaast heeft de LC meegeholpen bij  een “mini-cursus” landschap- lezen in 

het Dommeldal voor immigranten en expats .  

Net als in andere provincies, houden ook in Brabant megastal len de 

gemoederen bezig, vooral in verband met hun negatieve ef fecten op 

natuurgebieden (st ikstof) .  De ledencommissie schakelde haar netwerken in 

voor de door Natuurmonumenten en BMF georganiseerde 

handtekeningenactie . Die act ie leverde 22.000 steunbetuigingen op, die 

vervolgens aan de wethouder van Oirschot werden overhandigd.   

Er was grote belangstel l ing (ruim 100 leden  en niet- leden) voor de thema-

avond over insecten die de ledencommissie belegde in Ti lburg . Daar werd 

ook uitgelegd wat bewoners zelf  konden doen in eigen tuin of  omgeving en 

daartoe kregen de aanwezigen een infoboekje en bloemenzaden mee. Uit de 

mini-enquête na af loop bleek dat een f l ink aantal aanwezigen bereid bleek in 

de terreinen van Natuurmonumenten aan de slag te gaan.  

 

 

 

 

 

 


