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Verslag Themabijeenkomst “ De toekomst van ons landschap”, van de 

ledencommissie Limburg en De Kempen op 13 juni 2019 bij het CKE te 

Eindhoven. 

Aanwezig: 35 leden en niet leden, 5 leden afgemeld, 4 leden van de leden commissie: Jos 

Weijs, Thomas van Gemert (voorzitter), Antonie de Beaumont, Jeannette Hommes (verslag)  

en 1 kandidaat lid: Sander Nijssen, afwezig Cindy Weisscher, kandidaatlid. Willemijn Prast, 

verenigingsmanager NM, Michel Hendrix, coördinator Beheer NM de Kempen, Yvonne van 

Mol, boswachter Communicatie en Beleven NM de Kempen. Gastspreker Robert Ketelaer, 

landschapsecoloog NM. 

Thomas van Gemert opent de bijeenkomst en stelt de leden van de ledencommissie 
Limburg en de Kempen voor. Na uitleg over de taken en rol van de ledencommissie geeft hij 
aan dat er vacatures zijn voor (kandidaat)leden. 
Het merendeel van de aanwezigen is lid van NM.  Ongeveer 25% van de aanwezigen heeft 
de landschapsenquête ingevuld. Helaas bleek dat een aantal personen niet wist van deze 
enquête. 
 
Robert Ketelaer doet op een zeer interactieve wijze verslag van de resultaten van de 
landschapsenquête. 
Deze enquête is gedaan is samenwerking met de Universiteit van Wageningen (WUR). Op 
deze manier is er op wetenschappelijk verantwoorde wijze gegevens verzameld. Het aantal 
respondenten was hoog: bijna 46.000. Van dit aantal was 54 % geen lid van NM. Ook blijkt 
dat de enquête niet is “gekaapt” door een belangen groep. Echter strikt gezien is de uitslag 
van de enquête niet representatief voor Nederland omdat bijna 50% lid van NM is en dus 
geen dwarsdoorsnede is van de Nederlandse bevolking. 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de aantrekkelijkheid van het landschap is 7.5. Wel blijkt 
dat er verschillen zijn tussen provincies. Bijvoorbeeld in Drenthe 8.1 maar in de westelijke 
Randstad lager dan 6. Vooral rondom de steden zijn de cijfers die gegeven worden lager. 
De aantrekkelijkheid van het landschap wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van 
vogels, bloemen en insecten. Verder blijkt dat de respondenten vinden dat de overheid een 
belangrijke rol moet spelen. Helaas geeft de enquête geen uitsluitsel welke overheid vooral 
wordt bedoeld: landelijk, provinciaal, gemeentelijk, waterschap. 
Het eindrapport van de landschapsenquête kunt u vinden in de bijlage (klikken) evenals de 
belangrijkste resultaten in 4 A4tjes (klikken). 
 
Robert Ketelaer gaf aan het eind van de avond aan dat hij grote veranderingen verwacht in 
Nederland de komende decennia.  Zoals: landbouwtransitie, zeespiegel stijging, 
technologische ontwikkelingen, energie transitie, verstedelijking, klimaatadaptatie, 
mobiliteit. 
In de discussie na de presentatie kwamen onder andere de volgende vragen en 

opmerkingen: 

- Wat gaat NM met de resultaten van de enquête doen?  Antwoord: de resultaten zijn 

pas recent bekend. In deze fase worden ze bestudeerd, de leden worden 

geïnformeerd en er wordt nagedacht over wat NM kan doen zowel beleidsmatig,  
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lobbyen en welke suggesties aan de leden gegeven kunnen worden hoe zij in hun 

directe omgeving iets kunnen doen. 

- Een vraag over de megastallen in de Campina. Door een van de aanwezigen werd 

aangegeven dat een van de protesterende partijen NM is. 

- Na aanleiding van de opmerking dat ASML een groot parkeerterrein wil maken in het 

Dommeldal vertelt Michel Hendrix (coördinator Beheer) dat NM samenwerkt met 

Milieudefensie en de gemeente om hier een oplossing voor te vinden 

- Een van de aanwezigen zegt dat ook natuur in de stad van belang is en dat je als 

individu ook iets kunt bijdragen door bijvoorbeeld je eigen tuin aan te passen. 

Robert Ketelaer wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage door Thomas van Gemert. 

De ledencommissie Limburg en De Kempen zal in de toekomst bijeenkomsten organiseren in 

het gebied van de Kempen en Dommeldal. De leden van NM zullen daar tijdig over worden 

geïnformeerd. 


