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Wat is de Ledencommissie?
De Ledenraad van de Vereniging Natuurmonumenten bestaat uit twaalf ledencommissies, één 
voor ongeveer iedere provincie. De Ledenraad zorgt ervoor dat de stem van leden doorklinkt 
in de koers van de vereniging. Samen met het bestuur denkt, praat en beslist de LR mee over 
de hoofdlijnen van het beleid. Daarnaast keurt de LR het jaarverslag goed en benoemt zij de 
bestuursleden.



Ledencommissie Gelderland
De ledencommissie (LC) Gelderland is de spreekbuis 
voor de circa 79.000 Gelderse leden en heeft 
momenteel 8 leden in de ledenraad en 4 kandidaat-
leden. 

Wat doet de Ledencommissie?
De LC vergadert ongeveer acht keer per jaar. Onderwerpen die aan de orde komen zijn van 
landelijk of regionaal belang. Naast de leden van de LC is vrijwel altijd een 
vertegenwoordiger van de werkorganisatie aanwezig voor nadere toelichting en uitwisseling 
van ideeën. De LC houdt de ontwikkelingen op zowel landelijk als provinciaal niveau bij. 



Landelijke ontwikkelingen in 2018

Natuurmonumenten in het nieuws
Op landelijk niveau heeft 2018 vooral in het teken gestaan van de aandacht voor insecten en het begrip “natuurinclusief boeren”, 
waarbij Natuurmonumenten een actieve rol heeft gespeeld in de landelijke media.

Profijtbeginsel
Mag Natuurmonumenten entree gaan heffen voor het bezoeken van haar terreinen?  Tijdens een workshop zijn verschillende ideeën en
meningen verzameld.



Ontwikkelingen in de Provincie Gelderland

Bosbeleid
• Gelderland herbergt 6700ha bos (ML totaal 15.000ha)
• Grove Den geleidelijk omvormen naar natuurlijker loofbos of heide/stuifzand
• Bosmaatregelenplannen maken einde aan 30 jaar “niets doen” beheer:
• Doelstellingen “dood hout” worden niet gehaald.

Actualiteit
• Klimaat (te veel water, te weinig water)
• Stikstofdepositie
• Eikensterfte
• Mezensterfte

Op de Veluwe gaat het vaak niet goed met de eik

Gewenste spontane loofhout verjonging onder grove den. Is bijsturen nog 
wel nodig? 



Verzoek tussentijdse evaluatie bosbeheer 
Het evaluatie rapport door afdeling interne audit is in april 
2018 uitgekomen en bevat een aantal suggesties voor 
verbeterpunten. 

Actieplan
Samen met leden van LC Gelderland is een actieplan 
opgesteld om de verbeterpunten  te vertalen naar beleid. 

Moties
Ledencommissie Gelderland een tweetal moties ingediend 
welke door de Ledenraad unaniem zijn aangenomen: 
- Het natuurlijke proces van omvorming van naald naar 

loofbos actiever stimuleren
- Actief toezien dat dood hout doelstellingen (10 dikke 

bomen per ha) ook wordt gerealiseerd.

Bosbeleid

Initiatieven vanuit LC Gelderland:

Dit willen we graag meer zien. Een feestmaal voor insecten en zwammen



In oktober heeft de Ledencommissie een bezoek gebracht aan de biologische 
boerderij “Veld en Beek” in Doorwerth. Na ontvangst met, uiteraard biologische 
producten, kreeg de commissie uitleg over de boerderij gevolgd door een rondgang 
over de boerderij en een excursie naar landerijen waar de relatie natuur-cultuur-
landbouw bezichtigd kon worden.

Excursie Biologische Boerderij



Ledemiddag 2108

De jaarlijkse ledenmiddag werd in 2018 georganiseerd in de beheereenheid Veluwe-Zuid 
(Planken Wambuis). Tijdens de ledenmiddag is een enquête georganiseerd over enkele actuele 
onderwerpen
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Ik sta positief tegenover de ontwikkeling dat 
Natuurmonumenten natuurbegraafplaatsen 

ontwikkelt om inkomsten voor natuurbeheer te 
werven



Samenstelling van de Ledencommissie Gelderland in 2018

Jan Wieringa voorzitter LC Gelderland
Vlok van Harten secretaris tevens vz pcg Winterswijk
Gerard Hekelaar lid en tevens vz pcg Montferland
Yvonne van der Mey lid en tevens vz pcg Noord west Veluwe
Jaap Kuper, lid en tevens vz pcg IJsselvallei
Roy Winkelhuizen, lid en vz pcg Zuid Veluwe
Nico Vlasveld, lid en tevens vz pcg Veluwezoom
Marten de Groot, kandidaat lid
Patrick Jansen kandidaatlid
Kees Janszen, kandidaat lid en penningmeester
Dolf Logemann steunlid en tevens vz pcg Graafschap
Yvonne Nijpels, kandidaat lid
Nick Warmelink kandidaat lid



Permanente Contact Groepen

Vanuit de Gelderse ledencommissie zijn er verschillende permanente contact 
groepen actief, die aan een specifiek natuurgebied en/of beheereenheid 
gekoppeld zijn. Die bestaan elk uit circa 10-15 mensen. 
Het streven is dat er bij iedere permanente contactgroep minimaal één LC-lid 
betrokken is. Deze permanente contactgroepen worden ook wel PCG’s genoemd. 
In de PCG’s hebben de LC-leden en beheerders/ communicatieboswachters 
rechtstreeks contact en discussies met bewoners en belanghebbenden van de 
natuurgebieden. 
Er zijn momenteel 7 PCG’s actief.

Belangstelling om deel te nemen aan één van de PCG’s?
Neem dan contact op met: 
lcgelderland@natuurmonumenten.nl


