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1. Contact met de leden/achterban 
. Algemene Ledenvergadering/ Thema-avond 
Dit jaar hebben we nagedacht over het intensiveren van de contacten met de achterban. Daarbij 
speelde mee dat wij niet veel meer tijd beschikbaar hebben voor extra activiteiten. Besloten is om 
te proberen de thema-avond op 3 verschillende locaties te houden. Liefst met hetzelfde 
onderwerp en dezelfde sprekers.  
De thema-avond in Midden was op 4 juni en had als thema Klimaatverandering en de effecten op 
de natuur. Peter Voorn (ecoloog bij NM en Rob Sluijter (senior klimatoloog bij het KNMI) werkte 
werkt hier belangeloos aan mee. De avond werd gehouden in het Natuurmuseum Brabant in 
Tilburg en bezocht door circa 100 (niet-)leden. De centrale mailing is naar alle Brabantse leden 
gegaan en heeft ook mensen uit Breda aangetrokken. 
 
. De thema-avond in West was op 13 nov. en had hetzelfde thema en dezelfde sprekers als in 
Midden. De avond werd in goede samenwerking met de boswachter Communicatie 
georganiseerd en gehouden in restaurant Allekante in Breda. Er waren slechts 24 bezoekers, wat 
toch wel teleurstellend was. Het onderwerp verdiende meer bezoekers. De reacties van de 
aanwezigen waren positief. Er is nog wel een bericht in de Nieuwsbrief rondgemaild en in enkele 
kranten, op Facebook en Twitter gezet. 
 
. De thema-avond in Noordoost is verschoven naar voorjaar 2020, omdat er in het Rijk van 
Nijmegen al heel veel activiteiten voor (niet)leden werden georganiseerd rondom Landgoed 
Mookerheide.  
 
. Leden die contact zoeken met NM 
Dit jaar enkele briefschrijvers gehad die contact wilden met de LC of met NM.  
Een bewoner van het Dommeldal wilde uitleg over de verkoop van een perceel door NM. De 
beheerder van het Dommeldal heeft een gesprek met deze briefschrijver gehad en hem ook per 
mail uitleg gegeven m.b.t. de ruilgrond. 
 
Een briefschrijfster in 2018 was ontevreden over de kunst die dat jaar op de Buisse Heide was 
geplaatst. Wij hebben haar klacht toen doorgespeeld aan de beheerder van West die voor een 
antwoord heeft gezorgd (antw.: Volgende keer kritischer zijn bij locatie- en materiaalkeuze, maar 
geen invloed op de te plaatsen kunst). 
 
In 2018 waren er diverse klachten over de geplaatste kunst op het landgoed Oude Buisse Heide. 
De kunst is destijds verwijderd en aangepast door Natuurmonumenten samen met de 
kunstenaar, 8 vrijwilligers en de organiserende kunstorganisatie. Een briefschrijfster was eind 
2018 desondanks nog ontevreden over de gang van zaken en de kunst die dat jaar op de Buisse 
Heide was geplaatst. Wij hebben haar klacht toen doorgespeeld aan de beheerder van West 
Brabant. Ruud heeft samen met de communicatieboswachter op 22 februari de klachten van 
deze mevrouw aangehoord en getracht om hier gezamenlijk een oplossing voor te zoeken. De 
verantwoordelijke kunstinstelling (Gallery Van Gogh in Zundert) is verzocht om voor 2019 strikter 
de (inmiddels wat aangescherpte randvoorwaarden) te handhaven. Er waren daarom geen 
verdere klachten in 2019. Op 15 november heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden met de 
betreffende mevrouw. Tevens waren daar 2 andere mensen bij aanwezig, die eveneens moeite 
hadden met de destijds geplaatste kunst. In een uitgebreid gesprek is over de situatie en de 
aanpassingen voor 2019 gediscussieerd. Miranda en Ruud hebben de bezoekers uitgenodigd om 
eventueel zelf met initiatieven te komen.   
 
. Enkele LC-leden uit Breda hebben bij beheereenheid West Brabant meegewerkt aan een  
bezoekers-tevredenheidsonderzoek op de Buisse Heide. Een van de leden (Stan) heeft de 
onderstaande plattegrond gemaakt waarmee de enquête werd afgenomen. 
 



 
 
. Op 10 okt. was in de Steenfabriek in Udenhout de ondertekening van de overeenkomst m.b.t. 
het Groene Woud. Daar zijn 2 LC -leden bij geweest. 
 
. Op 13 okt. Was het symposium “Onbeperkt genieten” (natuur en monumenten ook toegankelijk 
voor lichamelijk gehandicapten) in Groot Speijck. Daar is een LC lid bij aanwezig geweest.  
 
  
2. Overleg met Beheereenheden 
. Dit jaar hebben we het overleg met de beheereenheden anders aangepakt. De LC-leden zijn in 
groepjes van 3 - 4 gekoppeld aan 1 beheereenheid. Die groepjes overleggen met de 
beheereenheid en koppelen terug in de centrale LC-overleggen in Tilburg. Teneinde de 
beheereenheid zo min mogelijk te belasten is het overleg zoveel mogelijk gekoppeld aan al 
bestaand overleg binnen de beheereenheid. Bij alle 3 de beheereenheden hebben we 
bijvoorbeeld deelgenomen aan de Zwaluwstaartsessies waar de programma’s voor 2020 werden 
voorbereid. Het overleg vindt ook merendeels plaats met een boswachter communicatie en niet 
met de beheerder. 
 
. overleggen met West Brabant 
Op 8 januari, 14 maart, 23 mei, 5 september en was er overleg met Anya van de Ven (beheerder) 
en Miranda Fieret (communicatieboswachter). Hieraan deden 3 LC leden uit West mee. 
Op 11 oktober was de Zwaluwstaartsessie in West. Daar namen 2 LC leden uit West aan deel en 
ze hebben actief mogen meepraten over de plannen voor 2020. 
 
 
 
 
 
. overleg over Markdal 
Er zijn diverse organisaties die plannen hebben voor het Markdal. De Vereniging Markdal is een 
burgerinitiatief en Natuurplein Baronie is een koepel van 4 organisaties: BMF, IVN, 



Vogelwerkgroep, Markant. NM heeft als grondeigenaar andere ideeën over het gebied dan 
Natuurplein. Daardoor komen leden van NM die in een van de genoemde organisaties zitten in 
een spagaat. 
 
. Bijdrage aan natuurvisie Oosterheide. Twee LC leden uit West hebben actief deelgenomen aan 
de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe Natuurvisie voor het landgoed Oosterheide en de 
andere natuurgebieden die NM beheerd rond Oosterhout. Na de kick-off op 21 maart volgde 
onder meer 2 velddagen (30 april, 2 mei) een kaartensessie (22 mei) en een gesprek met 
belangenorganisaties en omwonenden ( 23 oktober). Zij hebben tevens bijgedragen aan 
aanvullingen en correcties in het definitieve rapport. En hebben daarbij ondermeer kritiek van 
lokale natuurverenigingen trachten te beantwoorden. 
 
. overleggen met Midden Brabant 
- Op 23 jan. Was er een brainstorm m.b.t. een Gebiedsmarketingplan voor de Bossen en 
Vennen/Kampina. Daar heeft een van de LC-leden ui Midden aan deelgenomen. Doel was niet 
zozeer om meer bezoekers te genereren, maar om de bezoekers meer inzicht te geven in de 
gebiedskenmerken. Er zijn vraagtekens bij de aanpak van de sessie. Veel informatie was al 
bekend bij NM. Eind 2019 was plan nog niet helemaal afgerond.  
- Op 8 febr. hadden 3 LC-leden overleg met de boswachter Communicatie over samenwerking en 
de jaarlijkse themabijeenkomst(en). Ons thema “Klimaat en de effecten op de natuur” bleek niet 
direct akkoord. Het werd door de boswachter Communicatie aan het Crisisteam voorgelegd. Dat 
team zag geen beletselen. 
- Op 27 februari was er overleg en een terreinschouw in het kader van het landelijke project 
“Gereguleerd (betaald) parkeren”. Het betrof een mogelijke pilot bij het parkeerterrein 
Huisvennen in Rhoon. In september werd duidelijk dat de pilot bij dit terrein vooralsnog niet gaat 
plaatsvinden. Wel wordt verder gewerkt met de pilot op de Hoge Veluwe/Veluwezoom.   
-Op 29 augustus kwam de nieuwe bestuursvoorzitter Jeroen Dijsselbloem kennismaken met de 
beheereenheid Midden Brabant. Hij wilde ook kennismaken met een vertegenwoordiging van de 
LC. Drie LC-leden hebben daarom met Dijsselbloem gesproken over diverse onderwerpen, maar 
met name de bedreigingen/knelpunten voor de vereniging en voor de natuur. Verslag is aan 
Dijsselbloem gemaild. 
 
. overleggen met Noordoost Brabant en Rijk van Nijmegen 
Meegedacht, en input geleverd voor de Natuurvisie Rijk van Nijmegen, dit omvat nu: 
Heumensoord ( 520 ha ), Mookerheide, ( 377 ha ) Sint Jansberg e.o. ( 311 ha ) en Koningsven, 
(vooralsnog 170 ha ), deze visie zal naar verwachting midden december 2019 ter ondertekening 
worden aangeboden. 
Op 16 september hebben 2 LC-leden deelgenomen aan de Zwaluwstaartsessie van Noordoost in 
Hedel. Hier werden o.a. veel lastige knelpunten besproken:  

- De financiering van de renovatie van Jachtslot Mookerheide 
- De waarschijnlijk niet te stuiten opmars van exoten (planten), zoals de watercrassula. 
- Het verlofstuwmeer en het vele werk. 
- Wel niet inhalen van de stilgelegde bomenkap 2019. 

Succesverhalen waren er ook m.b.t. inrichting van de Maasoevers (Meer Maas en Meanderende 
Maas), inrichting natuurgebied Koningsven – de Diepen en de natuurinclusieve landbouw op 
diverse verpachte percelen van NM. 
Twee LC-leden hebben meegewerkt aan: 
23 - mrt.   Vrijwilligers  informatie-)  avond bijgewoond 
14 - april  Inventariseren ecologische waarde Koningsven 
7- juli:      Stand op Open monumentendag Jachtslot Mookerheide 
16 -okt.    Kwaliteitstoets Bos- en Natuurgebied Heumensoord  
6 - okt.     Opening Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide bijgewoond 
12- okt.    Vrijwilligersdag bijgewoond, presentatie en excursie verzorgd 
2 - nov.    Natuurwerkdag ( ook Oerrr) mee georganiseerd en uitgevoerd. 
24- juni    Bijeenkomst omgevingsvisie Gennep bijgewoond 
Diverse bijeenkomsten Vrijwillige Boswachters Rijk van Nijmegen  
 
. Regio-excursie in Rijk van Nijmegen 



Op 14 december was de door 2 LC-leden georganiseerde regio-excursie bij Jachtslot 
Mookerheide en de natuurbegraafplaats, gecombineerd met het laatste LC-overleg van dit jaar.  
 
3. Overleg met organisatie 
Ledenraad 
Diverse leden hebben deelgenomen aan de Ledenraadvergaderingen in mei en november. 
Een van de leden heeft in de Ledenraad van mei een korte toelichting gegeven op de 
Dommeldal-safari waar we als LC in 2018 aan hebben meegewerkt. 
In mei hebben we ons in de Ledenraad uitgesproken tegen het voorstel voor vermindering van 
het aantal (stemgerechtigde) LC-leden. Ook ander LC’s hadden moeite met het voorstel. De 
voorzitter heeft het voorstel vervolgens ingetrokken. De nieuwe voorzitter heeft het vervolgens 
doorgeschoven naar voorjaar 2020. 
 
Klankbordgroepen 
Enkele leden hebben deelgenomen aan Klankbordgroep-vergaderingen.  
Op 10 oktober namen 3 LC-leden deel aan de kl.b.gr. Belangenbehartiging. 
 
Op 17 december kwamen de LC-voorzitters bij elkaar om input te leveren voor het jaarverslag. 
De voorzitter heeft daarvoor teksten aangeleverd: antwoorden op 3 vragen van de organisatie en 
toelichting mbt een succesvolle actie (de themabijeenkomst). Hij heeft gevraagd dit overleg 
volgens jaar te combineren met de Ledenraad. 
 
4. Inbreng expertise 
. Een van de leden heeft in 2018 en 2019 meegedacht over het beleid m.b.t. het culturele 
erfgoed. In april 2019 heeft de betreffende werkgroep haar rapport gepresenteerd in de 
Verenigingsraad.  
  
. Bewegwijzeringsplan naar BC Groot Speijck in Oisterwijk 
Een van de leden (Wim) heeft een voorstel gemaakt om de bewegwijzering voor auto’s naar het 
BC in Oisterwijk sterk te vereenvoudigen (niet meer door het centrum). Dat voorstel is door de 
beheereenheid doorgestuurd naar de gemeente. Het resultaat is nog niet bekend.  
 
. Zonneweides 
Een van de kandidaat-leden neemt deel aan Energiecoöperatie Heusden en heeft veel kennis 
van zonneweides. Die kennis heeft hij gedeeld met Natuurmonumenten. 
NM heeft medio 2019 in samenwerking met andere organisaties haar visie m.b.t. wind- en zonne-
energie op papier gezet. Daarin worden zonneweides als laatste optie genoemd.   
 
. Bankenbeheersysteem voor de Oisterwijkse bossen en vennen 
Wij hebben de beheerder gewezen op een bankenbeheersysteem dat in de duinen bij Bergen 
(NH) wordt gebruikt. Alle banken hebben in Bergen een metalen plaatje gekregen met erop een 
uniek nummer en een telefoonnummer om beschadigingen door te geven en de banken 
makkelijker te beheren. Waarschijnlijk kan dit idee pas uitgewerkt worden als er een stagiair 
beschikbaar komt. 
 
 
 
5. Overig 
. Vergaderingen Ledencommissie 
De Commissie als geheel heeft dit jaar 5x in Tilburg vergaderd. We moesten op zoek naar een 
andere vergaderlocatie, omdat restaurant Pino’s haar deuren sloot. Het Natuurmuseum 
tegenover het station in Tilburg bleek op dinsdagavonden een prima nieuwe locatie. 
De laatste vergadering was in Mook bij de Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide. Daar 
kregen we een rondleiding over de begraafplaats. Twee LC-leden en de beheerder hebben ons 
daarna Jachtslot Mookerheide laten zien. De LC-leden verzorgen beiden rondleidingen in het 
Jachtslot (eigendom van NM), dat binnenkort voor 5,5 miljoen gerestaureerd moet gaan worden. 
Er zijn nog wel problemen met de financiering van dit bedrag. 
 



. Ruud en Harrie hebben deelgenomen aan de ledenexcursie op de Veluwezoom. Daar is 
uitvoerig gesproken over de uitvoeringsagenda en klimaatbuffers. Ook hebben beide leden daar 
deelgenomen aan de 2 lokale excursies in de omgeving. 
 
. Personele wijzigingen in de LC.  
Twee kandidaat-leden zijn gestopt bij de Ledencommissie. 
In september heeft Mathieu Plieger zich gemeld als nieuw kandidaat-lid. 
 
22 januari 2020/W.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


