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Jaarverslag 2019 
 
Ledencommissie  
Limburg en De Kempen 
 
De ledencommissie vertegenwoordigt sinds 2018 de leden in het zuidoosten van 
Noord-Brabant en het midden en zuiden van Limburg. Het grondgebied van deze 
commissie valt samen met de gebieden van de beheereenheden ‘Kempen en Midden-
Limburg’ en ‘Zuid-Limburg’. 
 

 
Grenzen van de LC Limburg en De Kempen 
 
Samenstelling ledencommissie 
 
Thomas van Gemert voorzitter 
Jos Weijs   penningmeester 
Jeannette Hommes  secretaris 
Antonie de Beaumont lid 
Sander Nijssen  kandidaat-lid 
Cindy Weisscher  kandidaat-lid 
 
De ledencommissie vergadert meerdere keren per jaar.  De vergaderlocatie is in 
Sittard. Eenmaal per jaar worden de gebiedsmanagers van de twee beheereenheden 
uitgenodigd en een vertegenwoordiger van het waterschap.  Tweemaal per jaar is de 
landelijke ledenraad vergadering van NM. 
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Jaarvergadering  
 
Op 30 maart 2019 in Brasserie Monte Nova op de Luikerweg te Maastricht vond de 
jaarvergadering plaats. Bij deze bijeenkomst waren 41 leden en niet-leden aanwezig. 
Tijdens deze vergadering werd het jaarverslag van 2018 besproken en de nieuwe 
gebiedsindeling/ledenregio van de leden commissie toegelicht. Jeannette Hommes 
werd met algemene stemmen benoemd tot lid van de ledencommissie en zal de rol 
van secretaris gaan vervullen. Ook werd aangekondigd dat per 1 april 2019 Thomas 
van Gemert, Jos Weijs zal gaan vervangen als voorzitter. Vanaf die tijd zal Jos Weijs 
de penningmeester zijn.  
 
Na afloop van de vergadering volgde een wandeling/excursie met een uitgebreide en 
deskundige toelichting van Antonie de Beaumont over de Sint-Pietersberg.  Er werd 
onder andere stil gestaan bij de geschiedenis van het Fort Sint-Pieter, het Jekerdal, de 
schaapskudde met de Mergellanders, de Oehoe vallei, de Enci groeve, hoeve de 
Lichtenberg met de oudste toren van Nederland en een prachtig uitzicht over de Maas 
en Maastricht. 
 

   
 

   
 

Enkele foto’s van de Jaarvergadering in Maastricht 
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Midden-Limburg en De Kempen 
 
De vertegenwoordigers van de ledencommissie in dit gebied zijn Jos Weijs en Thomas 
van Gemert. Sinds mei 2019 is Sander Nijssen, woonachtig in Eindhoven, kandidaat-
lid geworden. Met de gebiedsmanager van de Beheereenheid Kempen en Midden-
Limburg is regelmatig overleg gevoerd over de werkzaamheden en de ontwikkelingen 
in dit gebied.  Jos Weijs nam verder deel aan de jaarlijkse vrijwilligersdag van NM  die 
ditmaal in Stramproy was georganiseerd. Thomas van Gemert was aanwezig bij een 
bijeenkomst voor de ‘community Looserplas’ in Budel-Dorplein. 
 

 
 

Looserplas in Budel-Dorplein 
 
Tenslotte heeft de ledencommissie onder leiding van boswachter Michel Hendrix een 
uitgebreide excursie gehad op de Plateaux nabij Valkenswaard in het najaar. 
 

    
 

    
 

Enkele foto’s van de excursie op de Plateaux 
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Ledenbijeenkomst 13 juni 2019 te Eindhoven  
“De Toekomst van ons landschap” 
 
Aanwezig: 35 leden en niet leden 
 
Robert Ketelaer, landschapsecoloog van NM, 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 belangengroep. 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. 
 
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,  
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 samen-
werkt 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. 
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Zuid-Limburg 
 
Antonie de Beaumont, Cindy Weisscher en Jeannette Hommes vertegenwoordigen in 
Zuid-Limburg de leden in de ledencommissie.  Zij hebben regelmatig overleg gevoerd 
met medewerkers van de beheereenheid Zuid–Limburg.  Jeannette Hommes 
vertegenwoordigt NM in de Contactcommissie Brunssummerheide. Deze commissie 
komt tweemaal per jaar bij elkaar en is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
gebruikers van de Brunssummerheide zoals de visclub, manege, mountainbikers, de 
Heikop, Stichting behoud Brunssummerheide, VVV, IVN Landgraaf. Onderwerpen die 
besproken worden zijn onder andere Beheersplan Brunssummerheide, loslopende 
honden, herinrichting Sibelco groeve en herinrichting beleefpad. 
 
Antonie de Beaumont heeft namens onze LC  tweemaal deelgenomen aan een landelijk 
klankbord bijeenkomst georganiseerd door NM Landelijk. De eerste bijeenkomst in 
februari 2019 had als onderwerpen het klimaatakkoord en de containerramp op de 
Noordzee. De tweede bijeenkomst in oktober 2019 behandelde de onderwerpen 
stikstof/Pfas, droogte en een update over de bomenkap. 
 
Daarnaast zijn er 3 ledenbijeenkomsten georganiseerd. 
 
 
Ledenbijeenkomst op 13 februari te Maastricht  
“Wolven in Limburg”  
 
Aanwezig: 105 leden en niet leden. 
 
Peter Voorn, ecoloog van NM, verving Michiel van der Weijde. Michiel, adviseur Fauna 
en Natuurbeheer en specialist wolven bij NM, moest vanwege ziekte afzeggen. Peter 
startte met het vertellen van een aantal feiten: 150 jaar geleden is een wolf voor het 
laatst gezien in Limburg in de buurt van Schinveld. De vruchtbare tijd van een wolf is 
aan het eind van de winter in januari/februari. Een zwangerschap duurt 8-10 weken.  
Een roedel wolven bestaat meestal uit 6- 8 wolven. Een wolf loopt gemiddeld 50 km 
per dag.  De wolf heeft een EU beschermde status.  Uit DNA-onderzoek blijkt dat in 
2018 150 schapen zijn gedood door een wolf, maar dat er ruim 10.000 schapen zijn 
gedood door een hond.  Als schapen door een wolf gedood worden is dit vrijwel altijd 
door een dolende wolf. Die pakt namelijk alles wat hij/zij pakken kan. Een gevestigde 
wolf, zoals die op de Veluwe, kent het terrein en voedt zich met wild.  
 
Uit de discussie na de pauze blijkt dat de aanwezigen vinden dat de wolf welkom is in 
Limburg maar dat er wel voorlichting moet worden gegeven aan doelgroepen zoals 
herders, boeren, politici. 
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Ledenbijeenkomst 20 juni 2019 op Landgoed Terworm in Heerlen  
“Wilde bloemen” 
 
Aanwezig: 36 leden en niet-leden 
 
Corrie Meijer, vrijwillig gids van NM geeft een zeer informatieve inleiding geïllustreerd 
met kleurrijke foto’s onder andere uit haar eigen tuin en van eigen reizen in 
natuurgebieden in het buitenland. Hieronder volgt een korte samenvatting van haar 
inleiding.Wilde planten kunnen voorkomen in akkers, grasland, heide en duin. Er zijn 
diverse redenen te noemen waarom het aantal wilde planten achteruitgaat, 
bijvoorbeeld: intensivering van de landbouw, verandering van gewas, maaibeleid, 
verruiging en verdroging van graslanden. Echter, bloemen zijn van belang voor 
biodiversiteit, sommige insecten en schimmels zijn specifiek gebonden aan bepaalde 
planten, variatie in bloemen betekent ook variatie in insecten en dat geeft een betere 
natuurlijke balans. 
 
De volgende maatregelen kunnen bijdragen aan meer bloemen: allereerst het 
veiligstellen van zaden in de nationale zadencollectie, meer ruimte in landbouw-
gebieden creëren, meer ruimte in natuurgebieden maken (bijvoorbeeld het Ecoduct bij 
de Brunssummerheide), meer ruimte in de bermen en steden en gebruik van maaisel. 
Niet alle planten kunnen overal groeien. Zo hebben zonplanten een plaats met hoge 
lichtsterkte nodig en schaduwplanten een plek met lage lichtsterkte. Vervolgens geeft 
Corrie een uiteenzetting over verschillende plantenfamilies en de samenhang met de 
insecten.  Iedereen wordt uitgenodigd voor de excursie en kan gebruik maken van 
zoekkaarten met wilde bloemen en eetbare planten. 
 
Onderweg langs de Geleenbeek, het akkerland en op weg naar het oude openlucht-
zwembad Terworm wijzen Corrie en May op de aanwezige bloemen (onder ander 
orchidee langs de Geleenbeek) en geven toelichting op vragen en wat men ziet. 
Iedereen kon na afloop de natuurvisie 2018-2035 “Terworm, klein maar fijn” 
meenemen plus het blad Van der Valk Exclusief met een heel leuk interview met Freek 
van der Valk (eigenaar van Terworm) en Jose Hermens (boswachter communicatie en 
beleven NM) over de samenwerking van NM en landgoed Terworm. 
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Ledenbijeenkomst 21 oktober 2019 te Sittard  
“Bosbeheer en Bomenkapbeleid” 
 
Aanwezig: 69 leden en niet leden 
 
Cindy Burger, gebiedsmanager beheereenheid Zuid-Limburg, geeft aan dat het 
onderwerp Bosbeheer en bomenkapbeleid enorm leeft. In het voorjaar 2019 was er 
behoorlijk wat commotie in Nederland. NM heeft toen ook besloten om tijdelijk te 
stoppen met het kappen van bomen en de achterban te gaan raadplegen. Alle leden 
van NM (waarvan het email adres bij NM bekend is) hebben een email ontvangen om 
een digitale enquête in te vullen. Bijna 10.000 reacties zijn binnen gekomen. De 
resultaten van deze achterban raadpleging zijn gepubliceerd.  
 
Cindy Burger licht deze resultaten toe. Op basis van de uitkomsten van de enquête en 
de gesprekken met deelnemers aan gebiedsexcursies, zoals in Salland, heeft NM de 
volgende besluiten genomen: 

- De kapvlaktes zullen maximaal 0,5 hectare i.p.v. 2 hectare zijn 
- bij het weer open maken van dichtgegroeide heidevelden en duinen, wil NM dat 

een zelfde oppervlakte aan bomen wordt herplant. 
- In situaties waar sprake is van oude lanen in bos, die we niet meer gaan 

verjongen als laan en kap alleen vanuit veiligheid een kwestie is, laten we waar 
dat mogelijk is via afsluiting/ omlegging van paden de laanbomen veilig oud 
worden en vervallen 

- Natuurmonumenten stopt met de verkoop van haardhout. En voor het hout dat 
naar biomassacentrales gaat, zoekt de natuurorganisatie alternatieven die de 
CO2 zo lang mogelijk vastleggen. 

Cindy Burger geeft ook aan dat het een complexe problematiek is, alles hangt met 
elkaar samen in het natuurbeheer. Veel dilemma’s waarbij naar een balans moet 
worden gezocht. Daarbij is van groot belang om met de leden van NM in gesprek te 
blijven. 
 
Vervolgens toont Guido Franck, boswachter beheereenheid Zuid-Limburg) een kaart 
van Zuid-Limburg met de terreinen, waaronder de bospercelen die NM in beheer heeft. 
Wat duidelijk zichtbaar is, is dat ongeveer 1300 hectare bos, versnipperde gebieden 
zijn. Guido Franck vertelt wat er gedaan wordt in de bossen: 

- Midden bosbeheer, dit is een cyclisch beheer 
- Bosrandbeheer i.v.m. rijkdom aan soorten 
- Verbindingen maken voor behoud/ noodzakelijke verbetering biodiversiteit (van 

bijv. een heide) door bos weg te halen voor bijv. insecten en reptielen zoals de 
zandhagedis en gladde slang 

- Invasieve exoten bestrijding. Een invasieve exoot is bijvoorbeeld de acacia, 
Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers. Deze kunnen de inheemse soorten 
overwoekeren. Daar waar deze exoten problemen (kunnen) geven worden ze 
bestreden. 

- Boskap ten behoeve van een ander natuurtype voor behoud/ noodzakelijke 
verbetering biodiversiteit. Er wordt dan bijv. teruggekeken naar een referentie-
beeld tot ongeveer 150 jaar geleden. Hoe was de natuur toen, bijvoorbeeld als 
het toen heide was en nu niet of nauwelijks meer, dan kan er besloten worden 
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om de bomen te kappen en te zorgen dat er weer heide komt ten behoeve van 
de biodiversiteit/ behoud heidesoorten. 

 
Na de pauze werden de vele vragen die tijdens de pauze genoteerd zijn beantwoord 
door Cindy Burger en Guido Franck. 
Een paar van de vragen worden hier beschreven: 

- Waar worden de 1,1 miljoen bomen die de provincie Limburg wil planten, 
geplaatst? Antwoord: de nieuwe ecoloog die bij Beheereenheid Zuid Limburg 
start zal onder andere gaan onderzoeken op welke plekken van of nabij NM er 
nog bomen geplant kunnen worden. Denk hierbij aan bijv. het planten van 
bomen als buffer, verbinding of versterking bestaande natuurgebieden; aanleg 
van kleinschalige landschapselementen; voorkomen erosie; nieuwe bos-
bestemmingen op logische locaties. Verder wordt gestreefd naar samenwerken 
met andere gebieden van bijv. Staatsbosheer en Limburgs Landschap. 

- Waarom moet er op de Brunssummerheide meer heide komen, want dit vraagt 
ook veel onderhoud? 
Antwoord: Op de Brunssummerheide is een bijzonder natuurtype zoals de 
vennetjes en het hoogveen. Vooral op die plekken waar het natuurtype erg 
zeldzaam is wordt het extra onderhouden. 

- Wanneer wordt een exoot inheems? 
Antwoord: Als een exoot oké is dan hij inheems worden. Oké is als deze exoot 
NIET alles gaat overwoekeren, Bijvoorbeeld een mispel en walnootboom waren 
ooit exoten. We beschouwen ze nu als inheems. Echter een Amerikaanse eik 
groeit 2x zo snel als een inheemse eik en kan daardoor in 40 jaar tijd alles 
overwoekeren. Het is van belang dat er verschillende soorten bomen zijn er niet 
een monopolie van 1 soort komt. 

 
 


