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Verslag Digitale Ledenbijeenkomst van de ledencommissie Limburg en De 
Kempen met als onderwerp “Jaarvergadering 2020” en thema “Bos en 
biodiversiteit” op 25 november 2020 
Aanwezig: 20 leden en niet leden, 7 leden van de leden commissie: Antonie de Beaumont, 

Thomas van Gemert (voorzitter), Jeannette Hommes (secretaris), Jos Weijs 

(penningmeester) en 3 kandidaat leden: Sander Nijssen, Lotte Niederer en Rob van der Zon. 

Gastsprekers, Henk Siebel, Guido Franck en Robin Peeters. 

Thomas van Gemert heet iedereen welkom op deze bijzondere bijeenkomst. Vanwege 
Corona kunnen we helaas geen fysieke bijeenkomst organiseren.  Als ledencommissie 
vinden we het belangrijk om contact te houden met de leden in ons gebied en vandaar dat 
we deze avond voor het eerst een digitale bijeenkomst houden. 
Alle (kandidaat)leden van de ledencommissie stellen zich kort voor. 
 
1. Het eerste onderwerp is de “ Jaarvergadering 2020».  
Natuurmonumenten is een vereniging en ook ledencommissies moeten jaarlijks een 
jaarvergadering houden met hun leden. Deze was aanvankelijk gepland in april 2020. 

- Het verslag van de Jaarvergadering 2019 van de ledencommissie Limburg en De 
Kempen wordt goedgekeurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

- Het Jaarverslag 2020 van de ledencommissie Limburg en De Kempen wordt 
goedgekeurd. Ook hier zijn geen vragen of opmerkingen over. 

- Benoeming nieuw lid van de ledencommissie. De ledencommissie mag uit 7 leden 
met stemrecht in de Ledenraad bestaan. Sander Nijssen is sinds april 2019 
kandidaat-lid. Het enige verschil tussen een kandidaat lid en een lid is dat een 
kandidaat-lid geen stemrecht heeft in de ledenraad. Verder zijn alle “rechten en 
plichten” identiek. 
Sander stelt zich voor en wordt vervolgens unaniem aangenomen als nieuw lid van 
de ledencommissie. Sander welkom! 

- Voor de rondvraag zijn geen vragen. 
 
2. Thema Bos en biodiversiteit. 
Henk Siebel, ecoloog en specialist in bos en biodiversiteit bij Natuurmonumenten, neemt 
ons mee in zijn verhaal over de geschiedenis van het bos, de huidige bos situatie en aanpak 
van Natuurmonumenten. Zijn hele presentatie is in de bijlage opgenomen. In dit verslag 
worden een paar aspecten beschreven. Van alle natuur in Nederland is 2/3 bos. Van belang 
is de kwaliteit van het bos, vooral biodiversiteit met variatie in boomsoorten en open 
plekken. Veel bos werd aangeplant als plantagebos met tot gevolg een monotoon uniform 
bos.  Het streven is variatie in boomsoorten in verschillende ontwikkelingsstadia. Dit zorgt 
voor biodiversiteit. Dit kan niet bereikt worden door niets te doen er zal actief beheerbeleid 
moeten plaatsvinden. Open plekken worden gecreëerd door groepenkap, dood hout beheer 
en hakhoutbeheer zoals in het Oombos in het Gerendal bij Valkenburg 
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/genhoes/nieuws/middenbosbeheer-
het-oombos 
Dode bomen zijn van belang. Ze zijn vochtig waardoor allerlei soorten planten zich kunnen 
vestigen, zorgen voor een mineralen buffer en de ontworteling zorgt voor groei van allerlei 
mos soorten. 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/genhoes/nieuws/middenbosbeheer-het-oombos
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Dood hout kan ontstaan door storm maar ook door te ringen. Dat wil zeggen dat er een 
zaagsnede wordt gemaakt aan de onderkant van de boom waardoor de sapstroom tussen 
de wortels en de kruin onderbroken wordt en de boom dus langzaamaan afsterft.  
Ook worden invasieve exoten bestreden. Dit zijn bomen afkomstig uit andere continenten 
die geen concurrenten hebben en de andere bomen wegconcurreren. Zoals de Amerikaanse 
eik, Douglasspar en Amerikaanse vogelkers. 
Als spontane bosontwikkeling niet lukt wordt er ook bijgeplant, altijd een autochtone  
herkomst, gevarieerd en ook zeldzame boomsoorten. Het streven is te komen naar een 
weerbaarder bos met veel boomsoorten en structuurvariatie waarbij ook gelet moet 
worden op verdroging en stikstof. Het beheer bij Natuurmonumenten is er opgericht om 
dynamiek aan de bossen toe te voegen om op die manier variatie een kans te geven. 
 
Na de presentatie van Henk Siebel wordt ingegaan op de vragen die via de chat gesteld zijn. 
Henk Siebel wordt door ons allen bedankt voor zijn interessante verhaal. 
 
Vervolgens krijgen de boswachters van de 2 Beheereenheden in het gebied van Limburg en 
De Kempen de gelegenheid zich voor te stellen en kort iets te vertellen over de bosbeheer 
activiteiten in hun gebied. 
Guido Franck, boswachter Beheereenheid Zuid Limburg stelt zich voor en vertelt dat zijn 
beheereenheid 2600 hectare omvat waarvan 1400 hectare bos. Dit is zowel jong, oud als 
middeloud bos. Het afgelopen jaar was de helft van de werkzaamheden gericht op het 
omgaan met de gevolgen van essentaksterfte, de droogte en de letterzetter zoals in de 
gebieden Grasbroek en IJzerenbos  
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/limbrichterbos/nieuws/boswerkzaam
heden-het-limbrichterbos 
Bij spoorwegen en wegen worden dode essen weggehaald in verband met veiligheid. Ook 
vindt gevarieerde nieuwe aanplant plaats in de bossen waar de essen dood gaan. Verder 
vindt er bosrandbeheer plaats zoals bij het Enci bos in Maastricht. 
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-
pietersberg/nieuws/boswerkzaamheden-en-om-het-enci-bos 
In Strijthagen in Landgraaf vindt klassiek bomenbeheer plaats door onder andere dunning 
van het bos. 
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/wormdal/nieuws/boswerkzaamheden
-strijthagen-voorbereiding 
Guido Franck wordt door iedereen bedankt voor zijn toelichting van de concrete 
werkzaamheden zijn gebied. 
 
Robin Peeters, boswachter van de Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg stelt zich 
voor en gaat uitgebreid in op zijn werkzaamheden in de Laurabossen ten zuiden van Weert. 
Dit is van oorsprong een mijnhoutbos met dennen die dienden als stuthout voor de mijnen ( 
mijn Laura). Een zeer monotoon bos dat nu veranderd wordt naar een gevarieerd en 
soortenrijker loofbos. Het streven is om op termijn te komen tot een natuurlijk landschap. 
Dit omvat een groot gebied dat ook vernat zal worden door ontwateringssloten te dempen. 
Ook zal er grootschalige begrazing gaan plaats vinden.  
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/kempen-broek/projecten/biodiverse-
en-toekomstbestendige-bossen-weert 
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De komende 4-5 jaar zal er ten zuiden van de Laurabossen 20 hectare biodivers bos worden 
aangeplant.  
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/laurabossen/nieuws/bosaanplant-
weert-dit-jaar-van-start 
Op de vraag of de Beheereenheid ook met elektrisch materiaal werkt antwoordt Robin dat 
er mee geëxperimenteerd wordt. Het nadeel van elektrisch gereedschap is dat na verloop 
van tijd de accu capaciteit teveel afneemt. In het begin werkt het prima. Voor kleine 
snoeiwerkzaamheden wordt uiteraard de elektrische zaag gebruikt voor het intensieve 
beheerwerk nog niet. 
Op de vraag of de natuurbrug bij de Zuid Willemsvaart er zal komen antwoordt Robin dat 
NM belanghebbende is maar dat het plan van de baan is omdat het zeer kostbaar en 
complex is. NM kan dit niet alleen betalen daar zijn meerdere partijen bij betrokken. 
Ook Robin Peeters wordt heel hartelijk bedankt voor zijn toelichting van concrete 
werkzaamheden en plannen in zijn beheereenheid. 
 
3. Als laatste onderwerp op de agenda de uitslag van de leden enquête. Zie bijlage. 
Sander Nijssen vertelt dat 103 leden de online vragenlijst hebben ingevuld. De voorkeur 
gaat uit naar wandelingen/excursies al dan niet gecombineerd met een lezing liefst op een 
ochtend of middag in het weekend. Het meest genoemde onderwerp om aan de orde te 
laten komen is landschapsbeheer.  Als ledencommissie zijn wij blij met deze feedback en 
zullen bij het maken van ons jaarplan voor 2021 deze uitkomsten meenemen. 
 
Thomas van Gemert dankt iedereen voor zijn bijdrage en deelname en spreekt de hoop uit 
weer spoedig een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren. Mocht dit door de Corona 
maatregelen nog even duren dan is een digitale bijeenkomst een goed alternatief. 
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