
Jaarverslag LC Noord Brabant en Rijk van Nijmegen 2020  
 
1. Contact met de leden/achterban 
. Algemene Ledenvergadering/ Thema-avond 
Het plan was dit jaar 1 of 2 bijeenkomsten te organiseren op een agrarisch bedrijf met als thema 
Natuur-inclusieve landbouw. We zouden daarvoor een jaarrond-fotoreportage op het bedrijf 
maken. We hadden twee tegenvallers: de betreffende boer wilde vanwege corona geen 
vreemden op zijn erf en bijeenkomsten met meerdere mensen waren door de overheid niet 
toegestaan. We hebben deze themabijeenkomst(en) daarom een jaar doorgeschoven.  
 
. In plaats van themabijeenkomsten bedachten we iets anders: afval-opruimacties in de 3 
beheereenheden, waarbij de deelnemers gespreid in tijd en plaats aan de gang zouden kunnen. 
In Midden Brabant gaf de beheereenheid aan dat het geen issue was. (Ze hebben er een 
vrijwilliger die afval inzamelt.), in Noordoost en West waren al kortgeleden acties geweest van 
een andere organisatie, o.a. IVN en Maasgroep. Daarom kreeg ook dit (nog) kreeg geen verdere 
uitwerking. 
 
. In Noordoost hebben enkele LC-leden contact met de leden gehad via enkele digitale 
bijeenkomsten (presentatie met chat) en via een nieuwsbrief. Een van de boswachters voor het 
gebied St Jansberg /Heumensoord heeft een folder ontwikkeld die door de vrijwilligers uitgedeeld 
kan worden. 
  
2. Overleg met Beheereenheden 
.  We hebben deelgenomen aan 3 Zwaluwstaartbijeenkomsten. In Noordoost, in West en in 

Midden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om plannen van beheereenheden af te stemmen met 

het beleid van andere beheereenheden, het landelijke beleid van NM en met het jaarplan van de 
LC. 
 
. overleg met West Brabant 
Twee LC-leden van West Brabant zijn samen met boswachter John Sips gestart met het 
onderzoeken en op schrift stellen van de geschiedenis van Landgoed Oosterheide bij 
Oosterhout. Dat kan de belangstelling voor het gebied vergroten en de beleving voor de 
bezoekers interessanter maken. Wellicht ook nuttig voor tegengas bij eventuele bedreigingen van 
het gebied. 
 
. overleg met Midden Brabant 
Een van de leden heeft - vanwege een ongeval door een hond - met de beheereenheid Midden 
Brabant gecommuniceerd over het ontvlechten van een route naar een honden-loslooproute en 
een honden-aan-de-lijn-looproute. De beheereenheid heeft naar aanleiding daarvan de route 
aangepast.  
Omdat overlast van honden een gevoelig onderwerp is, is het de vraag hoe de leden in het hele 
land denken over loslopende honden routes naar hondenlosloopgebieden en het aankopen en 
inrichten van stukken natuur door hondenuitlaatbedrijven. De LC bekijkt in 2021 of ze hier – al 
dan niet gebiedsgewijs - nog nader onderzoek naar kan doen via bijvoorbeeld een ledenenquête. 
 
. Het kennismakingsgesprek dat 3 leden van Midden Brabant in december met de beheerder van 
BC Groot Speijck zouden hebben is verplaatst naar januari 2021. Besproken wordt o.a. het 
Gebiedsmarketingplan Bossen en Vennen/Kampina waaraan één van de leden heeft 
meegewerkt. En de mogelijkheden voor de LC-leden om samen met de beheereenheid 
publiekszaken aan te pakken. Over dat laatste is door één van de leden al overleg geweest met 
de boswachters. E.e.a. moet in 2021 verder vorm krijgen.  
 
. overleg met Noordoost en Rijk van Nijmegen 
. Twee leden van Rijk van Nijmegen hebben deelgenomen aan de Kwaliteitstoets Stippelberg.  
. Twee leden van Rijk van Nijmegen zijn nauw betrokken bij de renovatie van het Jachtslot 
Mookerheide, alsmede de ontwikkelingen van de nabijgelegen Natuurbegraafplaats.  



Er worden gezamenlijk met de boswachter Communicatie plannen gemaakt om weer met leden 
bij elkaar te komen, zodra corona dit weer toelaat. 
 
. Twee leden van Rijk van Nijmegen geven regelmatig rondleidingen, in en rond het Jachtslot, 
uiteraard rekening houdende met de geldende corona-regels van NM, en krijgen hierdoor de 
nodige feedback van zowel leden als niet leden over NM. Vragen van leden zijn met de 
Beheereenheid gedeeld, c.q. zijn mede door hen beantwoord. 
 
. De gebruikelijke regio-excursie van de LC-leden is vanwege het coronavirus niet doorgegaan. 
 
3. Overleg met organisatie 
Ledenraad 
. Leden namen deel aan de twee digitale Ledenraadvergaderingen op 4 juli en 21 november. 
 
Klankbordgroepen/webinars 
. Leden hebben deelgenomen aan de Klankbordgroepen Belangenbehartiging en M en C, het 
webinar over stikstof en de vragenuurtjes van de VR. 
 
Voorzittersoverleg 
. De voorzitter heeft 2x deelgenomen aan het digitale voorzittersoverleg ter voorbereiding van de 
ledenraad. 
. Op 7 dec. kwamen de LC-voorzitters digitaal bij elkaar om input te leveren voor het jaarverslag. 
 
4. Inbreng expertise 
. Een van de leden volgt het opstellen van het RES-West Brabant en heeft zijn ongerustheid geuit 
over de afstemming tussen gemeenten en over de inbreng van de BMF namens de 
natuurorganisaties.  
 
. LC-leden uit West hebben veel energie gestoken in het leveren van een bijdrage aan de 
Omgevingsvisies Oosterhout en Breda. Er waren diverse digitale en fysieke bijeenkomsten. 
Gepleit is voor meer groen in Oosterhout in de vorm van parken en groenere lanen. Er is o.a. 
gevraagd om voldoende ruimte voor een ecologische verbindingszone op een industrieterrein. Er 
is gevraagd om goede afstemming met de natuurvisie Oosterheide en gepleit voor een ecoduct 
over de A27. Bij het onderwerp mobiliteit is een plan voor een zuidelijk rondweg van Oosterhout 
aan de orde geweest. Deze weg is gepland langs en ook door een natuurgebied van 
Natuurmonumenten, maar ook langs/door andere natuurgebieden. Er dreigt een verbinding te 
komen richting de A59 die o.a. dwars door natuurgebied Vrachelse Heide is gepland. Dit geeft 
aan dat het belangrijk is dat LC-leden hun stem laten horen bij de omgevingsvisies en ook de 
plannen daarna blijven volgen in overleg met de beheereenheden.  
 
. Een van de leden leverde inbreng voor plannen voor het Markdal. Inmiddels is er een eerste 
voorontwerp gepresenteerd. 
  
5. Overig 
. Vergaderingen Ledencommissie 
Als LC hebben we 6x vergaderd, waarvan - vanwege het coronavirus - 3x digitaal via Zoom. 
 
. Personele wijzigingen in de LC.  
Er heeft zich in oktober een nieuw (kandidaat-)lid aangemeld: Marcel Stevens. 
 
. Een van de LC-leden heeft - voor de thuisblijvers - met foto’s van wandelingen in de natuur 
enkele korte video’s met muziek gemaakt en op Youtube gezet. Oude Buisse Heide, Winkelsven 
en Huis ter heide, maar ook Kasteel De Haar. De video’s zijn op Youtube te vinden met trefwoord 
WimHoogveld. 
 
 
 
22 jan. 2020/ Wim Hoogveld 


