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Activiteiten in 2020

De ledencommissie is het jaar 2020 enthousiast aangevangen met diverse plannen die helaas door de Covid

pandemie geen doorgang konden vinden.  De maandelijkse LC vergadering vonden niet langer plaats in Rheden, 

maar thuis via Zoom. 

De jaarlijkse ledendag is belangrijk voor de worteling van de vereniging met haar achterban. Traditiegetrouw 

bestaat een ledendag uit een informatief gedeelte en een formeel gedeelte. Tijdens het informele gedeelte kan 

informatie over actualiteit in de regio met elkaar worden gewisseld. De Gelderse ledenvergadering stelt het 

jaarverslag vast en benoemd nieuwe commissieleden. 

Na uitstel tot na de zomer is alsnog besloten de ledendag dit jaar niet te houden. Het bestuur van de vereniging 

heeft hiervoor dispensatie verleend gelet op de uitzonderlijke omstandigheden.

Initiatieven om meer activiteiten op locatie 

te organiseren waarbij de ledencommissie 

te gast is bij de regionale contactgroepen 

bleken helaas niet uitvoerbaar. 

We hopen dat we in het najaar van 2021 elkaar weer kunnen ontmoeten en 

wellicht zelfs de hand weer kunnen schudden.



Thema: Landbouw

De jaarlijkse ledendag met daaraan gekoppeld de Gelderse ledenvergadering zou in het 

teken komen te staan van de landbouwtransitie inclusief een markt met lokaal geproduceerd 

voedsel. Helaas hebben we door de pandemie en de lock-down onze inspanningen moeten 

staken. We hopen dit thema in 2021 alsnog onder de aandacht te brengen met interessante 

sprekers en voorbeelden uit de praktijk. 



Thema: energietransitie

Als uitvloeisel van het energie akkoord wordt in 30 regio’s gezocht naar oplossingen om meer CO2 neutrale energie op te wekken

Leden van de LC en PCG’s nemen actief deel aan de diverse discussierondes die op verschillende plaatsen in de provincie 

zijn georganiseerd. Natuurmonumenten wil windmolens en zonnevelden weren uit natuurgebieden en kleinschalige 

landschappen. De PCG Noordwest Veluwe heeft een gezamenlijk zienswijze ingediend.



Thema: Recreatie en natuursport

Recreatie en natuursport

Op de Veluwe is de afgelopen jaren een sterke toename van het toerisme en sporten te zien 

geweest. Provinciale initiatieven zoals “Veluwe op1” hebben geleid tot de aanleg van nieuwe atb 

routes en fietsknooppunten routes. De opkomst van E-bikes en E-choppers zorgen ervoor dat veel 

meer mensen dan voorheen dieper de natuur intrekken. Als gevolg van de Corona crisis is de 

stroom verder toegenomen. Vanuit de vereniging wordt het sporten in de natuur aangemoedigd. 

Enkele leden van de ledencommissie dringen aan op het beter borgen van bescherming van 

natuurwaarden in ons ruimtelijk beleid. 

De Ledencommissie is bezorgt over de toename van de recreatiedruk maar begrijpt tegelijk dat er 

onder het grote publiek behoefte is om buiten te recreëren. We dringen aan op een transparante 

systematiek om de beschikbare ruimte beter te verdelen. Een natuurgebied is niet hetzelfde als 

een recreatieterrein of een sportpark



Thema: Bos en Bomen

In Gelderland staan veel bomen en bomenkap houdt de gemoederen in dit deel van het land bezig. 

Over dit onderwerp verschenen veel berichten in de krant en was er leden-post in de mailbox van de 

ledencommissie. Na een betrekkelijk rustige periode gaf het kapseizoen 2020-2021 veel nieuwe 

kapactiviteiten met ook weer een opleving van berichten. De landelijke ophef in 2019 over 

ontbossing in Nederland door natuurorganisaties heeft de minister doen besluiten een nieuwe 

bossenstrategie op te stellen. 

Enkele leden uit de commissie volgen de 
ontwikkelingen op de nauwgezet. Met name het 
toestaan van kaalkap tot 0.5 ha is vanuit 
oogpunt van biodiversiteit niet onomstreden. De 
ledencommissie heeft een amendement 
ingediend voorafgaand aan de ledenraad LR99 
van 4 juli, met als oproep een standpunt in te 
nemen en kaalkap te reduceren tot maximaal 
0.1 ha. Dit amendement heeft het niet gehaald, 
maar er is wel een toezegging gedaan mee te 
werken aan onderzoek op het gebied van 
kaalkap en de gevolgen voor bodemleven, CO2

emissie en hittestress. 



Werkbezoeken in 2020

Tijdens een werkbezoek aan Planken Wambuis is sterfte 

onder fijnspar als gevolg van een keverplaag (letterzetter) 

bekeken en besproken. Natuurmonument streeft naar 

conversie van het getroffen bos naar loofhout, maar dan 

moeten de grazers enige tijd op afstand worden gehouden. 

De beheereenheid is hierbij creatief te werk gegaan en heeft 

naar middelen gezocht om tijdelijke afrastering mogelijk te 

maken zodat spontane opslag van loofbomen niet direct 

wordt opgepeuzeld.

Op de Noordwest-Veluwe is door de permanente contactgroep een 

werksessie gehouden in het bos aan de hand van enkele 

toetsingscriteria uit de SNL ten behoeve van een nieuwe gebiedsvisie 

welke in ontwerp is. Er is gediscussieerd over begrippen als ‘saai bos’, 

zelfregulatie, exoten, opslag van beuk en conditie van eik.



Wat is een 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.

Wat doet een 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. 

Ledencommissie Gelderland
De ledencommissie (LC) Gelderland is de spreekbuis voor de circa 79.000 Gelderse leden en heeft 

momenteel 7 leden in de ledenraad en 2 kandidaat-leden. 

Heeft u vragen of opmerkingen, u kunt deze kwijt in onze maibox: 

Lcgelderland@natuurmonumenten.nl



Ledenraad

Twee maal per jaar wordt er een landelijke Ledenraadsvergadering georganiseerd. De leden van de ledencommissie zijn lid van de 

ledenraad. Tijdens de ledenraad worden algemene beleidszaken geagendeerd, worden bestuursleden benoemd en bijvoorbeeld het 

financiele jaarverslag vastgesteld. Landelijke thema’s en de rol van Natuurmonumenten worden toegelicht en in minder formele 

werkvormen worden regelmatig ideeën uitgewisseld en verzameld.

Tijdens zogenaamde “vragenuurtjes” of “klankbordgroep belangenbehartiging” bijeenkomsten is het mogelijk om inhoudelijk diepe r op 

onderwerpen in te gaan. 
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Wat is een Permanente Contact Groep ? 
(PCG)

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.

De PCG ’s vergaderen ongeveer 4 keer per jaar en bespreken 
actualiteiten binnen de beheereenheid, maar ook 
ontwikkelingen in de regio op gebied van milieu en natuur.

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

Yvonne van der Mey

Dolf Logeman

Jaap Kuper

Vlok van Harten

Gerard Hekelaar
Nico Vlasveld

Bas Verschuuren



Beheereenheid Noord-West Veluwe

Veluwemeerkust

Leuvenumse-bossen

Oldenaller

Oud-groevenbeek Hulshorsterzand

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/veluwemeerkust
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/leuvenumse-bossen
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/oldenaller
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-oud-groevenbeek


Beheereenheid Achterhoek

Bergherbos en de-bijvanck

Korenburgerveen
Landgoed Hackfort

Dottinkrade

Bekendelle / Keunenuis

Velhorst
Grote-veld

Wooldse veen

Beekvliet

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-bijvanck
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/korenburgerveen/route/wandelroute-korenburgerveen-vlakbij-winterswijk?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LRpmnu1D7ryCFLBbqvbeIO4X18Tf5MqKzH-U2IHDDBtfXG9Nc5pkmBoCg_UQAvD_BwE
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-hackfort?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LfgGFuJNnOrOsdjyoZCLmyPvht0pRfxNeJ_ei3VYmcTJB15se9PLyhoC9XUQAvD_BwE
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dottinkrade
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/keunenhuis
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/velhorst
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/grote-veld
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/wooldse-veen?gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-UfFJZKh-F7RHwLnVI3OySGYBMYtlSta_n9FHkBVVp_DN6amc22LXwkaAscgEALw_wcB
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/beekvliet?gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WEjAX3zPr0z-jgr1d1ist9AVFzM7cmM7SesUA0JS0HMUgyXlwlgCTAaAn4IEALw_wcB


Beheereenheid Veluwezoom

VeluwezoomDeelerwoud

ijsseluiterwaarden

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-veluwezoom/tips/uitkijkpunt-de-driesprong-nationaal-park-veluwezoom
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/deelerwoud
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/ijsseluiterwaarden


Beheereenheid Zuid Veluwe en 

Ijsselvallei

Planken-wambuis

Reeënberg

De groote

Modderkolk

Beekbergerwoud

Wolfheze

Hoeve-delle

Empese-en-tondense-heide

Leusveld

18 gebieden totaal

Reijerscamp
Ramenberg

Munsterman
Woudhuizen

Loenense Hooilanden

LandgoedVoorstonden
SoerenseBroek

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/planken-wambuis?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LVBMM8yhYgwfAP1PwjiCT6n_hJpB9wuBmJKjmmWZsUnWscW97y9SwhoCKswQAvD_BwE
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/reeenberg?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LQ4ASCLmADuGFF82AxNLldhs9G8_v6s_zoyFecGjE7WDbV-7BjvBWRoCRycQAvD_BwE
https://www.natuurmonumenten.nl/de-groote-modderkolk?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LeH5x9GqBau1C57WH1aery3YmtpQcwLns7INmhnRdmHTYlstKCHCFxoCFXEQAvD_BwE
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/beekbergerwoud
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/wolfheze
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/hoeve-delle
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/empese-en-tondense-heide
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/leusveld
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/wolfheze/nieuws/nieuw-monument-op-reijerscamp-wolfheze-onthuld
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/ramenberg
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/Munsterman
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/woudhuizen
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/loenense-hooilanden
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/voorstonden
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/soerense-broek


Zwaluwstaartsessies

Tijdens een zwaluwstaartsessie presenteert een gebiedsmanager zijn 

jaarplan met betrokkenen en onderwerpspecifieke deskundigen op het  

hoofdkantoor in ‘s Gravenland. Zwaluwstaarten borgt de onderlinge 

verbinding. 

Tijdens LC vergaderingen worden deze presentaties door de 

gebiedsmanagers nogmaals gegeven en is er gelegenheid tot het 

stellen van vragen.

In 2019 is afgesproken dat het vanaf 2020 mogelijk wordt voor LC 

leden om actief deel te nemen aan de zwaluwstaart sessie zelf.


