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Contact met leden 

In het afgelopen jaar hebben we ons ingespannen om de relatie met de leden te versterken en om leden 

te stimuleren actief te worden. Belangrijk daarvoor zijn geweest de LC-nieuwsbrief, die vier maal 

verscheen, de klankbordgroepbijeenkomsten en een ledenpeiling via het februarinummer. Deze laatste 

leverde een aantal nieuwe opgaven voor de klankbordgroep, vier nieuwe steunleden voor de LC en 

ook enkele mensen die willen participeren bij interessegroepen voor afzonderlijke gebieden. 

Op 17 maart was er een digitale vergadering van de klankbordgroep over het onderwerp verdroging in 

de natuur, waaraan 26 leden deelnamen. Uit de discussie kwamen 10 aanbevelingen voort voor de 

organisatie van Natuurmonumenten. Op 10 november was er een fysieke bijeenkomst van de 

klankbordgroep over groot wild met 18 leden. Ook deze leidde tot een aantal aanbevelingen.  

De jaarlijkse ledenbijeenkomst met ledenvergadering, ditmaal op 25 sept. op landgoed de Klencke 

trok een bezoekersaantal van 27 leden.  

Er is een begin gemaakt met een Facebook-pagina van de LC. 

 

LC en LR 

De LC zelf vergaderde tien maal waarvan eenmaal op het privé natuurgebied De Schepping van Eef 

Arnolds in Holthe. De LC nam voorts deel aan de LR-vergaderingen van mei en november en ter 

voorbereiding daarvan aan het Noordelijk Overleg. 

We namen ook deel aan het NM-webinar op 27/1 over communicatie met de achterban, de 

klankbordgroep belangenbehartiging op 10/2 en 6/10 en de excursie Markerwadden op 2/10. 

We participeerden in twee overleggen van de Provinciale Tafel (strategisch overleg NM-Drenthe). 

Verder overlegden individuele LC leden met de LC’s in Fryslan en Groningen en werden ook 

contacten onderhouden met de beheereenheden (deelname aan beheerteams, hulp bij werkzaamheden, 

adviezen, etc.). 

 

Zuid Drenthe  

We namen deel aan de zwaluwstaartbijeenkomst van de BE Zuid op 13/9. Tevens overlegden we met 

de BE over het oprichten van een interessegroep Holtingerveld en een Dwingelderveldcafé 

Drie maal hielden we een bezoekersenquete bij de ingang van het Mantingerveld in het kader van het 

belevingsonderzoek van NM voor dit gebied. Dank zij deze inzet is de drempel gehaald. 

We bezochten het landschapscafé Dwingelderveld dat SBB op 28/10 organiseerde en tweemaal werd 

deelgenomen aan het burgeroverleg van Jetta Klijnsma over de pilot duurzame lelieteelt in 

Westerveld. Na een vooroverleg met een vertegenwoordiger van de actiegroep Meten is Weten 

maakten we een voorstel voor gezamenlijke, vroegtijdige betrokkenheid van LC, BE en Meten is 

Weten bij de visievorming van het Nationaal Park Nieuwe Stijl Drents Friese Grensstreek.  Op 1 juni 

hielden we een (online) ronde tafel over dit onderwerp. Op 15 september nam een LC-lid deel aan de 

kwaliteitstoets Leggelderveld. Op 30 november namen twee LC-leden deel aan de kwaliteitstoets 

Mantingerveld, een bijzonder geslaagde bijeenkomst, waaraan 17 personen deelnamen.  

 

Noord Drenthe 

De LC heeft meegedaan aan de kwaliteitstoets voor het Norger Esdorpen Landschap (twee personen), 

we hebben geparticipeerd in het traject om de beheersboerderij van de Onlanden te verbouwen en uit 

te breiden (twee personen). Dit proces met de buurt verloopt moeizaam. Ook is gestart met het project 

Boer, Burger en Natuur in Drenthe en is samen met de LC Groningen een webinar en fysieke 

bijeenkomst georganiseerd in de 50 Bunder/ Noordlaarderbos. Voor de Onlanden zijn de 

voorbereidingen voor een kwaliteitstoets gestart. Een steunlid van de LC voert met de NM-organisatie 

overleg over het starten van een project biodiversiteit van Avebe.  

 

Fochteloërveen 

We namen deel aan de webinar van NM op 25/11 over de inrichtingsmaatregelen en kadeherstel in het 

Fochteloërveen. 


