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Jaarplan 2022 Ledencommissie Limburg en De Kempen 

 

Visie 

Als ledenvertegenwoordigers treden we regelmatig in gesprek met onze leden en achterban, en 

zorgen we samen met de beheereenheden van Zuid-Limburg, Kempen & Midden-Limburg en het 

Bezoekerscentrum Zuid-Limburg voor zichtbaarheid van Natuurmonumenten in onze regio. Samen 

vormen we de vereniging Natuurmonumenten, die naast natuurbeheerder ook een beweging is die 

opkomt voor natuur en erfgoed in Nederland. 

 

Koers 

In de meerjarenstrategie 2020-2022 ‘Nederland Natuurlijk!’ zet Natuurmonumenten volop in op 

duurzame landbouw, klimaatadaptatie, vergroting van de biodiversiteit en versterking van het 

landschap. Het jaarthema voor 2022 is ‘Water’. Ook zal in 2022 de campagne ‘Wennen aan de wolf’ 

starten. Inhoudelijk zullen de activiteiten van de ledencommissie aansluiten bij de meerjarenstrategie 

en het jaarthema. Ook wordt rekening gehouden met de uitslag van de leden enquête eind 2021, 

waarin de voorkeur wordt uitgesproken om zoveel mogelijk de gebieden in te gaan gecombineerd met 

een lezing/uitleg over het gebied.  

 

Doelen 

1. Er worden minimaal vier inhoudelijke ledenbijeenkomsten georganiseerd over actuele 

thema’s die spelen in de verschillende natuurgebieden in onze regio. Deze kunnen fysiek of 

digitaal zijn. Indien dit fysieke bijeenkomsten zijn, dan verspreid over de regio; al dan niet 

gecombineerd met een excursie in een gebied van Natuurmonumenten;  

> Herhaling van ledenbijeenkomst en excursie: klimaatbuffer en water in het Geuldal; 

> Ledenbijeenkomst over de aanwezigheid van de wolf in onze ledenregio 

2. De jaarlijkse ledenvergadering vindt ieder jaar alternerend plaats in een gebied van 1 van 

de 2 beheereenheden en is altijd gecombineerd met een excursie;  

> In 2022 vindt de jaarvergadering plaats in de regio Zuid Limburg. 

3. De beheerder van het Bezoekerscentrum en de gebiedsmanagers van beide 

beheereenheden zijn minimaal één keer per jaar te gast bij een vergadering van de 

ledencommissie; 

4. We participeren aan de kwaliteitstoetsen van gebieden in onze regio. 

 In 2022 zijn dit: Imstenrade en Terworm in Zuid Limburg en De Plateaux en De Maaij 

in  de Kempen   

5. We participeren in de zwaluwstaartsessie van de Beheereenheid. Een zwaluwstaartsessie is 

de eerste stap in de ontwikkeling van het jaarplan van de beheereenheid en vindt jaarlijks 

plaats in het (vroege) najaar. Tijdens de zwaluwstaartbijeenkomst toetst de gebiedsmanager 

zijn/haar concept-jaarplan bij de aanwezigen 

6. Minimaal één keer per jaar nodigen we vertegenwoordigers namens de 

natuurterreinbeheerders in een van de waterschappen (Limburg of De Dommel) uit voor 

een vergadering van de ledencommissie; 

> In 2022 nodigen we de vertegenwoordiger van Waterschap Limburg uit; 

7. We zoeken contact met andere natuurorganisaties in onze gebieden met als doel te leren 

van elkaar en ons netwerk te verbreden. 

> In 2022 leggen we contact met het Limburgs Landschap en IVN district Limburg 

8. De ledencommissie heeft de volgende bezetting van leden en kandidaat-leden met een 

goede spreiding over de regio: 

Op dit moment bestaat de LC uit 7 leden en 3 kandidaat leden, die zich allemaal focussen op 

een van de twee beheereenheden. De woonplaats van het lid staat tussen haakjes:  
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- Antonie de Beaumont, penningmeester, Zuid-Limburg (Maastricht) 

- Ruud Derks, Zuid Limburg (Heerlen) 

- Thomas van Gemert, voorzitter, Kempen en Midden-Limburg (Weert) 

- Jeannette Hommes, secretaris, Zuid-Limburg (Heerlen) 

- Evelien Loos-Frijns, Kempen en Midden-Limburg (Valkenswaard) 

- Lotte Niederer, Kempen en Midden-Limburg (Weert) 

- Sander Nijssen, Kempen en Midden-Limburg (Eindhoven) 

Kandidaatleden: 

- Julia Grotenrath, Zuid Limburg (Eys) 

- Michel ten Hacken, Kempen en Midden-Limburg (Weert) 

- Rob van der Zon, Kempen en Midden-Limburg (Eindhoven) 

 

Planning  2022 

Maand Datum Activiteit 

Januari Woensdag 12 januari Klankbordgroep Kabinetsformatie (landelijk) 

 Woensdag 19 januari Vergadering ledencommissie, digitaal 

Februari Woensdag 9 februari Klankbordgroep belangenbehartiging (landelijk) 

Maart Woensdag 23 maart Vergadering Ledencommissie Roermond of digitaal 

Gebiedsmanager Kempen en Midden-Limburg, Rob van 

Schijndel 

April Woensdag 6 april Ledenbijeenkomst over de Wolf in onze ledenregio  

digitale inleiding  * 

Zaterdag 9 april Excursie Ledenraad (landelijk)  

 Dinsdag 19 april Voorzittersoverleg (landelijk) 

 Zaterdag 30 april Ledenbijeenkomst over de Wolf in onze ledenregio 

excursie op locatie * 

Mei Woensdag 11 mei Vergadering ledencommissie Roermond of digitaal 

Voorbespreken agenda ledenraad 

Vertegenwoordiger Waterschap Limburg. Ria Dielissen 

 Donderdag 12 mei Introductie nieuwe lc leden (landelijk) 

 Zaterdag 14 mei (middag) Jaarvergadering en excursie Brunssummerheide 

 Zaterdag 21 mei Ledenraadsvergadering Amersfoort (landelijk) 

Juni Zaterdag 18 juni (middag) Ledenbijeenkomst over Klimaatbuffer Geuldal. Inleiding 

en excursie bij de Volmolen Epen 

September Woensdag 7 september Vergadering Ledencommissie Roermond of digitaal 

Gebiedsmanager Zuid-Limburg, Cindy Burger 

Dinsdag 13 september Voorzittersoverleg Amersfoort (landelijk) 

Oktober Dinsdag 4 oktober Klankbordgroep belangenbehartiging (landelijk) 

Donderdag 20 oktober  Ledenbijeenkomst Maastricht  

Zaterdag 29 oktober Excursie van de Ledencommissie Genhoes Valkenburg 

November Woensdag 2 november Vergadering Ledencommissie Roermond of digitaal 

Voorbespreken agenda ledenraad 

Beheerder Bezoekerscentrum Zuid-Limburg, Liesbet 

Berghof 

Zaterdag 19 november Ledenraadsvergadering Amersfoort (landelijk) 

 Woensdag 23 november  Ledenbijeenkomst Weert  

 

 De ledenbijeenkomsten over de Wolf in onze ledenregio bestaat uit 2 bijeenkomsten: een digitale op 6 

april met een inleiding over de feiten, voor- en nadelen van de wolf in onze ledenregio en de visie van 

NM. De tweede bijeenkomst op 30 april is op locatie waar onder andere een herder zijn/haar visie en 

maatregelen zal vertellen en tonen.  


