
Jaarverslag 2021 LC Noord Brabant en Rijk van Nijmegen 

In dit jaarverslag zijn voor elk van de 3 gebieden/beheereenheden  (Noordoost Brabant en Rijk van 
Nijmegen, Midden Brabant en West Brabant) in het kort de activiteiten van onze Ledencommissie 
aangegeven. 
 
  
Noordoost Brabant en Rijk van Nijmegen 

 

Bijeenkomsten: 
- Op uitnodiging van Natuurbegraven Mookerheide hebben we bijeenkomsten bijgewoond, waarin 

ook de samenwerking met Natuurmonumenten ter sprake is gekomen, er worden door LC-leden 
nu regelmatig wandelingen in het gebied verzorgd, ook in samenwerking met NM. 

- Er zijn vergevorderde plannen ook in het gebied Stippelberg een natuurbegraafplaats op te 
zetten, hiervoor zijn door ons bijeenkomsten, met discussies bijgewoond. 

- Er is dit jaar 1 bijeenkomst met de Beheereenheid geweest. Hierbij is ook ons nieuwe kandidaat-
lid Peter van Dijk voorgesteld en zijn de lopende projecten besproken. 

- Wij hebben op uitnodiging een bijeenkomst voor vrijwilligerswerving in de Maasuiterwaarden 
bijgewoond, waarin ook aandacht aan de LC is besteed. 

- Twee bijeenkomsten bijgewoond waarin de voortgang van de renovatie van Jachtslot 
Mookerheide is uitgelegd, met aansluitend een excursie door het gebouw. 

Overleg met de Beheereenheid: 
- De jaarlijkse Zwaluwstaartsessie van de beheereenheid in Amersfoort is bijgewoond; alle 

lopende zaken doorgenomen, problemen besproken, alsmede de enquête over de 
samenwerking tussen LC en Beheereenheid vv. 

- Betrokken bij de natuurvisie van de Stippelberg, met als speciaal aandachtspunt de 
natuurbegraafplaats. 

- De kwaliteitstoets Maasuiterwaarden van NM bijgewoond. 

Projecten: 
- Als team lid betrokken bij het project MTB-routes (planning en introductie ) in het gebied, 

waarbij het doel was fietsers en MTB’ers buiten het gebied van de St. Jansberg en een groot 
gedeelte van de Mookerheide te houden. Bij de introductie tezamen met de beheereenheid en 
de lokale MTB-vereniging betrokken door fysieke aanwezigheid op kritieke plaatsen, dit om 
MTB‘ers te wijzen op de nieuwe routes. 

 
Organisatie Leden / Thema bijeenkomsten: 
- Ledendag Hedel “Boer in balans” (16 okt.) 

Op 16 oktober 2021 organiseerde de Ledencommissie samen met medewerkers van de 
Beheereenheid een themadag in Hedel. Binnen een paar uur was deze excursiedag volledig 
volgeboekt. Reden waarom we deze excursie in 2022 nog een keer willen herhalen, zodat 
teleurgestelde natuurliefhebbers alsnog een kans krijgen. 
Zo’n 80 belangstellenden waren te gast op de boerderij van de familie van Herwijnen te 
Hedel.  Zij bezochten het natuurgebied de Hedelse Bovenwaard van Natuurmonumenten waar 
de “droge” koeien (die niet gemolken hoeven te worden) geweid worden. De gebiedsmanager en 
enkele boswachters verzorgde een interessante rondleiding in het natuurgebied. Na de lunch in 
de stal nam de boerenzoon de bezoekers mee voor een rondleiding door het boerenbedrijf.  
In een grote in 2015 gebouwde stal is plaats voor 170 koeien. Uiteraard is de uitstoot van 
ammoniak aan de orde geweest. Mest en urine wordt nog niet gescheiden. Er was wel een vloer 
met automatisch sluitende mestdoorlaten om het vrijkomen van ammoniak te beperken. Er 
wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van krachtvoer. Krachtvoer is duur, komt van ver en 
levert extra ammoniak op. Minder eiwitrijk voer zorgt voor minder milieubelasting. “Wat er aan 



de voorkant niet in gaat, komt er aan de achterkant ook niet uit”. Op deze wijze is deze boer op 
weg naar “Planet proof”. Daar horen overigens ook naleving van tal van andere regels bij, zoals 
bijvoorbeeld het verbod op milieubelastende middelen tegen onkruidbestrijding op het 
bedrijfsterrein. Alle melkkoeien lopen overdag uiteraard in de wei.  
Alle bezoekers gingen naar huis met een indruk van de wijze waarop deze boer met zijn bedrijf 
op weg is “Planet proof” te worden. 

 
 
 

 

 
 
- Zoom-sessie met thema Klimaatverandering verzorgd, een 50-tal leden hebben hieraan 

deelgenomen. Dit thema leeft bij veel leden, in de presentatie is ook ingegaan op de gevolgen 
voor de natuur in ons gebied. 

Communicatie: 
- In 2021 zijn we gestart met het uitbrengen van nieuwsbrieven, dit in nauwe en prettige 

samenwerking met boswachters communicatie.  Dit jaar zijn er 2 nieuwsbrieven uitgebracht. We 
hanteren hierin de volgende onderwerpen: nieuws van de LC, nieuws uit het gebied, het verhaal 
van een vrijwilliger, nieuws vanuit Oerrr. 

- Maandelijks zijn we aanwezig bij de promotiewagen in het Rijk van Nijmegen, op de plaatsen St. 
Jansberg, Mookerheide, Jachtslot en als mogelijk ook op Heumensoord. Dit laatste is op dit 
moment even on hold, omdat het Heumensoord-terrein gebruikt wordt voor de opvang van 
asielzoekers. Met de promotiekar wordt uitleg gegeven over de terreinen van NM, alsook over 
de vereniging zelf (ook door de LC). We treffen hier veel leden, welke vol lof zijn over de 
aanwezigheid en ook zijn er diverse bezoekers welke zich spontaan als lid aanmelden, hierbij is 
het gezinslidmaatschap erg in trek. 

 
 



 
Midden Brabant 

-     Ideeën aangeleverd en besproken voor het Marketingplan Oisterwijkse Bossen en Vennen en           
       Kampina. 
- Voor degenen die thuis zitten en degenen die inspiratie op willen doen voor mooie wandelingen 

zijn zes korte video’s gemaakt en op Youtube gezet en namens de LC  op de Facebookpagina van 
NM gezet. Video’s van elk seizoen in de Bossen en Vennen in Oisterwijk, van de Loonse en Dr. 
Duinen en van Huis ter Heide. 

- Deelname Bedankdag Loonse en Dr. Duinen voor leden die langer dan 50 jaar lid waren; 
- Deelname Kwaliteitstoets Moergestels Broek en kort verslag gemaakt;  
- Deelname Visie Buitengebied Oisterwijk m.b.t. Recreatie en Toerisme; 
- Meedenken over toekomst Staalbergven in Oisterwijk; 
- Afspraak voor overleg met beheerder over o.a. jaarplan 2022 is helaas 3x gecancelled vanwege 

ziekmeldingen van LC-leden.  
 
West Brabant 
 -     Kennismaking met de nieuwe gebiedsmanager Dorina Willemsen door de LC leden in West-  
        Brabant 2x) 
- Het project Cultuurhistorie van het landgoed Oosterheide is opgestart door 2 leden van West-

Brabant (Ivo Claessen en Ruud Smeulders). Het project moet leiden tot de publicatie van een 
boek over het landgoed.  

o Overleg met de beheereenheid met betrekking tot het project cultuurhistorie van het 
landgoed Oosterheide. Naast het overleg met mensen van de beheereenheid, diverse 
interviews met de betreffende boswachter, zijn er gesprekken gevoerd met deskundige 
Michiel Purmer van NM. 

o Tweemaal bezoek aan de nieuwe bibliotheek van NM in Amersfoort t.b.v. het project.  
o Bekeken wordt of een hoofdstuk beleving van leden inpasbaar is.  

- Bijdrage aan de Mobiliteitstafels van de gemeente Oosterhout t.b.v. de nieuwe Omgevingsvisie 
en de Mobiliteitsnota van de gemeenteraad. Er is onder meer protest aangetekend tegen 
plannen voor een nieuwe rondweg ten westen van de gemeente Oosterhout die door 
natuurgebieden van NM zou gaan lopen. En tegen mogelijke infrastructurele oplossingen die de 
natuur ernstig zouden kunnen aantasten. 

- Bijwonen van en een bijdrage leveren aan de Zwaluwstaartsessie van de beheereenheid West-
Brabant op het hoofdkantoor van NM in Amersfoort  

- Overleg van LC-leden met NM-leden van de Vereniging Markdal over het weer vlottrekken van 
de gesprekken rond het project Markdal. Natuurmonumenten bezit enkele percelen langs dit 
deel van de rivier de Mark. Er was een plan om net hier een aantal meanders, een fietspad en 
een aanlegsteiger voor kano’s te realiseren. Natuurmonumenten is hier tegen. De provincie 
Noord-Brabant heeft het initiatief om dit project weer opnieuw op te starten. De LC-leden 
hebben de grieven en wensen van de leden bij de Vereniging Markdal overgebracht aan de 
betreffende verantwoordelijke mensen bij de beheereenheid West-Brabant.  

- Bijwonen van en bijdrage leveren aan de Toetsdag Stikstof & Hydrologie voor de kwaliteitstoets 
Brabantse Wal. 

- Bijwonen van vergadering van de stichting Erfpachters van natuurmonumenten te Haarzuylen. 
- Overdracht van de secretarisfunctie door Ivo Claessen aan Ruud Smeulders. 
 
Algemeen voor alle LC-leden 

-     LC vergaderingen via Zoom/Teams. 
- Deelname aan Ledenraad door diverse LC-leden. 
- Deelname aan Voorzittersoverleg (2x) 
- Excursie LR-excursie naar Markerwadden met diverse LC-leden. Foto-serie gemaakt voor Kiek 

online. 



- Overleg over samenwerking LC’s met 3 beheerders in aanwezigheid van bestuurslid NM Eveline 
Verbij in Groot Speijck (sept.) 

- Afscheid genomen van 3 LC-leden en 2 nieuwe LC-leden verwelkomd. 
 

 

 

 

 

 

 


