
 
 

LC-Overijssel JAARPLAN 2022      

 

Ook dit jaar blijft de ambitie van LC-Overijssel vergroting van de betrokkenheid en het voeden van 

een beweging bij de leden van NM.  

Inhoudelijk sluiten we aan bij activiteiten en voornemens uit voorgaande jaren. En ook bij de 

landelijke thema's van NatuurMonumenten. Afgelopen jaar stond 'biodiversiteit' centraal. Voor 2022 

is het thema 'water'.  

We werken daarin samen met medewerkers van de twee beheereenheden. En ook met het 

Waterschap Vechtstromen. 

 

Onze eerste activiteit is een webinar met als thema biodiversiteit. Op 8 februari levert Koos 

Biesmeijer hieraan een bijdrage. De doelgroep is alle leden uit onze provincie. 

 

In Salland organiseren we op 30 april een themadag 'welk landschap eet je'. Het gaat over natuur-

inclusieve bedrijfsvoering, Ter plekke aan te tonen in Heino op het bedrijf van Jan Overesch.  

Dit onderwerp kon in de afgelopen jaren geen doorgang vinden.  

 

Landelijk – en zeker in onze provincie – heeft het thema waterhuishouding de aandacht van 

meerdere instanties. Dit betreft zowel de droogtebestrijding in de natuur als ook het herstel van het 

watersysteem, en daardoor ook herstel van biodiversiteit. 

 

Op 1 oktober organiseren we onze jaarlijkse ledenvergadering op landgoed Eerde. Het wordt een 

themadag in verband met het herstel van het watersysteem van de rivier de Regge. De Regge 

functioneert als klimaatbuffer. Het is eén van de klimaatonderwerpen waar ook NM bij betrokken 

is. 

 

De wijze waarop met de leden wordt gecommuniceerd is op dit moment nog steeds een uitdaging. 

We gebruiken de reguliere mogelijkheden van NM. Ook gaan we de mogelijkheden van social 

media onderzoeken en toepassen. Deze zijn dan aanvullend op de mailingmogelijkheden van NM 

en aanvullend of vervangend voor fysieke meetings of excursies. Het vormen van een 

klankbordgroep hoort hierbij ook als een mogelijke uitkomst. 

 

Er zijn afspraken gemaakt om de contacten met de LC van Flevoland verder uit te bouwen. Dit is 

van belang voor verrijking van onze eigen onze inzichten, maar ook vanwege NM-activiteiten in de 

kop van Overijssel en met name De Wieden.  

 

De ledencommissie zoekt bij te ondernemen acties steeds aansluiting bij het beleid en de 

werkzaamheden van de beheereenheden. In verband hiermee bezoeken leden van de commissie ook 

de zwaluwstaartoverleggen van De Wieden en Salland/Twente.  

Om als ledencommissie op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen in Overijssel zullen we 

meer contact gaan zoeken met de ambassadeurs van NM voor Overijssel 

 


