
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering 

Op 11 juni 2022 organiseerde de Ledencommissie (LC) Gelderland haar jaarvergadering bij de 

beheereenheid Noordwest Veluwe in Leuvenum. Ruim 80 leden zijn ontvangen. In het formele 

gedeelte zijn met goedkeuring van de aanwezige leden Jac Meter en Ellen Reesch benoemd tot lid 

van de LC voor een eerste termijn en Jaap Kuper voor zijn tweede. Twee LC leden hebben het eind 

van hun termijn bereikt: Yvonne van der Meij en Vlok van Harten. Zij kregen voor hun werk een 

stevig woord van dank, een boek en een applaus van de leden. Vervolgens is een aantal Gelderse 

onderwerpen toegelicht, die in de Ledencommissie in de afgelopen periode zijn besproken of waar 

advies over is gegeven. 

In de eerste plaats constateerde de LC  dat in de Coronaperiode de natuur steeds meer bezocht 

werd. Dat is aan de ene kant positief, maar we zagen ook negatieve effecten als vervuiling, verstoring 

en verkeershinder. Vooral op de Veluwezoom. De gemeente Rheden en Rozendaal waren al bezig 

met plannen om de verkeersdruk te verminderen. De LC heeft door middel van een enquête de 

mening onder de Gelderse leden gepeild over de oplossingsrichtingen. De leden blijken een voorkeur 

te hebben voor afsluiten van de Posbank voor autoverkeer. De uitkomst heeft gewicht gegeven aan 

de onderhandelingen die de beheerder van Veluwezoom daarover met de gemeenten heeft gevoerd. 

Toenemende recreatiedruk leidt ook tot verstoring van flora en fauna, bijvoorbeeld op de heide en in 

de buurt van broedende vogels. De provincie Gelderland is aan de slag gegaan om de recreatie op de 

Veluwe in te delen in gebieden met intensieve recreatie en gebieden met minder en nauwelijks 

recreatie. Naast de terreineigenaren, waaronder professionals van Natuurmonumenten, hebben ook 

leden van de LC in hun gebieden actief meegedacht en voorstellen gedaan hoe de recreatiezonering 

zou kunnen worden uitgewerkt. Daarbij is meegedacht over vergroting van de maaswijdte van paden 

of de afsluiting daarvan. 

Stikstof, droogte en mineralenschaarste – vooral in de bossen – waren ook onderwerpen van 

bespreking en zullen dat voorlopig ook nog wel zijn. Evenals de natuurinclusieve landbouw, dat 

tevens het thema van de ledenvergadering van vorig jaar was. Bij de behandeling van de nationale 

bossenstrategie heeft de LC geadviseerd om kapvlaktes beperkt te houden tot 0,5 hectare. 

De wolf is terug in Nederland. Natuurmonumenten heeft daar een visie over opgesteld. Deze is in de 

LC besproken. Er zijn aanpassingen voorgesteld vooral daar het gaat om het niet bejagen van de wolf. 

Ook is geadviseerd om de ontwikkelingen van de wildstand te volgen. Door de wolf zou het ‘beheren’ 

van het wild binnen korte termijn er wel eens heel anders uit kunnen gaan zien. 

Het thema “Water” is onderwerp van het middagprogramma. Twee presentaties vormden een 

boeiende toelichting op  het werk dat samen met de beheereenheid Noordwest Veluwe en het 

Waterschap is verzet. Daarmee is de beek letterlijk en figuurlijk weer tot leven gebracht en is van de 

omgeving weer een nat en divers gebied gemaakt. Vrijwilligers van de beheereenheid hebben daarna 

de leden langs de beek geleid en uitleg gegeven. Voor de leden die hier niet bij waren, het loont de 

moeite om eens zelf een wandeling langs de Leuvenumse beek te maken om te zien hoe deze en het 

gebied eromheen zijn ontwikkeld. 

 

 


