
Jaarverslag 2022 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. Daarnaast tevens een overzicht van de algemene activiteiten 
van onze LC en de 2 themadagen die dit jaar georganiseerd zijn. 

Noordoost Brabant en Rijk van Nijmegen  
Algemeen:  
-Renovatie Jachtslot Mookerheide:  
 Renovatie verloopt redelijk volgens planning, heropening is voor Q3- 2023 gepland, er 
worden nog steeds rondleidingen in het gebouw gegeven. Zie voor verloop van de renovatie 
onze nieuwsbrieven, 
 
Overleg met de Beheereenheid:  
-Jaarlijkse zwaluwstaart sessie: 
 - Gebieds Gerichte Aanpak van Vlijmens Ven en St. Jansberg  
 - Verdere samenwerking bij uitbrengen LC nieuwsbrief met onderwerpen uit de  
               beheereenheid. 
           - Heropening Jachtslot na renovatie, waarschijnlijk in Q3-2023 
           - Ledenkontaktdag 2022 ( Meer Maas ) op 24 Sept. 2022 
 - Onderwerp voor ledenkontaktdag 2023: Jachtslot Mookerheide, (datum volgt) 
 - Gebiedsvisie voor de Peel zal worden opgestart. 
-Overleg met Management: 

-Doornemen stand van zaken en belangrijkste projecten: 
-MTB route in Rijk van Nijmegen 
-Input/reacties van leden 
-Ervaringen vanuit vrijwilligersgroepen 
-Natuurinclusief boeren in de nabijheid van NM gebieden. 

 
-Kwaliteitstoets van de Stippelberg, met als belangrijk onderwerp, de geplande 
natuurbegraafplaats 
 
Communicatie: 
- Nieuwsbrieven: 

- Er zijn in nauwe samenwerking met de beheereenheid in 2022 vijf nieuwsbrieven         
uitgebracht, dit is ook weer de planning voor 2023.  

 
-  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. 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 nog steeds erg in trek.  
- Tijdens de Open Monumentendag aanwezig bij Jachtslot Mookerheide, en hebben hierbij 
ook excursies verzorgd. 
 
Midden Brabant  
Overleg met de Beheereenheid: 
-Op 16-2 en 28-9 is er overleg geweest met de gebiedsmanager en de provinciaal 
ambassadeur. In het eerste overleg werd nagegaan hoe we meer kunnen samenwerken en 
in het overleg op 28-9 werd aan de hand van het jaarplan nagegaan welke raakvlakken er 
zijn en waar de LC een meerwaarde kan bieden. Besloten is in ieder geval gezamenlijk een 
themadag in 2023 te organiseren aanhakend op de landelijke strategie tav waterkwaliteit en 
waterkwantiteit.  



-Leden van de LC  hebben eind 2022 de zwaluwstaartsessie bijgewoond. Er was een 
toelichting op het concept jaarplan 2023.  
-Apart bespreekpunt was het speerpunt: “Beweging”. Er wordt nagedacht of er een “ 
Natuurwerkbank”  kan worden opgezet waarin alle (losse) activiteiten staan waarop 
personen  zich kunnen inschrijven.  
-Door het team Midden werden hiervoor vooral activiteiten bij calamiteiten voorgesteld. De 
reguliere activiteiten schijnen al goed te lopen door de aanwezige vrijwilligers.  
-Ook hebben we gediscussieerd over de inzet van “Natuurambassadeurs”. Op kleine schaal 
wordt al gewerkt met natuurambassadeurs.  Als er een overzicht van activiteiten komt waar 
natuurambassadeurs wat kunnen betekenen, dat kunnen wij als LC  nagaan of een van ons 
of onze achterban van leden dit wil doen. Ook b.v. in situaties waarbij leden van 
Natuurmonumenten actief willen optreden tegen bepaalde ontwikkelingen.  
 
Communicatie:  
-Promotiekar: Sinds dit jaar is ook een promotiekar aanwezig op de Loonse en Drunense 
duinen. Hier hebben we diverse malen aan deelgenomen.  
-Enquêtes: ten behoeve van de actualisaties van de gebiedsvisies voor Huis ter Heide en de 
Oisterwijkse bossen en vennen zijn enquêtes uitgedeeld aan bezoekers. Hier is door een 
van de LC leden actief deelgenomen gedurende een aantal maanden.  
 
West-Brabant  
Algemeen:  
- Het project Cultuurhistorie van het landgoed Oosterheide is doorgestart door 2 leden van 
West- Brabant. Een van de LC-leden heeft zijn boek over de geschiedenis van Landgoed 
Oosterheide van (NM) op de valreep van 2022 voltooid. De presentatie zal in het 1e kwartaal 
van 2023 plaatsvinden. In dit kader is ook enkele malen de bibliotheek van NM in Amersfoort 
bezocht. 
- Culturele rondwandeling met boswachter op Oosterheide 
- Deelname aan Jubileum Event Landstad de Baronie op verzoek van Beheereenheid 
- Tijdens Open Monumentendag aanwezig op landgoed De Oude Buisse Heide en onder 
meer meegedaan aan insectensafari 
 
Communicatie 
- Interview van de nieuwe secretaris van onze LC ten behoeve van een artikel op de 
Faceboekpagina van NM West-Brabant. Dit interview is ook overgenomen voor het boek 
Landgoed Oosterheide. 
- Overleg van LC-leden en beheereenheid met verontruste NM-leden, die tevens lid zijn van 
de vereniging Markdal, over het weer vlottrekken van de gesprekken rond het project 
Markdal. Natuurmonumenten bezit een perceel langs dit deel van de rivier de Mark. Er was 
een plan om door het terrein van NM een meander van de rivier, een fietspad en een 
aanlegsteiger voor kano’s te realiseren. Natuurmonumenten vindt om diverse redenen zowel 
de meander als de aanlegsteiger geen goed idee. De provincie Noord-Brabant had eerder 
het initiatief om dit project weer opnieuw op te starten. De actie is nu gedelegeerd aan 
Waterschap Brabantse Delta. Dankzij dit overleg met leden, LC en beheereenheid praten de 
betrokkenen weer constructief met elkaar. 
- Er is een verslag gemaakt van de culturele rondwandeling op het landgoed Oosterheide dat 
in delen gepubliceerd is op de Facebookpagina’s van West-Brabant 
 

Overleg met de Beheereenheid:  
-Droomsessie begin 2022 voor het vaststellen van de acties voor dit jaar 
-Overlegsessies enkele malen per jaar met de delegatie van LC voor West-Brabant 
-Zwaluwstraatsessie in september, waarbij eveneens aanwezig de directeur van NM 

-Kwaliteitstoets Brabantse Wal; diverse bijeenkomsten voor bepaling stikstof en 
droogteproblemen en de eindpresentatie 



 
Ledencommissie  
Algemeen (hele LC) 
- In juni hadden wij onze regio-excursie op de Kalmthoutse Heide. Ecoloog Martin Bos leidde 
ons rond. Een LC lid maakte een fotoverslag. 
-  Er is een zienswijze op de Natuurvisie 2030 van de Provincie Noord Brabant opgesteld. De 
provincie Noord-Brabant gaat structureel bezuinigen op het budget voor natuur. Parallel is 
een lid van de LC namens de jongeren een petitie gestart. Deze wordt verlengd tot en met 
de verkiezingen bij de Provincie en de Waterschappen in maart 2023.  
- Deelgenomen aan het MIRT traject t.b.v. de aanleg deel A50 
- Afscheid rentmeester Emiel Boot te Oisterwijk 
- Deelname aan het Zomerforum van Natuurmonumenten 
- Op verzoek meegedaan aan de Koersnotitie Landbouw op Dreef voor de betrokken terrein 
beherende organisaties te ’s-Hertogenbosch. 
 
Vergaderingen   
- LC vergaderingen circa 1 keer per 2 maanden (totaal 6 maal in 2022). 
- Deelname aan Ledenraad door diverse LC-leden.  
- Deelname aan Voorzittersoverleg.  
- Deelname aan de jaarvergadering van de Stichting Erfpachters Natuurmonumenten 
(SENM) 
 
Leden en kandidaat-leden LC 
- 3 kandidaat leden zijn tijdens de ledendag op 4 juni 2022 tot lid benoemd. 
- Afscheid genomen van onze voorzitter, nieuwe voorzitter benoemd. 
- 1 nieuw LC-kandidaatlid en 2 (geïnteresseerde) leden verwelkomd.  
 
Themabijeenkomsten 
- Ledendag Hedel ‘Boer in balans’: 
Op 4 juni organiseerde de Ledencommissie samen met medewerkers van de Beheereenheid 
weer een themadag op een melkveehouderij te Hedel. Ditmaal waren ruim 50 leden en niet-
leden aanwezig. In een grote in 2015 gebouwde stal is plaats voor 170 koeien. De boer is op 
weg naar “Planet proof” Alle deelnemers kregen daarbij inzicht in de bedrijfsvoering en waar 
je tegenaan loopt bij het zoeken naar meer balans tussen de landbouw en de natuur. Ook 
werd het natuurgebied de Hedelse Bovenwaard van Natuurmonumenten bezocht waar de 
“droge” koeien (die niet gemolken hoeven te worden) geweid worden. De gebiedsmanager 
en enkele boswachters verzorgde een interessante rondleiding in het natuurgebied. Ook was 
een vertegenwoordiger van Capreton aanwezig (vereniging voor Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer van de Bommelerwaard) die een toelichting gaf op de activiteiten.   
- Ledendag ‘Meer Maas’:  
In het kader van het landelijke thema Water heeft de LC samen met boswachters en 
ecologen van de beheereenheid Oost-Brabant en Rijk van Nijmegen een tweede themadag 
op 24 september georganiseerd in de uiterwaarden van de Maas. Het thema was ‘Meer 
Maas’. Ruim 80 leden en niet leden kregen een excursie in de Uiterwaard bij Dieden en bij 
Oss en een lunch in de Hemelrijkse waard. 
 
 


