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Voorwoord van de voorzitterInhoud
Han Peeters

Omslagfoto: mooie uitbotting

Beste natuurvrienden,

De afgelopen zomer zullen we niet snel vergeten.
Het is te hopen dat er in de natuur niet al te veel schade door droogte 
en hitte is aangericht.
Dat neemt niet weg dat we dit seizoen weer enthousiast in gaan. De 
werkzaamheden die door de diverse werkgroepen worden verricht blij-
ven belangrijk voor Boxtel en omgeving.

Het bestuur zal in dit nieuwe seizoen enige mutaties ondergaan,
Erik Kerpel gaat de functie van secretaris op zich nemen en Lex wordt 
voorzitter. Ik treed uit het bestuur.

Er wordt nagedacht over een update van de website.
Ook hebben we het advies gekregen om de statuten door te laten lichten 
en eventueel aan te passen.

Het is een goede ontwikkeling dat er enkele nieuwe vrijwilligers bij de 
werkgroepen mee willen werken, maar meer toestroom blijft van het 
grootste belang.

Minder positief is dat er vanuit de gemeente nog steeds geen initiatie-
ven komen om een regelmatige ontmoeting met de diverse natuurwerk-
groepen te realiseren.

Han Peeters
Voorzitter
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Coördinatoren werkgroepen
Poelenwerkgroep Marie José Meertens | 073 551 86 20
Vogelwerkgroep Ad Sleenhof | 0411 685546
Florawerkgroep Vacant
Knotploegen Frans vd Sande | 0411 68 31 17 
 Erik van Boldrik| 06 41 09 11 09
Beheergroep Sparrenrijk José Poort | 0411 67 47 40 
 Ton Huinink| 06 51 43 23 11
Beheergroep Dommeldal Jos Klaasen | 06 15 87 01 23
Beheergroep Dommelbimd Sylvia van Gulik | dommelbimd@gmail.com
Heggenleggersgroep Frank de Bont | 0411 67 84 06
Werkgroep Ruimtelijke Ordening Nico Landwehr Johan | 0411 68 37 09
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Op 11 maandagen en 8 zaterdagen
• zijn er 5 projecten op 1 dag gecombineerd,
• gingen ijverige knotters 5 keer terug om werk af te maken,
• is er 3 keer een wijziging in de werkadressen doorgevoerd,
• is er 3 keer een werkdag verschoven ivm met weersomstandigheden (regen),
• zijn op 1 adres waar de bomen 3 om 3 gedaan zijn, bij nader inzien toch alle bomen 

helemaal kaal gemaakt,
• zijn er in de loop ven het seizoen 3 nieuwe vrijwilligers bijgekomen,
• was de ontvangst door de eigenaren weer als vanouds: koffie met een bakje erwten-

soep, worstenbroodjes, een complete koffietafel en zelfs op 1 adres een Schobbeler 
aangeboden gekregen als Nieuwjaars borrel.

• Waar mogelijk hielp de eigenaar zelf flink 
mee; onder andere door een zogenaamde 
kick-mop met bakje beschikbaar te stellen, 
zodat veilig vanuit de bak gewerkt kan wor-
den. 

Er is gewoon Keihard gewerkt, (zoals we eigen-
lijk ook wel gewend zijn van onze knotters)!

In totaal
• Zijn er 280 bomen geknot inclusief het bijbehorende opruimwerk van soms erg 

stevige en zware takken.
• Is er dit seizoen op 19 ochtenden in totaal gedurende 49 uur door 211 mensen veel 

werk verzet uit beide knotgroepen en in verschillende samenstelling en aanwezig-
heid.

En wij maar denken dat Corona voorbij is….
Als we eind oktober weer aan een nieuw knotseizoen beginnen hebben we nog de hoop 
dat we het meeste van Corona wel gehad hebben. Maar al snel blijkt dat het corona-
virus toch nog onder ons rond waart. Al snel melden zich een tweetal knotters af met 
klachten, na een waarschuwing vanuit de coördinatie om vooral de eigen gezondheid 
en verantwoordelijkheid goed in acht te nemen. En dat heeft gelijk gevolgen voor het 
aantal vrijwilligers bij de start van het knotseizoen. 

MAAR… gelukkig viel het aantal coronabesmettingen mee.

Ontmoeten
Gelukkig was het na de Corona ellende ook weer mogelijk om elkaar in een ongedwon-
gen sfeer weer te ontmoeten. 

Ondanks deze beperking is het toch ook dit jaar weer gelukt om het hele knotpro-
gramma af te werken. Er is weer KEIHARD gewerkt in een hele goede sfeer.
 
Als er al afwijkingen waren in de eerste opzet van het knotprogramma, dan kwam dit 
door uitstel vanwege weersomstandigheden als stevige of langdurige regenval… En 
werd op een later moment het uitgestelde werk ingehaald. 

Knotploegen
Erik van Boldrik, Hans Volmer, Frans vd Sande

Koffiemoment in voorjaarszonnetje.
Nu nog opruimen.
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Over het algemeen lekkere werktemperatuur tussen 5 en 11 graden. Maar ook stond 
er een werkdag gepland na de storm Eunice. En was het best wel even spannend of het 
werk door kon gaan, maar de storm was voldoende afgezwakt om verantwoord aan 
de gang te gaan. Vaker echter scheen er een lekker zonnetje op de werkplek. Slechts 2 
keer moesten we een werkdag verzetten in verband met slecht weer.

Ten slotte:
Op zondagmorgen 21 november is er een uitstapje georganiseerd naar het gebied van 
de Edelherten in de Scheken/Mortelen onder leiding van Brabants Landschap.
Daarvoor moeten we wel “vroeg” uit de veren want we verzamelen rond half tien aan de 
Monnikenweg. We gaan het gebied Kuppenbunders-Heerenbeek bezoeken. Omdat er 
heel veel animo is, zijn de aanmelders verdeeld over twee verschillende dagen in twee 
groepen van 10 personen. En we hebben er zin in. Na een stukje wandelen met uitleg 
over het beheer van het gebied, steken we de Natuurbrug over het spoor over. Terwijl 
we nog op het aflopende stuk van de brug over het gebied kunnen uitkijken, komen de 
eerste edelherten uit het omliggende bos tevoorschijn. Er wordt gretig geteld: 1. 2, 3 
en het worden er steeds meer. Uiteindelijk zien we in totaal alle 47 edelherten uit het 
bos tevoorschijn komen. Een werkelijk schitterend en indrukwekkend gezicht. In alle 
rust en op ruim voldoende afstand kunnen we op ons gemak deze dieren observeren.
Na afloop is er nog koffie met een broodje bij de dierentuin de Vleut. Dit was een 
machtig mooie excursie. 

• Op 18 verschillende adressen.
• Is een grote zes-delige uit de kluiten gewassen wilg terug gebracht naar een groepje 

bomen dat weer mooi uit kan groeien naar knotwilgen. Zie foto’s hieronder van voor 
en na het knotten.

• Heeft het snoeihout vaak een goede bestemming gekregen. De olifanten in de Beek-
se Bergen en de mensen van de voedseltuin op de Kleine Aarde waren erg blij met 
het hout. De voedseltuin gebruikt het als afzetting voor de groentepercelen en om 
te versnipperen voor de tuinpaden. Op een paar adressen is het hout verwerkt in 
houtwallen of houtrimmen als mogelijke schuilplaats voor vogels en kleine dieren.

• Zijn er op een adres ong. 150 “poters” (rechte staken van ong 2,5 a 3 meter lang als 
kweekboom) opgehaald.

• Heeft de provincie op een adres “geholpen” door alvast zonder toestemming van 
de eigenaar een aantal bomen te knotten. Foutje: kaart ondersteboven gehouden 
bij zoeken naar goede adres?

Goed werkweer

Groep edelherten gezien tussen twee bomen door.



8 Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel Jaarverslag 2021/2022  9 

Onze werkzaamheden

Het bos in! Wat hebben we 
waar gedaan?
- Zeker 10x zijn de ketting-
zagen ingezet. 
Bomen die gevaar ople-
verden langs paden en in 
het bos omgingen brach-
ten veel werk met zich 
mee, net voor en na de 
storm rond 17 februari. 
O.a. het fijnsparrenper-
ceel van vak 5 (vlak bij de 
speeltuin); en vooral in-
landse eiken in de noord-
westelijke hoek (vak 10 en 
11 aan de Essche kant). 
De gemeente houdt enke-
le door ons gemelde dikke 
ATTENTIEBOMEN in de noordwestelijke hoek van het bos nog in de gaten! Een dikke 
beuk en enkele dennen werden door de gemeente gezaagd en later door ons in het bos 
verwerkt.

Het zagen en opruimen van dikke stormbomen was een hele belevenis op zich! Dat 
zal duidelijk zijn! Vooral de Dikke Douglas, die een wortelkluit van plm. 6 meter 
had, dwars over het pad lag en 
ook weer zelf na het doorzagen 
zonder ongelukken rechtop ging 
staan in het plantgat!! 

Toen we in oktober 2021 begonnen was duidelijk waar te nemen dat het bos welis-
waar, zoals vermeld in het vorig jaarverslag, “toch vast wel even zonder ons kon” maar 
dat er flinke verandering waarneembaar was. Op veel plekken was er een flinke verwil-
dering van struiken, begroeiingen en grassen. We konden flink aan de bak en heel het 
werkjaar heeft de werkgroep met volle overgave en inzet veel werk verzet.

Eerst maar even wat cijfertjes dan
Op donderdagmorgen van eind september tot en met maart zijn we in Sparrenrijk te 
vinden als groep werklustige vrijwilligers!
In totaal hebben we dit jaar (in feite met 12 man) 17 keer gewerkt, waarvan 1x t.b.v. 
knotbomen van gemeente aan de Achterbergstraat
3x hebben we afgelast i.v.m. voorspelde regen en storm.
3x rond jaarwisseling niet gewerkt: kerstreces en Corona
Totaal is er in die 17 keer 192,5 manmorgens (x 3 uur) gewerkt = DUS 577,5 uur
Het gemiddelde aantal deelnemers was 11,3 man per morgen, een zeer trouwe opkomst!

Sparrenrijkers, daar kun je op rekenen, al 27 jaar!

Beheergroep Sparrenrijk
Ton Huinink en José Poort

Een tweede Coronajaar, ook voor het Sparrenrijk

Erik, Rien en Ton
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Voor het herstel van de zitplek 
bij het publicatiebord van de 
Essche ingang hebben we de 
kettingzaag gebruikt en het 
goede hout van naaldbomen 
uit eigen bos; Het denkwerk 
en de helpende handen zijn 
gebruikt om het geheel hufter-
proof te herstellen.  
 
Verder zijn de gele knotwilgen 
van de gemeente aan de Achter-
bergstraat ook door onze bos-
groep onderhanden genomen.

- 5x is de bosmaaier intensief 
gebruikt voor de verwilderen-
de bramen in het weitje rond-
om poel om pad en bankjes 
in vak 4 weer bereikbaar en 
bruikbaar te maken. Het teveel 
aan berkjes bij de poel in vak 4 
kwam aan de beurt. 

Langs de Molenwijkseweg is bij de manege flink gesnoeid en gemaaid voor de kikker- 
en paddentrek. 
In de gemeentelijke groenstrook grenzend aan de Dommel bij de Achterbergstraat 
zijn alle knotbomen gesnoeid, nadat ergste wildgroei van brandnetels door het Coro-
na-uitstel was gemaaid door de gemeente.  
- Minstens 5x is de “struikentrek-
ker”, dit jaar in eigen beheer voor 
Dommelbimd en WNLB aangeschaft, 
intensief gebruikt in vak 3 en 5 om ro-
dodendrons, Amerikaanse vogelkers 
en jonge Amerikaanse eik effectiever, 
dus met wortel en al, te weg te halen.
Daarbij bleek dat er salamanders (van-
uit nabije poelen) overwinterden onder 
de rododendrons … Oei…! We hebben 
dus besloten om het werken met de 
struikentrekker DAAR in ieder geval 
buiten het salamander-rustseizoen te 
doen!  

“Handwerk” is er ook altijd 
wel te doen: met zaagjes, 
bijltjes en takkenscharen 
gingen we langs veel paden 
en in de vakken 3, 4, 5, en 
6 hakkend en knippend, 
vooral Amerikaanse eikjes, 
rododendrons en Ameri-
kaanse vogelkers te lijf en 
in vak 7 te dichte boompjes-
groei (handmatig) zagend. 
Er zijn langs de randen van 
de vakken 3 en 4 heel jon-
ge zaailingen van inheemse 
soorten geplant. (Het was 
goed te zien dat juist die 
soorten er ook al vanzelf waren gekomen!) De grove den zaaide zich ook uit langs de 
paden 6 en 7, die hebben we hier en daar ook verplant. 

Natuurlijk gaat aan al dit werken in de loop van het jaar enkele keren een “rondgang” 
door het bos vooraf, om te bekijken welke klussen er moeten gebeuren en welke spul-
len of overleg daarvoor nodig zijn. (Deze vonden o.a. plaats op 15-9, 20 en 26-10-2021 
en 22-2-2022. De laatste met de gemeente samen was 3-6-2021).

“Diversiteit” is het doel dat we nastreven.

“Recreatie en Natuur in Balans” was al vanaf het 
begin in 1995 ons motto. We willen graag een ge-
varieerd bosgebied met gebruiksmogelijkheden 
voor zowel de natuur als de bewoners van Boxtel. 
Door afwisseling in groeihoogte, dichtheid en 
open stukken, lichtinval, natte en droge plekken, 
meerdere soorten loof- en naaldbomen, struik-
gewas en andere planten, soorten zoogdieren, 
vogels, mossen, varens, paddenstoelen, insecten 
en bodembeestjes, dood en levend hout, rechtop-
staand en liggend, van diverse leeftijden en dik-
tes, ontstaat er een schat aan leefruimte voor veel 
soorten, en is er ook voor mensen de kans om 
‘elck wat wils” te genieten. (Op een nieuwe plek 
in het bos zijn ook spontaan gegroeide wespen-or-
chissen gespot. Dood hout doet leven!) 
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De tweede excursie was 24 maart per fiets door bos en landschap naar het Geniemu-
seum in Vught, o.l.v. Betsie en Gerard, naar eigen belangstelling binnen en buiten 
rondkijkend, en afgesloten met een lekkere lunch bij de Ketting.

We kunnen het niet alleen!
We begonnen in 1995 voorzichtig met 6-10 man in de Beheergroep Sparrenrijk en-
thousiast aan ons vrijwillige bosonderhoudswerk, groeiden langzaam uit naar een gro-
tere groep van 12 tot 18 mensen. 
Door ziekte, overlijden, mantelzorgwerk, drukke bezigheden elders en andere oorza-
ken wisselden zowel aantallen, mensen, leeftijden ook in de loop van dit jaar.
We zijn nu weer bij 12 actieve deelnemers. Gelukkig heeft Ton weer de taak van Han 
overgenomen als mede-coördinator. In het begin van dit seizoen namen 3 leden af-
scheid, 2 leden waren vrijwel permanent wegens ziekte afwezig, enkele ‘wellicht nieu-
we leden’ zagen er toch van af door mantelzorgtaken, zodat we uiteindelijk toch maar 
met 12 mensen waren. We missen regelmatig nog die extra handjes en inbreng.
Het enthousiasme, de inzet en de betrokkenheid van allen voor het werken in ons bos 
bleef! Een ding is duidelijk: We kunnen veel, maar worden we er niet jonger op! Dus we 
zoeken wat extra mensen met wapperende handjes en “frisse input”, wat jonger 
van lijf en leden, die de groep willen komen versterken! 
Misschien vinden we ze in een kabouterhutje midden op ons pad, in het paadje met de 
heksenhoedjes, bij de dennen met regendruppels of bij de wespen-orchideeën? 

  
  

 

Toekomstplannen
Het Beheerplan voor het Sparrenrijk waar wij op dit moment nog mee werken liep tot 
2019. Al meerdere keren hebben we van de Gemeente Boxtel het bericht ontvangen 
dat er aan een nieuw plan wordt gewerkt. Tot op heden is dit plan nog niet geconcreti-
seerd. Mogelijk heeft dat te maken met de wisseling van de vele ambtenaren die hierbij 
betrokken waren. 
Delen uit het meerjarig Beheerplan Sparrenrijk 2010-2019 zijn 
nog niet uitgevoerd. Onder andere het omzagen van de grote Ame-
rikaanse eiken laan, dit was gepland voor 2015-2016 maar is toen 
uitgesteld. Protesten van lokale mensen en instanties lagen hier-
aan ten grondslag. Om het bos te vitaliseren en om de invloed van 
het hoge percentage stikstof te verminderen is aan het einde van 

Meewerken met de natuur in SPARRENRIJK, een heerlijke klus! 
Soorten die te overheersend groeien om die diversiteit te bereiken fluiten we terug.
Het liefst grijpen we op een kleinschalige manier in, maar wel met een “menselijk 
trekje”.
Met een beetje “tuinieren in het landschap” proberen we een overdadig oprukken van 
enkele uitheemse soorten een beetje in de hand te houden. (Of moeten we pad en bos 
dan maar laten overgroeien met braam, Amerikaanse eik, rododendron, Amerikaanse 
vogelkers, zwarte appelbes (aronia) en zonder veel variatie?) Bosbeheer is een zaak van 
lange adem en kost soms erg veel inzet, so what? Als vrijwilliger doen we het graag! 

Samen de werkgroep
We begonnen het werkseizoen 
pas op 7 oktober, met zijn allen 
bij de ingang Dianabos: Langs 
de grote paden, in vak 3 en in 
het weitje van vak 4 IN de poel 
met waadbroek aan, om wat 
lisdodden wiebelend uit de 
modder te trekken, die bezet-
ten anders stormenderhand de 
hele vijver. 
Op de foto zijn Betsie en Gerard 
druk doende dit voor elkaar te 
krijgen.

Tussendoor werkten we “overal en nergens”, midden in het bos. 
We dronken samen koffie, verzorgd door onze vaste cateraar Willie, met vaak wat ver-
jaardag-lekkers erbij. 
En we sloten het jaar af met werken vanaf de ingang 
Esscheweg aan de zitplek daar en de dikke bomen 
in de buurt. Bovendien hadden we dit jaar zowel bij 
het begin EN aan het slot een excursie:
De eerste (op 14 november en 21 november) in twee 
gemixte groepen van Knotters en Sparrenrijkers, 
georganiseerd door Erik, naar de Natuurbrug over 
de A2: een interessante en uitgebreide wandeling 

o.l.v. een medewerker van Brabants 
Landschap, waarbij we ook de edelher-
ten zagen, en afgesloten met soep en 
broodjes op het terras van de dieren-
tuin in Best.
Op 16 december hielden we een klei-
ne Kerstborrel in het bos.
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2021 de bodem met steenmeel verrijkt. Dit werd vanuit de lucht met een helikopter 
op spectaculaire wijze over de percelen van het bos uitgestrooid.

Het opstellen van het nieuwe meerjarig Beheerplan Sparrenrijk heeft de Gemeente 
Boxtel in opdracht gegeven aan de Bosgroep Zuid. Deze instantie heeft, mede op ver-
zoek van de gemeente, contact opgenomen met ons om onze kennis van het bos in 
te brengen. Begin mei hebben we een onderhoud gehad met de Bosgroep Zuid op de 
Kinderboerderij.
We hebben de verschillende data en inventarisatie op gebied van flora en fauna, die 
binnen de Stichting Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel (WNLB) in de 
loop van de jaren verzameld waren, aan hen overhandigd. ]
Het plan van de Bosgroep Zuid was om in augustus van dit jaar het nieuwe beheerplan 
gereed te hebben. Ook in hun planning was nog een gezamenlijk overleg (Sparrenrijk 
groep, gemeente Boxtel en Bosgroep Zuid) opgenomen. Wij hebben dit gesprek nog 
niet gehad en het is onduidelijk wanneer het nieuwe beheerplan gereed is. We gaan in 
het nieuwe seizoen weer verder op basis van wat we weten uit het plan van 2010-2019. 

In het afgelopen verslagjaar was Covid 19 nog niet geheel 
verdwenen. Ook ons werkgroepje had daar mee te maken. Werken 
in de buitenlucht met onderling voldoende afstand houden was 
best te doen, maar de oefenochtenden in het Maasheggengebied 
werden stil gelegd en ook het Nederlands Kampioenschap 
heggenvlechten in Oeffelt in de maand maart kon in aangepaste 
vorm wel doorgang vinden echter zonder publiek.

(Voor die enkeling die het nog niet heeft meegekregen – Langs de Maas tussen Groe-
ningen en de Kraaijenbergse plassen bij het dorpje Linden – ligt het eeuwenoude 
Maasheggenlandschap. Nergens anders komt zo’n omvangrijk aaneengesloten heg-
gengebied voor dan hier. Het Maasheggengebied ademt de sfeer van historie. Elke 
boom, elke struik, elk weiland vertelt zijn eeuwenoude geschiedenis. Het lijkt alsof de 
tijd hier honderd jaar heeft stil gestaan. In Europa is geen gebied waar natuur, land-
schap, economie en cultuur zo zichtbaar en langdurig met elkaar verweven zijn. Niet 
voor niets heeft De Maasheggen sinds de zomer van 2018 – als enige in Nederland – de 
status van UNESCO Man & Biosphere).
Overname uit: Doortochtgemeente www.landvancuijk.nl

Onlangs stond een alarmerend stukje in de landelijke pers. “Het Nederlandse land-
schap verloor 225.000 kilometer heg, roep om herstel groeit.
Een eeuw geleden werd het Nederlandse boerenland doorkruist door een netwerk van 
duizenden kilometers heggen en houtwallen. Ruilverkaveling en prikkeldraad maak-
ten daar na de Tweede Wereldoorlog een abrupt einde aan”.

Dommelbimd
Terug naar ons eigen stukje natuur tussen het centrum van Boxtel en kasteel 
Stapelen.

Ons eigen natuurpareltje Dommelbimd waar de werkgroep heggenvlechten al enke-
le jaren actief is in aanleg en onderhoud van enkele vlechtheggen. De ervaring in de 
vlechttechniek is opgedaan in het eerder genoemde en geroemde Maasheggengebied.

In wisselende samenstelling is in het afgelopen verslagjaar gewerkt aan de heggen 
door José Poort-Gerard Somers-Ad Donhuijsen-Ron Mosink-Martien van Rooij en 
Frank de Bont.

Werkgroep heggenvlechten
Frank de Bont

Alle 

Sparrenrijkers 

kunnen trots 

zijn op wat er 

gezamenlijk is 

gepresteerd, 

CHAPEAU.  
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Enkele zaterdagochtenden is gewerkt aan het onderhoud van de heggen bij de poel 
en bij de veldschuur. Een nieuwe uitdaging was de inmiddels flink doorgeschoten heg 
langs het laarzenpad. (Een mooie aanleiding om daar alvast een begin te maken was de 
aankondiging van het TV-programma BinnensteBuiten van KRO/NCRV). 

BinnensteBuiten
Op zaterdagochtend 15 januari is er een filmploeg geweest die opnames is gaan maken 
in ons natuurgebied. Wij als heggenvlechters waren benieuwd of zij ook onze werk-
zaamheden in beeld zouden brengen. Al het gereedschap was in gereedheid gebracht 
en enkele meters waren al gevlochten om de filmploeg een duidelijk beeld te geven 
wat wij aan het doen waren. Nog even repeteren welke planten in de vlechtheg te 
zien waren: hondsroos, gelderse roos, kardinaalsmuts, veldesdoorn, steeliep, hazelaar, 
wegedoorn, kornoelje en haagbeuk. Beetje lastig was het wel om dit onder winterse 
omstandigheden zonder blad toch bij het rechte eind te hebben. Wij hadden ons voor-

genomen om ook wat te vertellen over 
de vlechtheg zoals die in vroegere tijden 
hielp als veekering en bescherming tegen 
indringers van buiten. Over de biodiver-
siteit die een vlechtheg kan bieden door 
de diversiteit aan vruchten en zaden en 
als schuilplaats voor kleine zoogdieren 
en insecten.

Verwachtingsvol keken wij daarna het 
programma af om te zien of onze werk-
zaamheden uitgebreid in beeld waren 
geweest... in een flits was het voorbij! Ai.

Koeien
Rest mij nog te vermelden dat enkele koeien in het voorjaar binnen de omheining van 
de schuur waren gekomen doordat iemand vergeten was het toegangspoortje dicht 
te doen. “Vakkundig” is de vlechtheg bij de veldschuur door de koeien ontdaan van 
fris groen blad. (Bij de buren is het gras altijd groener). Erg subtiel is het echter niet 
gedaan. Maar duidelijk is gebleken dat de vlechtheg de kaalslag goed heeft doorstaan 
en geheel overeind is gebleven! Op bijgaande foto’s (links) is goed te zien dat alles weer 
is uitgelopen en volgroeid is. Nu maar hopen dat de droge en warme zomer geen blij-
vende schade zal toebrengen aan de conditie van de heggen. Na enkele jaren is het 
wortelstelsel dusdanig gegroeid dat zij deze bijzondere zomer wel zullen overleven. 
Althans zo is de optimistische verwachting.

En verder
In het najaar bij het vallen van het 
blad zal weer worden begonnen 
met het vlechten van de rest langs 
het laarzenpad. Nog vele tientallen 
meters te gaan. Wel zullen wij een 
stukje van de vlechtheg niet gaan 
leggen, om zo de werkzaamheden 
aan het bouwplan Jorishof een 
stuk verderop aan de Eindhoven-
seweg, aan het zicht te onttrekken. 
Uitzicht op stedelijke bebouwing 
is vanuit het natuurgebied niet zo 
fraai. En als wij het op een natuur-
lijke wijze wat kunnen “verbloe-
men”, let op de woordspeling, dan 
zullen wij dat zeker gaan proberen.

Dommelbimd

Dommelbimd
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Beheergroep Dommelbimd
Frank de Bont en Sylvia van Gulik

Het beheer van vorig jaar werd voortgezet

Wat betreft het beheer van de Dommelbimd hebben we geen wijzigingen doorgevoerd 
t.o.v. eerdere jaren; het hooiland hebben we laten maaien (deels zowel in het voor- als 
najaar) en het maaisel hebben we afgevoerd. Hierdoor verschraalt het gebied, hetgeen 
de biodiversiteit ten goede komt. De orchidee is voor het tweede jaar terug gekomen 
in de Dommelbimd, een mooie beloning voor alle inspanningen! 

Het hogere en droge deel is begraasd door koeien die worden ingeschaard door een 
(hobby)boer uit de omgeving. Daarnaast is het laarzenpad regelmatig gemaaid om het 
toegankelijk te houden, is er weer een behoorlijk stuk van de heg langs het laarzenpad 
gevlochten en zijn de knotwilgen gesnoeid. De Hoogstambrigade heeft het jaarlijks 
onderhoud aan de fruitbomen uitgevoerd. 

Er is veel werk verzet door onze 
trouwe vrijwilligers, waarvoor 
dank! Al het werk betaalt zich uit 
in een florerend natuurgebied 
waar dit jaar ook weer bijzonde-
re soorten te zien waren, zoals 
de kleine bonte specht, de ijsvogel 
(terug van weg geweest), de bon-
te en grauwe vliegenvanger en de 
bever.

Op ons nieuw aangekochte perceel hebben we het 
weibeheer gewijzigd. Waar de vorige eigenaar het 
hele voorjaar en de zomer schapen liet grazen, zijn 
wij begonnen met maaien van deze graslanden. Het 
resultaat is dat het vol staat met bloeiende planten, 
waar het gonst van de bijen, vlinders en andere in-
secten. Goed voor de biodiversiteit en mooi om van 
te genieten vanaf de Eindhovense weg.

De pilot met de Herenboeren om van het maaisel uit de Dommelbimd Bokashi te 
maken is helaas zonder positief resultaat beëindigd. Het bleek voor de Herenboeren 
financieel onmogelijk om met een bijdrage van de Dommelbimd (lagere factuur van 
de aannemer door vermeden stortkosten) het maaisel om te vormen tot Bokashi. De 

aankoop van compost bleek goedkoper dan zelf Bokashi maken. We staan open voor 
een nieuw initiatief met een geïnteresseerde agrariër.

We zien het afgelopen jaar een toename van zwerfvuil en vernielingen. Zo hebben we 
afscheid genomen van één van de bankjes nadat dit door vandalisme zodanig vernield 
was, dat herstel niet meer realistisch was. In het voorjaar hebben we te maken gehad 
met meerdere inbraken in de schuur door het ingooien van ramen. Gelukkig zijn de 
daders op heterdaad betrapt en hebben we de kosten op hen kunnen verhalen. Om de 
schuur beter te beschermen tegen dit gedrag hebben Hans en Frank luiken gemaakt 
voor de ramen en het slot op de deur extra beveiligd. 

Bij het beheer krijgen we heel veel hulp van onze trouwe vrijwilligers. De groep blijft 
redelijk stabiel van omvang; we zien de laatste jaren dat oudere leden langzaamaan 
afscheid nemen, maar dat er ook voldoende aanwas is van nieuwe vrijwilligers. 
Onlangs hebben we een 
gezamenlijk uitstapje ge-
maakt naar de Natuur-
werkgroep Liempde. We 
werden onthaald door 2 
leden van het eerste uur, 
Ger van den Oetelaar en 
Karel Voets. Zij hebben 
ons enthousiast op de 
fiets door de Liempdse 
dreven geleid. Na een 
mooie wandeling door de 
Rouwbommel hebben we 
de ochtend afgesloten op 
het terras waar we geno-
ten van een lekkere lunch.

Klein geaderd witje
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Vogelwerkgroep
De kerngroep

Hieronder de gezamenlijke activiteiten.  
Het betreft zeg maar onze ‘core business’. 

De bescherming van Steen- en Kerkuil in 2022. 
Het grondgebied van Boxtel is voor wat betreft de bescherming van Steen- en Kerkuil 
verdeeld in 4 rayons. In elk rayon is er een rayonhoofd, die de zorg heeft voor de be-
scherming van de uilen. Op dit moment bevinden zich op het grondgebied van Boxtel 
in totaal 37 nestkasten voor de Kerkuil en 80 kasten voor de Steenuil. Nieuwe nest-
kasten worden ons steeds ter beschikking gesteld door Brabants Landschap.

Ook in oktober / november 2021 zijn de meeste nestkasten schoongemaakt. Vaak 
worden ze ook door andere vogels als nestgelegenheid gebruikt. Met name door 
spreeuwen, kauwen en holenduiven en steeds vaker ook door mezen. De uilenbescher-
mers zijn in mei en begin juni van dit jaar druk in de weer geweest om alle nestkasten 
van de uilen te controleren op aanwezige broedgevallen. Niet altijd is er een succesvol 
broedgeval, maar soms zijn er indicaties dat de kast toch is gebruikt door een Steen- 
of Kerkuil. Dit is vaak te zien aan in de kast of omgeving aanwezige braakballen. De 
braakballen van de Kerkuil stellen wij ter beschikking aan de Boxtelse basisscholen om 
ze door de leerlingen te laten uitpluizen.

Het jaar 2022 was een bijzonder uilenjaar met grote verschillen. Bij de Steenuil kon 
in 27 gevallen worden vastgesteld dat de kast of locatie is bezocht als broed- c.q. rust-
plaats. Hierbij was in 16 nestkasten sprake van een succesvol broedgeval. In totaal 
werden er tijdens onze controles 65 jonge Steenuiltjes geteld. Ten opzichte van vorig 
jaar (65) is er sprake van een stabilisatie. 

Geheel anders was het bij de Kerkuil. Hier werden in 5 gevallen in de daarvoor be-
stemde nestkasten sporen van de Kerkuil aangetroffen. Slechts in één geval was er 
sprake van een succesvol broedgeval. Tijdens onze controles zijn er maar 4 jonge Kerk-
uilen geteld. Dit betekent een dramatische achteruitgang ten opzichte van vorig jaar 
toen er nog 21 jonge Kerkuilen konden worden geteld.

Indien nodig worden dit jaar in oktober / november de kasten weer schoon gemaakt.

Broedvogelmonitoring bijzondere soorten (BMP-B) 2022
Dit jaar hebben we met de Vogelwerkgroep van de WNLB in Boxtel, in overleg met 
Gijs Clements, coördinator monitoring projecten en Jolanda Ritter, coördinator vrij-

willigerswerk van Natuurmonumenten, beheerseenheid Midden-Brabant, een broed-
vogelmonitoring bijzondere soorten (BMP - B) uitgevoerd in het gebied Kampina 
- Zandbergsvennen. Eerder werd dit gebied al gemonitord door Frans van Erve. Deze 
gegevens zijn helaas niet beschikbaar voor een trend bepaling. Bij de aanvang van de 
tellingen in februari 2022 waren de coronamaatregelen versoepeld en zodoende kon-
den we met twee teams van 2 tot 4 personen het gebied onderzoeken. In het totaal de-
den 10 leden van de werkgroep een of meerdere keren met een telling mee. Er werden 
7 vroege ochtendtellingen, 3 latere ochtendtellingen en 3 avondtellingen gehouden, 
verdeeld over het broedseizoen van eind februari tot en met juli.

In het begin van het seizoen hebben we rijkelijk 
kunnen genieten van interessante doortrekkers, 
zoals Klapekster (1), Tapuiten (2), Paapjes (3) en 
Beflijster (4). In het totaal zagen we gedurende de 
hele onderzoeksperiode maar liefst 89 verschil-
lende soorten waarvan er 52 soorten een terri-
torium hadden. De grootste aantallenw waren er 
van de Boompieper (30 territoria), de Fitis (29) 
en de Roodborsttapuit (25). Allemaal typische 
soorten voor open biotopen met vrijstaande 
bomen en struikjes. Een belangrijke en karakte-
ristieke soort voor de heide op de Kampina is de 
Veldleeuwerik. Om deze goed te kunnen tellen 
is het open gebied meerdere keren zorgvuldig 
uitgekamd en zo kwamen we tot een respectabel 
aantal van 16 territoria. Minder succes hadden 
we met de Watersnippen, die vroeg in het sei-
zoen nog veel werden gezien (tot 10 stuks per 
bezoek), maar slechts een enkele leidde tot een 
mogelijk broedgeval (2). Het meest trieste is het 
nu definitief laatste exemplaar van de Wulp (5). 
In 2000 broedden er nog 25 paartjes Wulp op 
de Kampina, 5 jaar geleden nog 2 of 3, nu werd 
slechts een enkele eenzame Wulp waargenomen. 

De allerlaatste!

1

2

3

4

5
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Leuke waarnemingen waren er wel van Blauw-
borsten (6) en Kneutjes langs de Melaniedreef, 
Sprinkhaanzangers en Graspiepers op de hei. 
Tijdens de avondbezoeken waren er gelukkig be-
hoorlijk veel Nachtzwaluwen (8 territoria) en en-
kele Houtsnippen. In de bosranden die we mee-
telden zagen we dezelfde soorten die we er vorig 
jaar gezien hebben, zoals Appelvink, Goudvink, 
Spechten, de Boomleeuwerik (7) en de Gekraag-
de roodstaart en een Bosuil (8). Overigens is het 
met roofvogels maar heel slecht gesteld. Welis-
waar een territorium Torenvalk, maar verder al-
leen incidentele waarnemingen van Wespendief, 
Buizerd, Boomvalk, Bruine kiekendief en Havik. 
Op de vennen niet erg veel vogels. Nog 1 terri-
torium Dodaars, 2 Meerkoet, 5 Wilde eend en 
enkele Ganzen. Er waren enkele broedpogingen 
van Kokmeeuwen.

Zoals altijd keken we ook naar andere flora en 
fauna. Bijzonder was een waarneming van een 
Das tijdens een avondbezoek. Het meest bijzon-
dere was echter gereserveerd voor het allerlaatst: 
op 22 juni zagen enkele 
leden van de vogelwerk-
groep voor het eerst een 
Grauwe klauwier (9) bij 
het oostelijke hoekje van 
ons gebied langs de Mela-
niedreef. Deze is daar ze-
ker drie weken aanwezig 
geweest, waarbij enkele 
waarnemingen met trans-
port van voer, wat zou 
kunnen duiden op de aan-
wezigheid van een nest 
met jongen. 

Alles bij elkaar was 
het weer een heel leuk 
seizoen met prachtige 
waarnemingen.

6

8

Houtsnippen inventarisatie 2022
Op verzoek van provincie Noord-Brabant 
tellen vrijwilligers vanaf 2015 op 13 ver-
schillende telpunten in het Groene Woud 
Houtsnippen. Dit om meer inzicht te krij-
gen in de omvang van de populatie. 
Onze vogelwerkgroep is onderdeel van die vrij-
willigersgroep en heeft tussen half mei en 
begin juli 4 avondtellingen gehouden. Van-
af een half uur voor zonsondergang werden 
anderhalf uur lang alle baltsende mannetjes 
genoteerd. In week 24 werden 32 baltsende 
Houtsnippen waargenomen. In week 22 en 
week 26 werden gelijktijdig 3 baltsende mannetjes waargenomen! Bovendien hadden 
we waarnemingen van Boomkikkers, Bosuil, Buizerd, Wulp en Zwarte Specht.

7

9
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dat zij hun totale kudde willen beperken. Een of twee 
eventueel drachtige jonge koeien zouden welkom zijn; 
hierover is overleg.
Dit jaar is er minimaal gemaaid, alleen een brede 
strook langs de omheining. De maaier neemt altijd 
contact met mij op om af te spreken wat en hoe ge-
maaid moet worden. De wei ziet er dan ook qua be-
groeiing robuust uit.

Externe contacten
De contacten met de gemeente over praktische zaken 
verlopen goed. Dit jaar zijn herstelwerkzaamheden 
aan afrastering uitgevoerd en bij het kerkhof is een 
nieuwe poort geplaatst. Er wordt gedacht aan ver-
nieuwing van de vangkooi. Ook is een nieuwe duiker bij het laarzenpad geplaatst zodat 
het pad ook bij flinke regenval begaanbaar is. 

Bij Taurus merk ik veel personele wijzigingen met als gevolg steeds wisselende con-
tactpersonen.

Er loopt nog steeds een lijntje met stichting Ark in de persoon van Ger v.d Oetelaar. 
Ark heeft zich het gehele gebied ten noorden van onze wei tot aan de bebouwing en 
oostelijk tot aan de A2 eigen gemaakt en ook de wei ten oosten van onze wei voorbij 
de Pagaai. Ark heeft nog steeds het plan wildgrazers in te zetten om het gebied te ver-
duurzamen en te beheren. Ze willen dit in samenwerking met ons ontwikkelen. 

Beheergroep Dommeldal
Jos Klaasen

Werkterrein  
en Werkgroep
De werkgroep “Beheergroep 
Dommeldal” beheert een 
“kudde” van drie tot vijf 
Hooglanders aan de oever van 
de Dommel. Haar werkterrein 
wordt begrensd door de Dom-
mel, Bosscheweg, het Laar-
zenpad en de wijk Munsel tot 
bijna aan de A2. 
De werkgroep bestaat nu uit 
de volgende personen: Hans Janssen, Hen Maas, Ben van Dieren, Henk v. d. Steen, 
Gerard Somers, Erik van Boldrik en Jos Klaasen. 

Organisatie
In dit project participeren drie partijen met elk eigen verantwoordelijkheden. 
• De gemeente Boxtel is eigenaar van de grond en faciliteert het project met prakti-

sche zaken zoals afrastering en een maaiprogramma. 

• Stichting Taurus is eigenaar van de koeien. Deze stichting heeft zijn thuishaven in 
Keent (bij Ravenstein) aan een grote arm van de Maas waar zij vele koeien van verschil-
lende rassen en paarden beheren. Doelstelling van deze stichting is, in samenwerking 
met Rewilding Europe, het uitgestorven oerrund terug te brengen in Europa onder de 
klinkende naam TaurOs. Nadere informatie hierover is te vinden op de website www.
stichtingtaurus.nl.

• De beheergroep Dommeldal is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van za-
ken, waarbij de veiligheid een belangrijke plaats inneemt. De leden van de werk-
groep houden wekelijks toezicht en houden de gezondheid van de dieren in de ga-
ten. Daarnaast wordt zwerfvuil opgeruimd en wordt er gekeken of er geen schade 
of vernielingen zijn aangericht.

Kuddebeheer en zorg
Afgelopen jaar is rustig verlopen. De jonge stiertjes zijn op tijd opgehaald ter voor-
koming van inteelt. Taurus is terughoudend om weer een stier(tje) in te zetten om-
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Dit jaar is er gelukkig iets meer van het gebruikelijke programma 
van de Poelenwerkgroep door kunnen gaan dan vorig seizoen. 

Helaas heeft de corona-epidemie toch nog gezorgd voor minder schoolactiviteiten. 
Maar één basisschool meldde zich aan voor een bezoek aan een poel.
Het seizoen van de Poelenwerkgroep begint elk jaar met het schoonmaken bij de 
schermen en tunnels op de Molenwijkseweg. Samen met de Sparrenrijkgroep is op 
enkele ochtenden in begin februari de grote klus geklaard.
Tussen half februari en half april zetten leden van de Poelenwerkgroep en bewoners 
van de buurt op de Kempseweg, Molenwijkse weg en Sparrenlaene padden en kikkers 
over.

KEMPSEWEG
Op Kempseweg zijn dit jaar echt weinig dieren overgezet. Omdat er ook bijna geen 
dode dieren zijn gevonden, kun je er van uitgaan dat er weinig trek heeft plaats gevon-
den. De laatste jaren is de trek steeds minder. De reden hiervan is in de afgelopen jaren 
ook niet duidelijk geworden. Maar het is normaal dat populaties zich verplaatsen. 
Dit najaar moet er met Natuurmonumenten overlegd worden of het nog de moeite 
van het vele werk waard is om schermen te plaatsen en over te zetten.

MOLENWIJKSEWEG EN SPARRENLAENE
Op en rond de Molenwijkseweg neemt de activiteit van amfibieën duidelijk toe. Vooral 
de kamsalamanders zijn flink toegenomen. Bij het rooien van opslag in Sparrenrijk 
werden overwinterende dieren gevonden. In het voorjaar waren er veel te zien in de 
drie poeltjes in de wijk. Op drie avonden is er daar geschept om er zeker van te zijn dat 
er behalve tientalen exemplaren van de kleine watersalamander ook kamsalamanders 
aanwezig waren.

Poelenwerkgroep
Marie José Meertens

Resultaten van de overzet tijdens de trek in 2022:

Kempseweg:
81 padden en 3 kikkers overgezet, enkele dode dieren.
Molenwijkseweg en de straten van Sparrenlaene: 
1032 padden, enkele kikkers en 1 kleine watersalamander overgezet.
Op de Molenwijkseweg en in Sparrenlaene zijn 100 dode dieren gevonden. 
Ook dit jaar weer opvallend weinig kikkers en een enkele salamander die de over-
tocht aandurfde.

Vooral in de wijk Sparrenlaene zijn veel dieren geraapt en overgezet.
De twee onderdoorgangen van de Molenwijkseweg worden ook duidelijk gebruikt 
door trekkende dieren.

Amplex bruine kikker Amplex gewone pad
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Een afspraak is gemaakt met de gemeente dat ruim vóór het begin van het trekseizoen 
de afgesloten tunnel zal worden opengemaakt.
Heel plezierig is de aandacht van de bewoners van Sparrenlaene voor de trek. Het leeft 
echt in de wijk. Bewoners hebben regelmatig geholpen met het in veiligheid brengen 
van de dieren.

SCHOOLACTIVITEITEN rond de poelenadoptie
Dit jaar vroeg alleen de Molen-
wijkschool begeleiding aan bij een 
bezoek aan een poel. Gelukkig was 
er voldoende gelegenheid om met 
5 groepen te gaan scheppen. In mei 
maakten 2 groepen kleuters  bij de 
poel aan de Achterbergstraat ken-
nis met wat er leeft in een poel. 
De 3 middengroepen gingen naar 
Sparrenrijk waar met superveel en-
thousiasme salamanders en kleine 
waterdiertjes werden gevangen en 
gedetermineerd met behulp van 
zoekkaarten.

Geel gerande watertor Larve Grote keizerlibel

Kleine watersalamanders

Larve Grote keizerlibel

En dan is er koffie of thee
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Samenstelling van de werkgroep
Gerard Buiks, Toine Cooijmans, Nico Landwehr Johan (vz), Lex Meijdam, Ineke Puls. 

De werkwijze in verband met Corona-maatregelen is in het 
afgelopen jaar gecontinueerd. 
De werkgroep heeft zich vooral gehouden aan raadpleging via email-contacten. Een 
enkele maal is bilateraal overleg gevoerd. Tijdens deze contacten zijn ook Dik Bol en 
Marcel van de Langenberg, als “meedenkers” van respectievelijk de Heemkundekring 
Boxtel en Natuurwerkgroep Liempde, actief betrokken. 

In de RO-groep gaat het vooral om onderwerpen die gedurende meerdere jaren aan-
dacht vragen. Het gaat daarbij in het bijzonder om ruimtelijke plannen met een lang-
durige procedure, zaken welke in verschillende fasen (her)beoordeeld moeten worden.

In het navolgende doen wij kort verslag van de belangrijkste zaken, die binnen de RO-
groep zijn gepasseerd.

Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel 
(Wubbb)
Lex Meijdam en Nico Landwehr Johan zijn actief als respectievelijk 2e en 1e afgevaar-
digde in de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel (Wubbb). 
Binnen dit overlegorgaan wordt door Gemeente, Waterschap, ZLTO, Heemkundekrin-
gen en Natuurwerkgroepen gewerkt aan afstemming van vooral buitengebiedzaken. 
Voorafgaand aan de maandelijkse vergaderingen worden relevante agendapunten 
voorgelegd aan de WNLB RO-groep. De Wubb-agenda  omvat onder meer ingedien-
de landschapsversterkingsplannen die gekoppeld worden aan ontwikkelingen die het 
vigerende bestemmingsplan buitengebied mogelijk maakt. Voorts komen er aan de 
orde aanvragen over wijzigingen in het landschap, zoals aanbrengen van verhardin-
gen, ophogen en afgraven van percelen, sloten graven en/of dempen, verwijderen en/
of aanbrengen van beplanting et cetera. Het gaat hierbij niet alleen om aanvragen 
van particulieren, maar ook om (uitvoerings)plannen van bijvoorbeeld gemeente en 
waterschap. 

Een belangrijk toetsingskader binnen de Wubbb wordt geboden door de “Beleidsre-
gel kwaliteitsverbetering voor het buitengebied”. De regel omvat voor Boxtel een 
concrete doorvertaling en nadere uitwerking van het provinciale en gemeentelijke 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Nico Landwehr Johan

beleid voor kwaliteitsverbetering van het landschap De regel vormt de leidraad voor 
de zogenaamde “keukentafelgesprekken” die door de gemeente gevoerd worden met 
initiatiefnemers, voorafgaand aan een feitelijke vergunningaanvraag. Op verzoek van 
de Wubbb worden de ideeën in een zo vroeg mogelijk stadium aan de werkgroep voor-
gelegd om tijdig een bijdrage te kunnen leveren voor de keukentafelgesprekken. Op 
deze wijze kan het adviestraject sneller doorlopen worden. De WNLB heeft benadrukt 
dat een van de belangrijkste punten is dat in principe kwaliteitsverbetering op de lo-
catie plaatsvindt. 
In het verslagjaar heeft de Wubbb slechts een beperkt aantal plannen ter advisering 
voorgelegd gekregen. Deze beperking is een gevolg van niet alleen de Corona-maat-
regelen maar ook van de wisselende/beperkte ambtelijke bezetting en een door de 
gemeente aangepaste prioritering van aanvragen.

Initiatieven zonnepark gemeente Boxtel
In heel Nederland werken 30 regio’s samen met het doel om in 2030 de uitstoot van 
CO2 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Boxtel maakt deel uit van de 
Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant. Binnen deze RES is afgespro-
ken dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan de RES-opgave. Daarnaast wil Boxtel 
in 2030 een energie neutrale gemeente zijn. Om dat te bereiken is de grootschalige op-
wek van duurzame elektriciteit noodzakelijk. De gemeente Boxtel streeft hierin naar 
een optimale mix van zon- en windenergie. Vooralsnog komen in Boxtel parken in 
aanmerking in gebieden waar verstedelijking afweegbaar is.
De WNLB is binnen de commissie Zonneparken betrokken bij de advisering over de 
opzet en inrichting van de parken. De biodiversiteit op en direct nabij de projectloca-
tie moet toenemen. Getoetst wordt op welke wijze een bijdrage wordt geleverd aan 
landschap, ecologie of waterberging en welke de betekenis is voor de recreatieve/ toe-
ristische waarde.

In het verslagjaar is een tiental initiatieven beoordeeld en een zogenaamde ranking/
voorkeursvolgorde opgesteld.In algemene zin is de commissie overwegend tevreden 
over de kwaliteit van de verschillende initiatieven. Wel zijn er bij de verschillende ini-
tiatieven kanttekeningen met aanbevelingen geplaatst. Aan het college van B&W is 
verzocht bij de uitwerking met deze kanttekeningen rekening te houden en te zijner 
tijd het aangepaste plan voor advies aan de commissie voor te leggen.
Vooralsnog is een vervolg voor de uitwerking nog ongewis. Uit inmiddels uitgevoerd 
congestieonderzoek is vastgesteld dat voor het verzorgingsgebied van hoogspannings-
station Boxtel onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor teruglevering van energie. 
Naar verwachting zal deze beperking pas in 2031 weer zijn opgeheven. Om deze reden 
is het uitschrijven van een volgende tender opgeschort.

Vinger aan de pols
Aandachtspunt blijft het volgen van effecten van plannen voor de natuur langs de 
Dommel door Boxtel. De stedelijke druk is hier hoog, de kunst is om de natuurwaarde, 
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Bestemmingsplan Buitengebied
Zoals in voorgaande jaren reeds gemeld is vernieuwing/aanpassing/actualisering van 
het bestemmingsplan Buitengebied – 2011 Boxtel – vooralsnog op de lange baan ge-
schoven. Hierom is het zeer van belang om alert te zijn op adhoc-maatregelen die 
strijdig zijn met het vigerend beleid. Een moeizaam fenomeen is hierbij het afgeven 
van zogenaamde tijdelijke vergunningen. 
De WNLB heeft in dit verband bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning voor 
het tijdelijk uitbreiden van activiteiten van ClassicPark met verkoop van gebruikte 
auto’s etc. De WNLB acht de voorgestane permanente stalling/opslagplaats van auto’s 
(handelsvoorraad/occasions) gedurende 365 dagen per jaar ontoelaatbaar. De voorge-
stane wijziging in het gebruik van de buitenruimte heeft directe negatieve landschap-
pelijke effecten naar de omgeving. 
In augustus j.l. heeft de WNLB, evenals de NatuurWerkgroep Liempde, in deze zaak 
beroep aangetekend bij de rechtbank.
De WNLB blijft waakzaam om permanente schade in het landschap te voorkomen.

Zandpad Everbos
Door WNLB is actie ondernomen vanwege het niet vergund elimineren van zandpad 
en omgeving  Everbos en het omhalen van beplanting aldaar. Inmiddels is door ge-
meente aangegeven een en ander te herstellen en bomen aldaar terug te planten.

De Dommel door Boxtel  
In dit verslagjaar zijn er geen bijzondere ontwikkelingen geweest bij het nader vorm-
geven/uitwerken van delen van het door het Waterschap gepresenteerde beekherstel-
project Dommel door Boxtel. 

maar ook de unieke groene belevingswaarde te behouden en te versterken. De WNLB 
is blij dat de gemeente in de bestemmingsplannen het behoud van deze waarden hoog 
in het vaandel heeft gezet. Daardoor is er op sommige plekken zelfs nieuwe ruimte 
voor de natuur gecreëerd. Wel blijft de werkgroep bezorgd over een consequente hou-
ding van de gemeente over de feitelijke invulling van zaken. De werkgroep is alert op 
nieuwe ontwikkelingen en heeft haar stem laten horen bij voorgenomen bouwplan-
nen en mogelijke schadelijke activiteiten in de ecologische verbindingszone, o.a. oever 
nabij pastorietuin Baroniestraat. De WNLB blijft nauwgezet volgen of het waardevolle 
plan voor de Dommel door Boxtel zorgvuldig wordt nageleefd.

De WNLB heeft zienswijzen en verzoeken om handhaving bij de gemeente ingediend 
vanwege activiteiten in strijd met het bestemmingsplan. In sommige gevallen heeft 
dit geleid tot directe maatregelen door de gemeente. In andere situaties is tot heden 
een gemeentelijke actie uitgebleven. Wel is vast komen staan dat handhaving geen 
prioriteit van de gemeente heeft vanwege financiële en personele capaciteit.  

De werkgroep heeft via haar inbreng in de Wubbb nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 
het respecteren van de in eerdere nota’s, visies en plannen opgenomen natuurbestem-
ming in de strook van 35 meter langs de Dommel. Deze strook is bestemd voor het be-
houd, herstel en/of de ontwikkeling van de natuurlijke en de landschappelijke waarden. 

Ontwikkeling stadslandgoed Stapelen
In de afgelopen periode zijn geen concrete vervolgstappen bekend over nieuwe ont-
wikkelingen voor Stadslandgoed Stapelen. De WNLB zal nieuwe plannen voor het 
Stadslandgoed nauwgezet volgen.
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De WNLB zal alert blijven bij het opstellen van nieuwe bestemmings- en verkeersplan-
nen. Wij zullen andermaal pleiten voor ordentelijke plannen voor de lange termijn. 
Daarbij biedt een integrale benadering de meeste kansen. Mogelijke nieuwe knelpun-
ten dienen serieus benoemd te worden en betrokken bij de gewenste oplossingen voor 
de toekomst.

Bestemmingsplan Keulsebaan
In het verslagjaar heeft de Raad van State het vastgesteld bestemmingsplan Keulse-
baan vernietigd. 
De WNLB blijft alert op mogelijk nieuwe plannen en de aandacht daarin voor land-
schap, cultuurhistorie, ecologie of ruimtelijke kwaliteit (vooralsnog lijken plannen 
hiervoor alleen al vanuit financiën op korte termijn niet erg waarschijnlijk).

Tot slot
De RO-groep probeert zo mogelijk reeds in een pril stadium betrokken te worden bij 
plannen en ontwikkelingen die verband houden met de natuurlijke kwaliteiten in het 
Boxtelse. Voorts houdt zij zeer dringend de vinger aan de pols bij de verdere plan-
vorming en zal zij primair proberen in goed overleg haar doelen te bereiken. Soms 
ontkomt de RO-groep er echter niet aan om de mogelijke beroeps- en rechtsmiddelen 
te hanteren.
Ook in het komende seizoen zal wederom aandacht besteed worden aan (grotere) 
gemeentelijke plannen waaronder diverse (nieuwe) bestemmingsplannen en aanzet-
ten daartoe,  en niet te vergeten de plannen rond PHS (spoorplannen) en het nieuwe 
gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP), vooral daar waar het de belangen van 
Natuur en Milieu raakt. 
De werkgroep RO kan nog steeds versterking gebruiken (van mensen die gemoti-
veerd zijn om beleidsstukken te lezen en/of zaken in het veld te gaan bekijken).

Bestemmingsplan Achter den Eijngel
De Raad van State heeft in het verslagjaar het door de gemeenteraad vastgestelde plan 
Achter den Eijngel vernietigd vanwege onvoldoende afstand tot de Heerenbeekloop. 
De gemeente is thans aan zet om zich te buigen over een nieuw bestemmingsplan. De 
WNLB zal er in het bijzonder op toezien dat er in het nieuwe plan voldoende rekening 
wordt gehouden met zorg voor behoud van kwaliteit en leefgebied van de (kerk)uil.

Infrastructuur / spoorwegen / gemeentelijke verkeersplannen
De WNLB blijft aandacht houden voor de mogelijke consequenties van het sluiten van 
een aantal overwegen. De WNLB is vertegenwoordigd in de klankbordgroep ten behoe-
ve van het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) genaamd MOVE’31. 
Zij levert daar haar inbreng vanwege de belangen van Natuur en Milieu. Sinds 2020 
zijn acties in relatie met deze klankbordgroep uitgebleven (vanwege vorming nieuw 
college, Coronaperikelen en mogelijk andere problemen). 

Bij brief van 9 mei 2019 heeft de WNLB haar kanttekeningen gezonden bij de con-
cept-visie verkeersplan MOVE’31. Zij heeft aanbevolen inspanningen uitsluitend te 
richten op financieel, milieutechnisch en ecologisch haalbare oplossingen. De con-
cept-Mobiliteitsvisie lijkt volgens de WNLB vooral ingegeven vanuit een sectorale 
weg- en verkeersbenadering. Er ontbreekt een duidelijke verwijzing naar een noodza-
kelijke integrale benadering vanwege de Omgevingswet. De visie geeft onvoldoende 
weer welke argumenten vanuit ruimtelijke kwaliteit, landschap, cultuurhistorie en 
ecologie medebepalend zijn voor een realistisch ontwerp.  De PHS-plannen dienen 
als uitgangspunt voor de verkeersvisie. Dit uitgangspunt is discutabel geworden door 
de uitspraken van RvS in o.a. zaken als Keulsebaan.  Vooralsnog is de voortgang van 
het MOVE’31-traject opgeschort / zeer vertraagd. Uit diverse berichtgevingen lijkt 
MOVE’31 inmiddels achterhaald. Wij kunnen thans niet anders dan afwachten.

Verbinding Ladonk-Kapelweg (VLK) en betrokken verkeersbesluiten
De WNLB heeft in het verslagjaar een zienswijze ingezonden vanwege het ontwerp-
bestemmingsplan verbindingsweg Ladonk Kapelweg (VLK) 2022. De WNLB heeft in 
een uitvoerig schrijven aangegeven dat de in het ontwerpbestemmingsplan verbin-
dingsweg Ladonk Kapelweg opgenomen voorstellen strijdig zijn met enerzijds de am-
bities van rijk, provincie en gemeente voor het Boxtelse buitengebied in het Nationaal 
Landschap Het Groene Woud en anderzijds de zorgplicht voor het in stand houden en 
versterken van het buitengebied als hoogwaardige leefomgeving voor mens en natuur. 
Er zijn grote twijfels over nut en noodzaak van de weg evenals over de aanpak van de 
stikstofproblematiek vanwege de ligging nabij Kampina.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan VLK in juli 2022 vastgesteld zonder af-
doende rekening te houden met de door WNLB ingediende bezwaren. De WNLB is 
thans doende om samen met Vereniging Groene Hart Brabant  en de Stichting Kalks-
heuvel Groen, De Betere weg beroep in te stellen bij de Raad van State.  

??
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