
 

N a t u u r w e r k g r o e p B o x t e l

JAARVERSLAG
2020/2021



2 Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel Jaarverslag 2020/2021  3 

Voorwoord van de voorzitterInhoud
Han Peeters

Omslagfoto:  voorbeeldige knotwilg met brede kroon.

Beste natuurvrienden,Voorwoord van de voorzitter 3

Knotploegen 4

Beheergroep Sparrenrijk 10

Werkgroep Heggenvlechten 16

Beheergroep Dommelbimd 18

Vogelwerkgroep 21

Beheergroep Dommeldal 24

Poelenwerkgroep 27

Werkgroep Ruimtelijke Ordening  30 

Coördinatoren werkgroepen
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Poelenwerkgroep Marie José Meertens | 073 551 86 20
Vogelwerkgroep Ad Sleenhof | 0411 685546
Florawerkgroep Joost van Rooij | 0411 68 36 87
Paddenstoelenwerkgroep 
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 8 maandagen, 9 zaterdagen EN 9 (extra) vrijdagen 
• werden er 2 projecten op 1 dag gecombineerd (3 keer combi), 
• werd door afwisselende ploegen elkaars werk vaak afgemaakt, in wisselende  

groepsgroottes tussen de 3 en 11 man. Zo snel mogelijk liefst in dezelfde week, 
dus eigenaars bij 8 adressen waren blij dat het hout niet te lang bleef liggen. 

• gingen de noeste werkers bij 4 werkplekken zelfs drie-, vier- of vijfmaal terug om 
de klus te klaren, ook i.v.m. de grootte van het karwei.

• Door het werkseizoen heen werd regelmatig met data en werkadressen geschoven.  
(± 2/3 van de uitgevoerde data zijn veranderd en extra!)

• Er zijn 3 data afgezegd in verband met Coronamaatregelen en sneeuw, (16 nov, 8 en 
13 febr.) en 1x (7 dec) wordt het werk bij 2 adressen een week verschoven i.v.m. regen.

WAT een WERKPAARDEN!
Het was beslist geen half werk dat er werd geleverd:

In totaal 
• zijn er 229 bomen geknot met het bijbehorende ruimwerk van grote lange en 

zware takken, zeker ook bij een nieuw project. 
• we produceerden in 135 manmorgens ontelbaar veel zweetdruppels 
• en 390 manuren bij elkaar: op maandagen, zaterdagen en vrijdagen 
• op 11 verschillende adressen (3x als combi)
• in 26x werken / 23 x uitrijden (combi’s)
• in elke maand wel 2-4 keer, in maart zelfs 7x
• met 21 verschillende mensen (uit de beide knotploegen) 
• 12 van hen werkten 1 tot 4 keer mee, 9 mensen werkten 5 of meer keer, sommi-

gen zelfs 17 keer! (vaak met 3 mensen, 4x met 12, de rest met 5-8).
(en dan zijn de ‘eigen’ organisatie-uren nog niet meegeteld!)

Het was me het jaartje wel! dit Coronajaar
Begin maart vorig jaar schreef ik in m’n agenda “weekje Coronarust”. 
(Sociale onthouding!) in de veronderstelling dat dit maar een paar weken zou duren, 
dat bleek dus VEEEL te optimistisch! We zagen het in China gebeuren, het vloog door 
de lucht en opeens was het vanuit Italië ook hier in Brabant en het bleef rondgaan! 
Hoeveel invloed dat zou hebben op ieders dagelijkse leven blijkt nog steeds. 

En toch... ZAGEN ZAGERS MOGELIJKHEDEN
In het nieuwe seizoen 2020-2021 is er KEIHARD gewerkt in wisselende samenstel-
ling en aantallen door 21 verschillende knotvrijwilligers, in een soort ‘estafette-vorm” 
(maar zonder competitie).

Na de tweede keer in oktober mochten we nog maar met 2 man buiten bij elkaar zijn, 
dat was geen “werkbare situatie”. 
Alle voorbereiding kostte veel regel-, bel-, en denkwerk, samenwerking, tijd, creativi-
teit en flexibiliteit: Dus steeds was er weer een ‘change of plans”.

Knotploegen
Hans Volmer, Erik van Boldrik, Frans vd Sande en José Poort 

Nergena

Voorbeeldige knot
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Het knotten onder al die omstandigheden werd wel gewaardeerd: 
• Op de Roond kwam de cateringverzorgende dochter des huizes vragen hoe we 

onze koffie wilden: cappuccino, latte macchiato, mocca, of gewoon?
• Bij de Geelders verwende de eigenares ons met zelfgebakken cupcakes… 
• En soms dronken we gewoon ons zelf meegenomen pakje drinken of kopje koffie 

staandebeens of zaten in een grotere kring op ons natuur-terras.

Een blonde dikbilkoe bij Selis-
sen, wilde ook wel eens kijken 
of het gras bij de buren echt 
groener was, een beetje bewe-
ging kon toch geen kwaad na 
een bevalling? 
Nou ja, daar dachten de 3 knot-
ters/takkenruimers anders 
over: met veel groots handge-
wapper werd het zware gevaar-
te de wei weer ingestuurd! 

En dat allemaal met inachtneming van de coronaregels die op die knotmomenten 
golden. Wel hadden we centraal afgesproken: 

• Er wordt tevoren geïnventariseerd welke mensen wel of niet oproepbaar wilden 
zijn deze Coronatijd, zodat die ook rechtstreeks benaderd konden worden.  
(Velen van ons zaten in de “Corona-kwetsbare groep”).

• Er wordt binnen een beschikbare ploeg gewerkt in vaste groepjes van 2 tot 4  
aangemelde personen, 

• gereedschap wordt persoonlijk (gemerkt) gebruikt en schoongemaakt, er is  
schoonmaakmiddel en gel aanwezig, 

• ook buiten houden we de anderhalve meter afstand aan bij werken en koffiedrin-
ken met zelf meegebrachte bekers (en koffie). 

• (al deden we, zoals gewoonlijk, handschoenen aan, droegen elkaars gereedschap, 
ging het labelen wat moeizaam, en vergaten soms een beetje de groepjes).

Bij 4 kleinere boomgroepen zijn de werkzaamheden opgeschoven naar seizoen 2021-2022. 
• Bij het Visgat aan de Dommel had de heer de Brouwer van het Waterschap beloofd om zelf 

het zaagwerk te doen en het hout af te voeren. 
• De knotwilgen aan de Achterbergstraat waren omsingeld door bramen. Daardoor kon het 

werk niet met medewerking van de Sparrenrijkgroep worden uitgevoerd. Dat achterstallig 
onderhoud is besproken met de heer Brouwers en zijn groenploeg van de gemeente, die het 
zou doorspelen aan via Louise Mak, de hoofdambtenaar groenbeleid. 

• Eén eigenaar (hr. Vugts) had zijn bomen eind maart zelf laten knotten. 
• De 49 bomen die vorig seizoen op 3 plekken in de wacht gezet werden zijn inmiddels WEL 

geknot, omdat ze anders te zwaar zouden worden. 
      
WAT EEN SFEER WEER! 
Ja, we misten elkaar wel! Want het samen be-
zig zijn, met het contact en het gezellige ge-ou-
we… over van alles en nog wat… dat is een stuk 
minder als je maar met een paar mensen heel 
‘functioneel” bezig bent! Of als je ‘thuisblijver’ 
bent en eigenlijk best graag zou willen, maar… 
Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer het 
veld in en lekker bezig zijn, allemaal samen.

GOED WERKWEER. Meestal was het tussen 6 
en 12 ºC. Maar ook het weer was vaak wat uit het 
lood geslagen en best bizar... door de maanden 
heen: Van sneeuw tot 12 graden, van droog tot 
stevige miezer-regen, wolken of zon, van grondne-
vel of rijp op het gras bij de start, koude gure wind, 
hagel en klappen onweer tot voorspelde regen die 
niet of juist wel viel… 

Met de klok mee: Schuilen achter een knotwilg (Geelders 4); Luisel in de sneeuw; grondnevel (Lambertusweg 4).
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Bij welke 11 adressen kun je het resultaat zien? 
Je Fietsrondje mag je zelf bepalen!
Geelders 2 en 4, Lambertusweg 2 en 4; Luissel 10 (foto hierboven); Munselseweg achter 
machinehandel; Nergena 2; Oude Boomgaard; Roond 26; Selissen 2 en 9.
  
Aandachtspunten voor komend seizoen:

• Erik heeft dit jaar voor het eerst meegedraaid als knot-coördinator.
• Han ziet af van het werken in het veld door persoonlijke omstandigheden.
• José wil meer op de achtergrond en ‘gewoon meewerken’.
• Bij Jacob Roeland is op 22 juni het school-natuurgebied bekeken door Hans en 

José, met docent Edwin de Laat. Dat is op zich al een heel natuurproject á la 
Dommelbimd, dat niet past bij ons werkprogramma.

• Graag bespreken hoe we nu verder werken. Inventariseren wie mee blijft doen, 
en op welke wijze. 

Voorbeeld van 3 bomen niet en 3 
bomen wel in 1 jaar: spreiding over de 
jaren in verband met - bloei voor bijen 
- stuifmeel voor bijen - nestgelegen-
heid voor vogels - biodiversiteit.Afgebroken tak en ziekte.

Kapelweg 80 (vlakbij “De Knapzak”) en 
mooi is ie!! “Baken-boom” in het land-
schap bij gehermeanderde Kleine Aa.
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Zo dachten meer mensen… overal werd het drukker, ook Sparrenrijk werd herontdekt. 
Volop herfstkleuren en frisse lucht! 
In november werd pal voor de slagboom aan de Vekemans van Lieshoutlaan gepar-
keerd en op het trimbaantje waarbij de wortels van de wereldboom te lijden hadden 
van de verdichting van de bodem.      
Daar hebben we wel op gereageerd door het ophangen van posters met verwijzingen 
naar de parkeerplaats bij Scouting aan de Molenwijkseweg. Ook in de pers werd er 
aandacht aan besteed (zie foto op pagina 10).

Iets soortgelijks gebeurde in het 
voorjaar: veel mensen lieten de hond 
toch los in het bos, terwijl de reeën 
hoogzwanger waren, een kwetsbaar 
moment voor hen als ze achterna-
gezeten worden! Gelukkig hing er 
iemand deze poster op, die ook bij 
Kampina-ingang het Loo hing.

Rondlopen met ‘n werkbril op!
Op het eind van vorig seizoen aan het begin 
van de Corona hadden we de groene wandelrou-
te langs de smalle paadjes expres hersteld met 
nieuwe paaltjes. Inmiddels waren er meer nieu-
we paaltjes besteld die met huisvlijt zongedroog-
de groene koppen hadden gekregen. In april van 
dit jaar werd de route nogmaals door 3 man na-
gelopen op ontbrekende en slechte palen. Helaas 
verdwijnen ze vaker. 

Dat er in onze groep veel mensen die tot de “Corona-kwetsbare leeftijdsgroep” 
horen, dat was wel duidelijk! We moesten maar afwachten wat er wel of niet kon 
gebeuren binnen de steeds veranderende Coronaregels. 

De start van ons werkseizoen werd uitgesteld van 1 oktober naar 26 november. Zelfs 
toen was het alleen mogelijk om met kleinere groepjes bij elkaar te komen. 
Dat werd dus 2x een heel wijde boskabouter-kring met 3 groepjes van 4 op het veldje 
bij de oude trimbaan.
Welgemoed begonnen we bramen te maaien met de bosmaaier, zodat het weitje bij de 
poel weer bereikbaar was; en te zagen, knippen en hakken in de percelen wat dieper 
het bos in. We werkten met handschoenen aan en met schoongemaakt gereedschap, 
op afstand van elkaar. Het koffiemoment was het moeilijkste.

3 december viel uit door regen, tja, da’s pech.
Op 10 december werken lukte nog een keer, maar daarna werd het wekelijkse boswerk 
niet meer hervat! De Corona liet het niet toe. 
De Sparrenrijkgroep kan ook niet het knotten aan de Achterberghstraat overnemen: 
de bomen (en de poel) waren door de vele bramengroei vrijwel onbereikbaar, bleek bij 
de schouw met gemeenteambtenaar Brouwers en zijn groenploeg. 
Hij zal dit doorspelen naar Louise Mak, hoofd groenbeheer. 
 
Blijven bewegen werd nu vooral fietsen en wandelen door Sparrenrijk en de vele 
andere gebieden rondom ons.

Beheergroep Sparrenrijk
Han Peeters / Ton Huinink en José Poort

Coronajaar, ook in Sparrenrijk
Het bos kon toch vast wel even zonder ons...
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Bij onze regelma-
tige rondgangen 
valt ons natuurlijk 
op waar werk 
aan de winkel is, 
voor ons of voor 
de gemeente: 
stormschade, over 
het pad hangen-
de of moedwillig 
beschadigde 
bomen, grasgroen 
poelwater, en in 
september zelfs 
enkele vernielde 
publicatieborden!  
 

Bij het slot van het werkseizoen was het gras tussen de tegels bij ons Honk meer dan 
kniehoog, terwijl de zin om te werken nog steeds kriebelde. Dus Hans V. riep enkele 
vrijwilligers op om dat pad met enkele Sparrenrijkers onkruidvrij te maken voor het 
nieuwe seizoen! Daar hebben we ook 3x hard aan gewerkt.
We hopen dat we komend seizoen weer ZO vaak uitrijden, dat het gras dan vanzelf 
wegblijft!

In totaal hebben we maar 123 uur gewerkt! In andere jaren 700 tot 900 uur.

Contacten
De onderlinge contacten waren schaars en vaak toevallig.

Zo kon het gebeuren dat een van de vrijwilligers, op 
eigen verzoek, na lange ziekte heel stilletjes in kleine 
kring begraven werd. Deze toevallig eerder gevonden 
hartjes-steen, drukt iets uit van onze verbondenheid 
met Han G. 
 
De functionele en organisatorische contacten verliepen 
gericht via mail, telefoon of app. Een teams-afspraak 
met de gemeente ging niet door, er was later wel een 
extra rondgang met gemeenteambtenaren Louise Mak, 
Wim van Beusekom en Martijn van Dinther, om ‘in het 
veld te brainstormen’ over toekomstige werkplannen. 
Het meerjarenplan was immers al lang verlopen. Het contract, zoals dat met ons als 
vrijwilligersgroep gemaakt was, loopt gewoon door, terwijl aan de plannen langzaam-
aan inhoudelijk opnieuw invulling wordt gegeven. 
Na september horen we meer.
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De boskabouters willen weer graag de handen laten 
wapperen komend seizoen, we zitten al te lang ‘in 
de wacht’! 

Mensen en spullen staan startklaar!

Intussen vergeten we niet om te genieten van 
mooie ‘’beelden in natura” die de bossfeer in ons 
geheugen plant.

Ook wij als werkgroepje heggenvlechten hebben de afgelopen 
tijd te maken gehad met Covid 19. Dat moge duidelijk zijn.

Veel buitenactiviteiten zijn afgeblazen, verzet, uitgesteld of helemaal niet meer geor-
ganiseerd. Ons werkgroepje, bestaande uit José Poort -Gerard Somers -Ad Donhuijsen 
-Ron Mosink -Martien van Rooij en Frank de Bont, heeft bijvoorbeeld niet kunnen 
deelnemen aan de jaarlijkse oefenochtenden in het Maasheggengebied bij Oeffelt. (Elk 
jaar in januari/februari gingen wij “op herhalingscursus” in het Maasheggengebied 
tussen Oeffelt en Boxmeer).
Zo is het Nederlands kampioenschap Heggenvlechten begin maart geannuleerd en ook 
de instructiebijeenkomsten afgelopen winterperiode mochten geen doorgang vinden.

In het afgelopen verslagjaar zijn ook diverse werkochtenden op de zaterdag in ons 
natuurgebied Dommelbimd uitgesteld in afwachting van betere tijden. 

Juist voor het uitbreken van de pandemie heeft de TV-zender SBS nog op 5 januari 
2020 opnamen gemaakt in Dommelbimd voor het programma “Hart van Nederland”.
Evenzo was er nog een reportage van het blad “Landleven” (inspiratie voor buiten 
wonen en buiten leven) in Dommelbimd op 8 februari 2020.

Daarna werd het een hele tijd stil in het gebied.
In het nummer “Landleven” van januari/februari 2021 stond een uitgebreide reportage 
van 5 bladzijden over Dommelbimd afgedrukt.
Ook een actiefoto van het heggenvlechten was daarin opgenomen. 

Werkgroep heggenvlechten
Frank de Bont
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Medio maart van dit jaar mochten de beperkingen wat van het slot en zodoende kon 
er weer wat meer in de buitenlucht. (Overigens hebben wij ons altijd aan de richtlijnen 
van het RIVM gehouden).

Op 5, 12, 13 en 20 maart zijn wij in wisselende samenstelling goed bezig geweest rond 
de vlechtheggen. Er was veel onderhoud rond de vlechtheg bij de schuur. Snoeiwerk-
zaamheden en het verwijderen van opschot bovenop en langs de vlechtheg zodat er 
meer zonlicht bij kon. Het ziet er nu weer toonbaar uit. Daarna hebben wij onze tan-
den gezet, figuurlijk dan, in de vlechtheg bij de poel.

In het najaar van 2019 was daar al een begin met vlechten gemaakt en dat is in de 
maand maart alsnog tijdig voltooid voordat het groeiseizoen op gang kwam. Bij de 
schuur is 40 meter aan vlechtheg gerealiseerd en is inmiddels een stevige ondoor-
dringbare heg geworden. Bij de poel is de vlechtheg van ruim 50 meter gereed en krijgt 
nu de kans om in het eerste jaar aan te groeien tot een volwaardige stevige vlechtheg.

Het volgende wat te gebeuren staat is de aanplant langs het laarzenpad tot een vlecht-
heg om te bouwen. Wij lopen nu een beetje achter op het schema door de beschreven 
Corona-perikelen, maar in dit najaar als het blad gevallen is...dan gaan wij daar aan de 
slag. Nog 150 meter te gaan!

Inmiddels is daar de aanplant van hazelaar, hondsroos, veldesdoorn, kornoelje, gel-
derse roos, wegedoorn, haagbeuk en kardinaalsmuts zo hard gegroeid dat uitstel niet 
langer wenselijk is.

De vlechtheggen in Dommelbimd zijn niet bedoeld als vee-kering maar deze heg langs 
het laarzenpad lijkt voor die nominatie in aanmerking te komen. Tijd voor actie dus!
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Beheergroep Dommelbimd
Frank de Bont en Sylvia van Gulik

Het afgelopen werkseizoen was in meerdere opzichten 
anders dan anders 
Door Corona hebben we onze werkwijze aangepast en een aantal werkochtenden ge-
annuleerd. Nog bijzonderder waren de weersomstandigheden het afgelopen jaar. Een 
hele droge zomer, gevolgd door een natte winter met zelfs nog een week strenge vorst. 
Ook het voorjaar en de zomer verliepen redelijk nat en koel, waardoor de natuur een 
beetje kon herstellen. Het heeft geleid tot uitbundige groei en bloei in de Dommel-
bimd, vooral in de hooilanden.

In november 2020 hebben we de Dommelbimd uitgebreid met een perceel langs de 
Dommel waar de Eindhovenseweg de Dommel kruist, en gelegen tegen het nieuw-
bouwproject Jorishof (foto op pagina 35). Omdat we nog geen idee hebben wat de po-
tentie van dit perceel voor de natuur heeft, hebben we ervoor gekozen het perceel dit 
jaar met rust te laten en het dit najaar te maaien. Dat heeft al meteen geleid tot een 
behoorlijke rijkdom aan bloemen en kruiden. 

De Dommelbimd is afgelopen seizoen bezocht door een aantal 
bijzondere soorten: zo waren er diverse keren glij- en knaags-
poren van de bever te zien. En dankzij de sporen in de sneeuw 
weten we dat er een steenmarter of bunzing is geweest. 

Door Corona trokken mensen meer naar buiten om van de 
natuur te genieten. Ook in de Dommelbimd was het behoor-
lijk druk op het laarzenpad. Helaas is de doorsteek naar de 
Eindhovenseweg nog niet gerealiseerd, omdat we daarvoor 
afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de Jorishof. We za-
gen wel steeds meer illegaal gebruik tussen de Dommelbimd 
en de Jorishof met alle verstoring voor de natuur tot gevolg.
In het voorjaar hebben de vrijwilligers daarom een degelijke afsluiting gemaakt met 
behulp van tweedehands bouwhekken. Een goede, tijdelijke oplossing, die hopelijk 
snel overbodig wordt, wanneer het wandelpad kan worden doorgetrokken naar de Jo-
rishof. 
Naast deze tijdelijke afsluiting hebben Hans en Frank een behoorlijke klus gehad aan 
het repareren van de toegangspoorten. Door een constructiefout gingen de poorten 
steeds meer doorzakken en klemmen. De oplossing was om ze geheel te demonteren, 
opnieuw op te bouwen en vervolgens met behulp van bouten extra te verstevigen. Ze 
hangen nu weer keurig recht en het werk is zo degelijk uitgevoerd dat ze weer jaren 
mee kunnen! 

Het maaisel van de hooilanden is dit jaar niet naar het stort afgevoerd, maar naar de 
Herenboeren.
Zij hebben het maaisel gebruikt om Bokashi van te maken; via een fermentatieproces, 
zonder lucht, wordt het maaisel omgezet in een soort compost dat met name de struc-
tuur en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem verbetert.
De eerste resultaten zijn nog wat dubbel: de Bokashi is lastig te verwerken (doordat 
het niet extra gesneden is, ontstaan een hele kluwen die moeilijk uiteen te trekken is), 
maar het heeft wel het beoogde effect gehad; de bodemstructuur is verbeterd en de 
grond droogt minder snel uit. 
Het maaisel van de komende maaibeurt wordt ook naar de Herenboeren gebracht; de 
ervaringen van vorig jaar zullen worden gebruikt bij het verwerken van het maaisel. 
Op deze wijze worden twee burgerinitiatieven gekoppeld en kan een ‘afvalstof’ van de
Dommelbimd omgevormd worden tot een waardevol product voor de Herenboeren. 
De uitdaging is om voor dit goede idee ook een voor alle partijen financieel aantrekke-
lijke businesscase te ontwikkelen.

Nadat de maatregelen rondom Corona iets versoepeld waren konden de heggenleg-
gers in november aan de slag met de heg langs de poel in de Dommelbimd. In een 
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aantal werkdagen is de heg door verschillende kleine groepjes uiteindelijk helemaal 
‘gelegd’, waardoor we er weer zo’n 70 meter vlechtheg bij hebben. 

De Dommelbimd heeft het afgelopen seizoen nog bijzondere aandacht gekregen in 
de media: we waren genomineerd voor de Duurzame top 100 van dagblad Trouw en 
eindigde daarbij op plaats 70. Daarnaast besteedde het blad Landleven maar liefst 8 
pagina’s aan de Dommelbimd en de mensen (vrijwilligers, certificaathouders, dona-
teurs, belangstellenden) die haar een warm hart toedragen.

Ondanks Corona was het een goed jaar voor de Dommelbimd; met wat beperkingen en 
aanpassingen hebben we toch lekker gewerkt en genoten van de natuur.
Het jaarlijkse uitje hebben we dichtbij gehouden: na een gezamenlijk kopje koffie met 
wat lekkers hebben we vanuit de Dommelbimd het ommetje Blauwhoefseloop gewan-
deld; dat was voor velen een openbaring, een verborgen stukje natuur en oud cultuur-
landschap aan de andere kant van de Dommel. Op de terugweg hebben we een kijkje ge-
nomen op het nieuwe perceel langs de Eindhovenseweg: een mooi glooiend grasland vol 
kruiden en bloemen, vlinders 
en libellen bij de 2 poelen en 
mooi uitbottende oude knot-
wilgen. Een klein stukje natuur 
met veel variatie en mogelijk-
heden voor verdere ontwik-
keling. Na terugkomst bij de 
Dommelbimd wachtte ons een 
heerlijke lunch, verzorgd door 
Lex van Moorsel. Die hebben 
we ons goed laten smaken in de 
gezellige ambiance die Lex had 
gecreëerd in onze eigen Dom-
melbimd!

Vogelwerkgroep
De kerngroep

Het hele jaar nog steeds Corona, met de bijbehorende 
veiligheidsmaatregelen
Daardoor hebben we weinig gezamenlijke activiteiten ondernomen. Hieronder de ge-
zamenlijke activiteiten die wel doorgingen, soms in aangepaste vorm.

• De bescherming van Steen- en Kerkuil
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 77 kasten voor de Steenuil. Nieuwe nest-
kasten worden ons steeds ter beschikking gesteld door Brabants Landschap.

In oktober/november 2020 zijn de meeste nestkasten weer schoon gemaakt. Vaak 
worden ze ook door andere vogels als nestgelegenheid gebruikt. Met name door 
Spreeuwen, Kauwen en Holenduiven. Ondanks de beperkingen als gevolg van de Co-
rona-pandemie konden de controles van de uilenkasten toch plaatsvinden. Zonder 
uitzondering hebben alle gastgevers/kasthouders hun medewerking hieraan verleend.

De uilenbeschermers 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. Deze braakballen stellen wij ter beschikking aan de Boxtelse basisscholen 
om ze door de leerlingen te laten uitpluizen.

Het jaar 2021 was een redelijk succesvol uilenjaar. Bij de Steenuil kon in 31 gevallen 
worden vastgesteld dat de kast of locatie is bezocht als broed- c.q. rustplaats. Hierbij 
was in 18 nestkasten sprake van een succesvol broedgeval. In totaal werden er tijdens 
onze controles 65 jonge Steenuiltjes geteld. Ten opzichte van vorig jaar (48) is er 
sprake van een duidelijke vooruitgang. Bij de Kerkuil werden in 8 gevallen in de daar-
voor bestemde nestkasten sporen van de Kerkuil aangetroffen. In 5 gevallen was er 
sprake van een succesvol broedgeval. Hierbij zijn tijdens onze controles in elk geval 
21 jonge Kerkuilen geteld. Dit betekent een lichte verbetering ten opzichte van vorig 
jaar (17).

In oktober/november van dit jaar worden de kasten indien dit nodig is weer schoon 
gemaakt.
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Sprinkhaanzanger. Het lijkt erop dat het gebied te droog 
wordt en dat er te weinig ruigte met struikjes overblijft door 
intensieve begrazing. Langs de grens met de grote heide wer-
den wel Nachtzwaluw en Watersnip waargenomen.

Leuke bijvang-
sten waren de 
Heikikkers, de 
ve le Reeën in het 
gebied en de jon-
ge Vosjes.

Alles bij elkaar 
veel mooie waar-
nemingen die het 
vroege opstaan 
toch steeds weer heel erg 
de moeite waard maken. 
We hopen volgend jaar 
weer met meer mensen er 
op uit te kunnen.

• Houtsnippen  
inventarisatie 

Op verzoek van provincie 
Noord-Brabant tellen vrij-
willigers vanaf 2015 op 
13 verschillende telpun-
ten in het Groene Woud 
Houtsnippen. Dit om 
meer inzicht te krijgen in 
de omvang van de popula-
tie. Onze Vogelwerkgroep 
heeft tussen half mei en 
begin juli 8 avondtellingen gehouden. Vanaf een half uur 
voor zonsondergang werden anderhalf uur lang alle balt-
sende mannetjes genoteerd.

In week 22 werden 38 baltsende Houtsnippen waargeno-
men. In week 27 werden voor het eerst contact roepies van 
juvenielen gehoord!

• Broedvogelmonitoring bijzondere soorten (BMP-B)
In overleg met Gijs Clements, coördinator monitoring projecten en Jolanda Ritter, coör-
dinator vrijwilligerswerk van Natuurmonumenten, beheerseenheid Midden-Brabant 
is door de Vogelwerkgroep van de WNLB in Boxtel een broedvogelmonitoring (BMP) 
bijzondere soorten uitgevoerd in het gebied De Weert noord/ Kerkepad. Eerder werd 
dit gebied al gemonitord in 2017 en 2008. Tevens werd het gebied Vossenbos geteld. 
Dit werd in 2016 geteld door Frans van Erve en in 2009 en 2010 door IVN Oisterwijk.

In verband met de coronamaatregelen werden de tellingen uitgevoerd door vier teams 
van twee personen. Er zijn 9 vroege ochtendtellingen, 2 late ochtendtellingen, 2 tellin-
gen overdag en 3 avondtellingen gehouden, verdeeld over het broedseizoen van eind 
februari tot en met begin juli.

Er waren mooie waarnemingen van broedende Middelste bonte specht, Kleine bon-
te specht en Zwarte specht. Daarentegen leek het aantal Grote bonte spechten lager 
te zijn dan in 2017. Verder een mooi aantal Blauwborsten, opvallend veel Fitissen 

en Boompiepers. Zeer verheu-
gend was ook de aanwezigheid 
van de Wielewaal en een Nacht-
zwaluw en enkele Houtsnippen. 
Daarnaast was er weer een Spot-
vogel en een Bosrietzanger in 
ons gebied rond het Kerkepad. 
Bijzonderheden hier waren ook 
een paartje Carolina eend en 
een Zwarte ooievaar. In de ven-
netjes twee paartjes Dodaars, 
Kuifeend en Grauwe gans. Daar 
stond tegenover dat we geen 
waarnemingen hadden van Flui-
ter, Grauwe vliegenvanger en 
Sprinkhaanzanger. 

In het Vossenbos opvallend veel 
Appelvinken, Bonte vliegenvan-
gers en Gekraagde roodstaarten. 
Hier wel een Grauwe vliegenvan-
ger. Langs de randen van het bos 
ook Grasmus en Rietgors en op 
de grote weide broedgevallen van 
Grote lijster, Roodborsttapuit 
en Graspieper. Ook hier geen 

Boomkruiper

Jong vosje

Jonge boomleeuwerik Roodborsttapuit

Grote bonte specht

Blauwborst

Jonge boompieper

Rietgors

Reeën

Foto’s Jan Albert Hellings
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• 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 wekelijkse toezicht en houden de gezondheid van de dieren in de 
gaten. Daarnaast wordt zwerfvuil opgeruimd en wordt er gekeken of er geen schade 
of vernielingen zijn aangericht.

Kuddebeheer en zorg
De kudde van twee koeien met hun twee stiertjes hadden geen last van Corona maar 
wel van een barre winter. De wei was laat in de zomer (te) rigoureus gemaaid, wel 
nodig om de pitrus en de opkomende elsenboompjes terug te dringen en voor de vei-
ligheid met betrekking tot de stroomdraad.  De bijna volwassen stieren werden vlak 
voor de winter opgehaald en verrassend werden rond die tijd in november! twee kal-
veren geboren, weer beide stiertjes. De ingevallen winter gaf een mooi wintertafereel 
(foto hierboven) maar er moest nodig bijgevoerd worden (foto links). De kudde liet zien 
hiertegen opgewassen te zijn. Foto’s volgende pagina: Op een zonnige dag zien we een 
mooi tafereel in de zon en in het voorjaar brengt de Dommel verkoeling. We zien een 
stier(tje) een van de laatste keren drinken bij de moeder, voordat de alweer flink ge-
groeide stieren eind Augustus ook worden opgehaald. Bij het verschijnen van dit ver-
slag lopen dus twee koeien in de wei.

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. 

We hebben Erik van Boldrik als nieuw lid van de werkgroep mogen begroeten. Erik 
is, zoals de meesten van de werkgroep ook op andere gebieden actief. We zijn heel blij 
met deze uitbreiding, maar het weerhoudt ons er niet van een  oproep voor uitbrei-
ding van onze groep hier opnieuw te doen. 

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 praktische 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 verschillende rassen en 
paarden beheren. Doelstelling van deze stich-
ting is, in samenwerking met Rewilding Euro-
pe, 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.
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Actuele zaken
Het bovenstaande toont aan dat een sociale kudde (koeien met stier en dus ook af en 
toe met kalfjes) moeilijk realiseerbaar is in zo’n kleine wei. (Het ophalen van enkele 
runderen, bijvoorbeeld om inteelt te voorkomen is bijna een dagtaak voor drie perso-
nen en is dan nog niet altijd succesvol).

Het lijkt erop dat de oorspronkelijke uitbreiding aan de westkant langs Villa Catharina 
richting achterkant ziekenhuis door de gemeente niet gerealiseerd gaat worden. Wel-
licht doemt er aan de oostzijde een oplossing op, doordat stichting ARK  belendende 
percelen aan de andere kant van de Dommel richting A2 heeft aangekocht. Stichting 
ARK (zie www.ark.eu) heeft bij monde van Ger van de Oetelaar contact met ons ge-
zocht en heeft ons gevraagd om met hen samen te werken als zij ook kiezen voor 
Hooglanders om het gebied te verduurzamen. Wij staan als werkgroep niet onwelwil-
lend ten opzichte van deze ontwikkeling. Ten slotte streven wij dezelfde doelen na.

Het seizoen 2020-2021 van de poelenwerkgroep was niet 
bepaald levendig en druk. De coronamaatregelen hebben 
duidelijk invloed gehad op het jaarprogramma.

Educatie
De poelbezoeken door de Boxtelse basisscholen die meedoen aan het adoptieproject 
en andere educatie-activiteiten zijn voor het tweede jaar op rij niet doorgegaan.

Poelenwerkgroep
Marie José Meertens

Resultaten van de trek in 2021:

Kempseweg ter hoogte van huisnummers 4 en 7: 38 dieren overgezet.
Kempseweg/kruising Annadreef: 421 dieren overgezet.

Totaal aantal slachtoffers op beide locaties: 14

Molenwijkseweg en de straten van Sparrenlaene: 417 padden, 6 kikkers en 1 
kamsalamander overgezet.

Op de hele lengte van de Molenwijkseweg en in Sparrenlaene zijn 45 dode dieren 
gevonden. 

Opvallend is op alle drie de locaties het kleine aantal kikkers en maar een salamander. 
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Amfibieëntrek 
Het werk tijdens amfibieëntrek 
in het voorjaar ging gelukkig wel 
bijna helemaal door.  Alleen het 
schoonmaken van de strook ach-
ter de schermen op de Molenwijk-
seweg, samen met de Sparrenrijk-
groep, is vervallen. 
Gelukkig kun je met in acht nemen 
van de 1,5 regels prima schermen 
plaatsen en opruimen.

Bij het overzetten in de avond was 
de avondklok behoorlijk hinder-
lijk. Een ontheffing was niet moge-
lijk. Het overzetten van amfibieën 
bleek landelijk geen reden tot afge-
ven ervan.

Tussen 21 februari en 17 april 
zijn de dieren op de Kempseweg 
en Annadreef door zeven buurt-
bewoners in de ochtend en avond 
overgezet.
Op de Molenwijkseweg steken 
de meeste dieren de weg over via 
de tunnels. Aantallen zijn helaas 
moeilijk te geven, maar in het zand 
in de tunnels zie je duidelijk spo-
ren van beweging. 
In de wijk Sparrenlaene zijn leden 
van de poelenwerkgroep bezig ge-
weest met het overzetten op de 
drukste dagen van de trek. Ook 
was het nodig wat extra maatrege-
len te nemen.
Omdat er in de straten van Spar-
renlaene ook nog veel dieren gevaar 
lopen is er een tijdelijk scherm op-
gezet langs de rand van de begroei-
ing van Sparrenrijk. 
De bouwactiviteiten waren vorig 

voorjaar al afgeschermd. Het was 
goed om te zien, dat bij nieuw aan-
gepakte bouwprojecten ook scher-
men waren aangebracht.

Helaas is de eerste tunnel ter 
hoogte van de houtwal achter het 
ODC-terrein nog steeds afgeslo-
ten. De toegang tot Sparrenlaene 
voor sommig bouwverkeer blijkt 
alleen mogelijk via de straat Ko-
ningsvaren. 
Overleg met de gemeente over 
een oplossing heeft ook voor 2021 
geen resultaat gehad.

Door het aanbrengen van een stuk 
scherm en ingraven van een em-
mer aan het begin van de valgoot 
in de Koningsvaren zijn er toch 
nog een groot aantal padden op-
gevangen en overgezet. Dit bete-
kende wel, dat elke ’s morgens en 
‘s avonds de emmer moest worden 
geleegd.  
Regelmatig werden de dieren over-
dag ook geholpen door buurtbe-
woners, die zelfs nog de aantallen 
doorgaven. Geweldig!

Omdat er in het voorjaar ook pro-
blemen waren bij het onderhoud 
van de poeltjes in Sparrenlaene 
in opdracht van de gemeente is 
er door de poelenwerkgroep ge-
vraagd om overleg over het eco-
logisch verantwoord onderhoud. 
Aanspreekpunt hiervoor is sinds 
kort Roland Tromp. Eind augustus 
is hierover gesproken en is er een bezoek gebracht aan Sparrenlaene, waarbij ook de 
afsluiting van de tunnel aan bod kwam.

Materiaalkar opzet.

Steenrode heidelibel.

Eiersnoer van pad.

Paddentunnel Molenwijkseweg.

Amplex in emmer.

Schermen Kempseweg.
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Samenstelling van de werkgroep
Gerard Buiks, Toine Cooijmans, Nico Landwehr Johan (vz), Lex Meijdam, Ineke Puls. 

In januari 2020 is Albert van der Horst overleden. 
Albert heeft vanaf de start van de WNLB, in het bij-
zonder binnen de werkgroep RO, op zeer inspirerende 
wijze het belang van natuur en landschap behartigd in 
de diverse overleggen met gemeente en overige instan-
ties waar een inbreng vanuit WNLB geboden was. Zijn 
specifieke aandacht ging uit naar zaken in het Buiten-
gebied en in en nabij de Dommel door Boxtel. Zijn ad-
viezen waren gestoeld op zijn waardevolle kennis van 
de historische ontwikkelingen van het landschap in 
Boxtel.

Mede in verband met Corona-maatregelen heeft de werkgroep zich beperkt tot raad-
pleging via email-contacten. Een enkele maal is bilateraal overleg gevoerd. Zoals ge-
bruikelijk zijn tijdens deze contacten 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 
afgevaardigde in de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel 
(Wubbb). Binnen dit overlegorgaan wordt door Gemeente, Waterschap, ZLTO en 
Heemkundekringen en Natuurwerkgroepen gewerkt aan afstemming van vooral 
buitengebiedzaken. Voorafgaand aan de maandelijkse vergaderingen worden relevante 
agendapunten voorgelegd aan de WNLB RO-groep. 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Nico Landwehr Johan

De WUBBBagenda  omvat onder meer ingediende 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 verhardingen, ophogen en afgraven van 
percelen, sloten graven en/of dempen, verwijderen en/of aanbrengen van beplanting 
etcetera. 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 
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 voorgelegd om tijdig een bijdrage te kunnen leveren voor de keukentafel-
gesprekken. Op deze wijze kan het adviestraject sneller doorlopen worden. De WNLB 
heeft benadrukt dat een van de belangrijkste punten is dat in principe kwaliteitsver-
betering op de locatie plaatsvindt. 
In het verslagjaar heeft de WUBBB slechts een beperkt aantal plannen ter advisering 
voorgelegd gekregen. Ongetwijfeld is de Corona-beperking hier debet aan.

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 afgesproken 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 opwek 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 betrokken bij de advisering over de opzet en inrichting van de parken. 
De biodiversiteit op en direct nabij de projectlocatie moet toenemen. Gelet wordt op 
voorstellen voor biodiversiteit en ecologische versterking. Ook populatieversterking 
om en op het terrein krijgen aandacht. Bovendien zal de ruimtelijke kwaliteit moeten 
zijn geborgd met een landschappelijk inpassingsplan. Kortom het zal duidelijk moeten 
zijn op welke wijze een bijdrage wordt geleverd aan landschap, ecologie of waterber-
ging en hoe de recreatieve/ toeristische waarde zal toenemen.
In het verslagjaar is de gedachte werkwijze van het toetsen van plannen toegelicht 
en doorgesproken. Tot heden zijn er nog geen concrete plannen ter advisering aan de 
orde geweest.  
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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 behoeve van het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) genaamd 
MOVE’31. Zij levert daar haar inbreng vanwege de belangen van Natuur en Milieu. In 
het verslagjaar zijn acties in relatie met deze klankbordgroep uitgebleven (vanwege 
vorming nieuw college en Coronaperikelen).

In een gezamenlijke brief van februari 2018 hebben de WNLB, de ZLTO en de stichting 
Rond Kerk en Orion aan B&W en gemeenteraad hun zorgen geuit over de aanpak en 
opbouw van de werkwijze binnen de klankbordgroep. De gemeente is er tot heden nog 
niet in geslaagd om met een andere opzet van MOVE 31 de gewenste participanten 
weer om de tafel te krijgen.

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 
PAS-uitspraak van RvS (zie hierna onder VLK).  Vooralsnog is de voortgang van het 
MOVE’31-traject opgeschort / zeer vertraagd.

Verbinding Ladonk-Kapelweg VLK en betrokken 
verkeersbesluiten.
De WNLB heeft bij brief van 21 juni 2017 een zienswijze ingezonden vanwege het 
ontwerpbestemmingsplan verbindingsweg Ladonk Kapelweg (VLK). 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-

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, 
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, oa 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 natuur-
bestemming in de strook van 35 meter langs de Dommel. Deze strook is bestemd voor 
het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van de natuurlijke en de landschappelijke 
waarden. 

Ontwikkeling stadslandgoed Stapelen
De werkgroep heeft in voorgaande jaren binnen de Wubbb in het kader van ontwik-
kelplannen voor Stadslandgoed Stapelen haar inbreng geleverd. In de afgelopen peri-
ode zijn geen concrete vervolgstappen bekend over nieuwe ontwikkelingen aldaar. De 
WNLB zal nieuwe plannen voor het Stadslandgoed nauwgezet volgen.

Bestemmingsplan Buitengebied
In voorgaande jaren is duidelijk geworden dat vernieuwing/aanpassing/actualisering 
van het bestemmingsplan Buitengebied vooralsnog op de lange baan is geschoven. 
Hierom is het zeer van belang om alert te zijn op adhoc-maatregelen die strijdig zijn 
met het vigerend beleid.
De WNLB is waakzaam om permanente schade in het landschap te voorkomen.

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. 
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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) ge-
meentelijke plannen waaronder diverse (nieuwe) bestemmingsplannen en aanzetten 
daartoe, en niet te vergeten de plannen rond PHS (spoorplannen) en het nieuwe ge-
meentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) genaamd MOVE’31, vooral daar waar het 
de belangen van Natuur en Milieu raakt. 

De werkgroep RO kan nog steeds versterking gebruiken (van mensen die ge-
motiveerd zijn om beleidsstukken te lezen en/of zaken in het veld te gaan 
bekijken).

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. 
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan VLK in september 2017 vastgesteld 
zonder afdoende rekening te houden met de door WNLB ingediende bezwaren. 
De WNLB heeft samen met Vereniging Groene Hart Brabant en de Stichting Kalksheu-
vel Groen, De Betere weg eind november 2017 beroep ingesteld bij de Raad van State.  
Inmiddels heeft de Raad van State op 14 augustus 2019 uitgesproken dat het Program-
ma Aanpak Stikstof (PAS) niet kan gelden als beoordelingskader voor toelaatbaarheid 
stikstofemissie. Er mogen geen activiteiten worden uitgevoerd die een (significant) 
effect hebben op Natura-2000 gebieden. Dit is voor projecten in Boxtel voornamelijk 
de Kampina.
Met deze uitspraak zijn het bestemmingsplan Verbindingsweg-Ladonk-Kapelweg en 
de samenhangende verkeersbesluiten vernietigd. Met de uitspraak over het PAS is de 
Raad van State niet toegekomen aan een inhoudelijke behandeling van de overige be-
roepsgronden.
Voor alle plannen geldt dat zij geheel opnieuw in procedure gebracht dienen te wor-
den. Dit is in het verslagjaar nog niet gebeurd.
De WNLB heeft in het verslagjaar een reactie gegeven op de Notitie Reikwijdte en De-
tailniveau (NRD) ten behoeve van het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Ka-
pelweg 2020. 

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
Op 8 juni 2019 heeft de WNLB haar zienswijzen ingezonden tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan Keulsebaan. De WNLB heeft onder meer aangegeven het bezwaarlijk 
te vinden dat hoofdzakelijk verkeerskundige en economische aspecten de ontwerp-
kaders lijken te bepalen. Argumenten vanuit landschap, cultuurhistorie, ecologie of 
ruimtelijke kwaliteit krijgen onvoldoende aandacht. Het plan draagt niet bij aan de 
door de provincie beoogde verbetering van de kwaliteit van Brabant. Wij hebben aan-
bevolen voor een meer acceptabel wegprofiel uit te gaan van een lagere ontwerpsnel-
heid (bijvoorbeeld 60 km per uur) waardoor er minder CO2 uitstoot zal zijn en meer 
ruimte voor een betere landschappelijke inpassing.
Inmiddels is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld zonder rekening 
te houden met de door WNLB ingebrachte bezwaren. WNLB heeft in het verslagjaar 
met Vereniging Groene Hart Brabant en Werkgroep Natuur en Landschap Liempde 
gezamenlijk beroep aangetekend bij  de Raad van State. Deze procedure loopt nog.
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