
nator van de oudste weide-

vogelwerkgroep van Bra-

bant, gefeliciteerd! 

Tijdens deze jaarvergade-

ring presenteerden de werk-

groepencoördinatoren hun 

activiteiten van het afgelo-

pen jaar. Er is weer een 

berg werk verzet. Ik ben 

trots op de werkgroepen 

van onze Plattelandsvereni-

ging. Zoveel activiteiten die 

ons streven vormgeven: een 

mooi en leefbaar platteland 

waarin ieder zijn plaats 

heeft.    

Uw voorzitter 

Janus van Hooff 

der twee mooie bijdragen: 

Arno Willems van De Land-

schappen over Plattelands-

vernieuwing  en Harry Boe-

schoten over samenwerking 

tussen Staatsbosbeheer en 

Agrariërs. Beide inspirerende 

bijdragen. Ook interessante 

bijdragen van onze leden 

Frans Hagenaars en Adrie 

Staals. 

Tijdens de algemene jaarver-

gadering werd Jac Seijkens 

benoemd tot vrijwilliger van 

het jaar. Helaas was Jac niet 

aanwezig. De bijbehorende 

‘versierselen’ worden hem 

op de najaarsvergadering 

overhandigd. Jac, als coördi-
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B 
este leden, 

Het voorjaar heeft zijn 

eerste schreden gezet, 

richting zomer is al weer ingesla-

gen. Maart was een warme en 

zonnige maand en het begin van 

april was ook een mooie tijd om 

buiten op het land te werken.  

In deze nieuwsbrief een bijdrage 

van onze maatschappelijke sta-

giaires Perry en Sarah. Zij be-

richten over hun activiteiten met 

de werkgroepen waaraan zij 

deelnemen.  

De column in de vorige nieuws-

brief, van ons bestuurslid Henk 

Struving, viel in goede aarde. 

Reden om een vast plaatsje in 

de nieuwsbrief in te ruimen. Ver-

Het voorjaar is weer begonnen, Peer van den Boomen aan het hooien         

(foto: Erik van Asten) 



 

 

 

 

Familiedag 2012               

 

Op donderdag 17 mei 

(Hemelvaartsdag) zal door HHH 

weer een familiedag worden 

georganiseerd. Dit jaar zijn we 

te gast op het bedrijf van ons 

lid Jan Bertens, Jansborg 1 te 

Leende. Je kunt onder andere 

een interessante rondleiding 

krijgen in de aardbeienkas van 

Jan en zijn vrouw Rianne. 

Naast aardbeien heeft Jan ook 

kersen te koop maar daar moe-

ten we nog een maandje op 

wachten. 

In principe wordt deze dag op 

dezelfde wijze georganiseerd 

als de familiedag van vorig 

jaar.  Toen hadden we een 

prachtige zonnige dag met 

meer dan 450 bezoekers op 

het melkvee bedrijf van Eric 

van der Palen.  

Dit jaar zal het bedrijf van Jan 

ook het startpunt zijn van de 

traditionele fietstocht van de 

ZLTO. Er is voldoende parkeer-

plaats aanwezig. Vanaf half elf 

is er gratis koffie en thee. We 

willen de dag besluiten om half 

vijf.  

Tevens heeft het buurtschap 

Leenderstrijp  te kennen gege-

ven deze dag mee te willen 

organiseren. Welke activiteiten 

we allemaal kunnen regelen is 

nog niet honderd procent zeker 

maar het belooft een leuke dag 

te worden. Nadere bijzonderhe-

den worden binnenkort be-

kendgemaakt. 

.  

E E N  D A G  M A A T S C H A P P E L I J K E  S T A G E  B I J  H H H  
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 Met een ploeg van ongeveer 15 personen, 

zijn wij (Perry van Velthoven en Sarah 

Webb) op een zaterdagmorgen de Riesten 

ingetrokken.  

Gewapend met rubberlaarzen, een bijl, een 

zaag en een paar stevige handschoenen, 

mochten we de dichtgegroeide slootkanten 

te lijf gaan. Met andere woorden: we heb-

ben de els, berk en struiken afgehakt of 

gezaagd. Dit hebben we gedaan om ervoor 

te zorgen dat het weiland meer licht kreeg. 

De eiken hebben we laten staan en twee 

verplaatst. Dikke stammen hebben we op 

een hoop gestapeld en de kleinere takken 

hebben we aan de kant gelegd op een 

houtwal voor de gemeente. We hebben 

ook gezien hoe je een eik om kunt toveren 

tot een “knot eik”. 

Naast hard werken en het nuttigen van 

onze lunch, hebben we ook gelachen om-

Het afsterven van jonge (top) 

takken met een verkleuring van 

de bast. 

De aantasting van de boom gaat 

van boven naar beneden. 

Vaantjes aan de takken in de 

winter (de bladsteel valt niet van 

de boom, maar blijft in de winter 

aan de tak zitten). 

Er is geen remedie tegen de aantasting. 

Geadviseerd wordt geen essen meer te 

knotten of af te zetten als hakhout. Het 

verwijderen van dode takken of bomen 

heeft geen zin om de verspreiding te 

stoppen: de sporen van de schimmel 

leggen grote afstanden af zodat besmet-

ting toch optreedt. Wellicht zijn er essen 

die resistent zijn tegen de aantasting. 

De tijd zal het leren… 

N I E U W E  B O O M Z I E K T E  O O K  I N  O N Z E  O M G E V I N G   

dat Adrie Staals het voor elkaar kreeg om 

natte voeten te halen, met dank aan Sa-

rah Webb. Het is gezellig om samen op 

pad te zijn en om te ontdekken hoe je de 

verschillende bomen kunt herkennen. Je 

kon goed zien dat we iets hadden ge-

daan!  Op naar onze volgende stage acti-

viteit! 

Groetjes, Perry en Sarah 

N 
a de iepenziekte en de kastanje-

bloedingsziekte hebben we nu 

een nieuwe boomziekte in onze 

omgeving: de essentakziekte. Boosdoener 

is een schimmel (Chalara fraxinea) die 

essen aantast. De aantasting kan leiden 

tot het afsterven van een enkele tak tot 

een complete boom. 

Vooral bomen die al onder stress staan, 

zoals hakhout en knotbomen, hebben ex-

tra last van de infecties. Veel is er nog niet 

bekend over deze ziekte. De verspreiding 

is afkomstig uit Midden Europa. Daar is de 

schimmel al 20 jaar actief. Klimaatveran-

dering (droog voorjaar, hogere temperatu-

ren) zouden een rol kunnen spelen. 

 Kenmerken van de aantasting zijn: 

 De HHH natuurwerkgroep in actie                      

foto: Peter Kerkhofs  

http://leenderstrijp.com/index.php/dorp-menu/buurtschap
http://www.google.nl/


A 
lles verandert. Zo ook het plat-

teland. En zeker in Nederland. 

We staan voor de opgave wo-

nen, werken, recreëren, vervoer, wa-

terwinning, veiligheid en nog veel 

meer functies die grondgerelateerd 

zijn in te passen;  ruimtelijk en sociaal. 

En omdat onze opvattingen daarover 

veranderen en ook de externe omstan-

digheden, zoals klimaat, water, rela-

ties met andere landen, de economie, 

daarom zal het platteland ook steeds 

weer veranderen. Daar goed mee om-

gaan, dat is voor mij plattelandsver-

nieuwing.  

En dan hebben we meteen een be-

langrijk punt te pakken. Wat is dan “ 

daar goed mee omgaan”? 

Het antwoord daarop hangt vaak me-

de af van je achtergrond en van je 

belang.  Agrariërs denken er gemid-

deld wellicht anders over dan recrean-

ten of natuur- en landschapbescher-

mers, dan politici die verkozen of her-

kozen willen worden, dan projectont-

wikkelaars. En toch zullen al die men-

P L A T T E L A N D S V E R N I E U W I N G  B E T E K E N T  V O O R  A R N O  W I L L E M S :  
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sen op de een of andere manier sa-

men tot iets moois moeten komen. 

Als we daar naar op zoek gaan blijkt 

dat wonderwel goed te kunnen luk-

ken. Het vraagt wel dat je de ander 

ook echt wilt zien en begrijpen.  

 

Loop voor Landschap 

Op 28 oktober van het afgelopen jaar 

ontmoette ik in het kader van ‘Loop 

voor Landschap’ op het Provinciehuis 

de Gedeputeerde van Ecologie en 

Handhaving: Johan van den Hout. 

Daar bespraken wij de bedreiging 

van ons landschap door de enorme 

rijksbezuinigingen. Het Rijk kort im-

mers ruim 70% op het budget voor 

landschap en natuur in de periode 

tot 2016. Taken en verantwoordelijk-

heden worden bij de provincies ge-

legd. De provinciale organisaties 

Landschapsbeheer voorzien een ster-

ke terugloop van de ondersteuning 

van vrijwilligers, agrariërs en andere 

particuliere grondeigenaren in 

natuur- en landschapsonderhoud. 

Kennis en ervaring dreigen zo 

verloren te gaan. 

Tijdens de gesprekken met de 

verschillende gedeputeerden in 

alle provincies heb ik veel enthou-

siasme ontmoet. Het was verheu-

gend om te merken dat soms zij 

en niet ik de voordelen van een 

kwalitatief hoogwaardig land-

schap feilloos aangaven. Op zo’n 

moment houd ik graag mijn mond. 

Om wellicht later in een reactie 

nog even samen te vatten: het 

cultuurlandschap is er voor en 

door de mensen, er wordt ge-

woond, gewerkt, gerecreëerd, die 

leefomgeving is er tot voordeel 

van ons allemaal, een fraai en 

toegankelijk landschap leidt tot 

een betere gezondheid, een goed 

vestigingsklimaat en dus meer 

diensten en vestigingen, het land-

schap is de spiegel van onze 

maatschappij, die warmte en wel-

zijn nastreeft. En in dat landschap 

zijn heel veel vrijwilligers actief. 

Dat landschap mee laten verande-

ren met de maatschappij, die 

vorm van plattelandsvernieuwing 

daar moeten we naar op zoek.  

 

Noord-Brabant voorbeeld voor 

anderen 

Wat de Provincie Noord-Brabant 

betreft ben ik van mening dat de 

aandacht die zij aan natuur en 

landschap besteedt, een voor-

beeld is voor veel andere. De Pro-

vincie Brabant heeft samen met 

de gemeenten en waterschappen 

het Groen Blauw Stimuleringska-

der ontwikkeld. Dat betekent veel  

voor het agrarisch cultuurland-

Dagpauwoog in een akkerrand van het project ‘Vrienden van de patrijs’ 

Foto: Erik van Asten 
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schap en het wordt geregeld door het 

Coördinatiepunt Landschapsbeheer 

bij Het Brabants Landschap, samen 

met de agrarische natuurverenigin-

gen. Natuurlijk moeten er, ook in de 

toekomst, voldoende financiële mid-

delen voor deze regeling beschikbaar 

blijven. 

Het is belangrijk dat zo’n regeling ook 

bij de eigenaren van gronden, vaak 

agrariërs, bekend is en dat zij worden 

gestimuleerd om ook daadwerkelijk 

verbeteringen in het landschap aan 

gaan brengen. Een belangrijke rol is 

hier weggelegd bij organisaties die 

dicht bij de bewoners staan zoals de 

plattelandsvereniging Hei, Heg en 

Hoogeind. Zij kennen het gebied en 

de bewoners. Gelukkig hebben jullie 

deze rol goed opgepakt en wordt de 

veldcoördinator die de keukentafel-

gesprekken voert, van alle kanten 

ondersteund. Ook dat is plattelands-

vernieuwing: betrokkenheid van on-

derop organiseren.  

 

Vrienden van de patrijs 

Landschapsbeheer Nederland reikte 

ook in 2011 de ‘Juichwilg’ uit. de 

landschapsprijs voor de best preste-

rende gemeente op het gebied van 

groen vrijwilligerswerk De gemeente 

Heeze-Leende werd door het Coördi-

natiepunt Landschapsbeheer van het 

Brabants Landschap voorgedragen. 

Met name door het project ‘Vrienden 

van de patrijs’. Een aansprekend 

project met aandacht voor het agrari-

sche cultuurlandschap. Jullie vereni-

ging is voor dit project de grote ani-

mator geweest. Allerlei initiatieven 

rond dit thema werden er opgezet om 

het agrarisch cultuurlandschap in het 

algemeen, en de patrijs in het bijzon-

der voor het voetlicht te brengen. 

Een geslaagde actie! De Juichwilg 

ging dit keer naar Friesland, naar 

Franekeradeel. Ook daar werd er 

fantastisch werk geleverd.  

 

Zoeken naar overeenkomsten 

In het agrarische cultuurlandschap 

zijn vele groepen mensen betrokken 

bij hun omgeving; natuurlijk de be-

woners ervan en de agrariërs die er 

hun bedrijfsvoering hebben. Maar 

ook jagersverenigingen, bijenhou-

ders, vrijwilligersgroepen natuur- en 

landschapsbeheer bij wie de nadruk 

weer op behoud en herstel van de 

landschappelijke en ecologische 

waarde van het gebied ligt. Een plat-

telandsvereniging heeft volgens mij 

een belangrijke rol om samen met 

deze diverse groepen tot aanspre-

kende projecten te komen. Niet zoe-

ken naar de verschillen, maar juist 

naar de overeenkomsten. 

In de toekomst zal er zeker nog be-

langrijk werk voor agrarische natuur- 

en plattelandsverenigingen te ver-

richten zijn. We staan immers aan 

de vooravond van het  nieuwe Euro-

pese Gemeenschappelijk Landbouw 

beleid (GLB).  Dit kan voor het agrari-

sche cultuurlandschap een belangrij-

ke meerwaarde gaan opleveren. Een 

gezonde agrarische bedrijfsvoering 

met gevoel voor natuur- en land-

schapswaarden kan de uitkomst 

zijn. Niet dat er nu al niet wat ge-

beurt, maar het kan immers altijd 

nog beter! 

Ik wens jullie vereniging heel veel  

succes toe! De plattelandsvernieu-

wing zal er zijn voordeel mee doen.  

Arno Willems 

Arno Willems  

Directeur van Landschapsbeheer 

Nederland, het samenwerkingsver-

band van 12 provinciale organisa-

ties Landschapsbeheer.  

Landschapsbeheer Nederland zet 

zich in voor het behoud en ontwik-

keling van ons landschap waarin we 

wonen, werken en recreëren. Het 

landschap vraagt om duurzaam 

beheer, zodat we er nu en in de 

toekomst van kunnen genieten. Wij 

werken samen met mensen, organi-

saties, bedrijven en overheden, via 

projecten en lobby.  

www.landschapsbeheer.nl 

 

 

 

http://www.landschapsbeheer.nl/
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Kievit aan de Paaldijk   

(foto: Erik van Asten) 

O N Z E  W E R K G R O E P E N  

M E T  H U N  

C O Ö R D I N A T O R E N  

O 
nze vereniging wil graag een 

actieve vereniging zijn. Niet 

alleen praten maar ook initia-

tief nemen en tot uitvoering komen. 

De werkgroepcoördinatoren zijn het 

eerste aanspreekpunt. Zij regelen de 

bijeenkomsten en activiteiten voor de 

werkgroepleden. Jaarlijks is er een 

bijeenkomst tussen de werkgroeple-

den, hun coördinatoren en het be-

stuur om de activiteiten en ideeën af 

te stemmen. Deelnemen in een werk-

groep is leuk, gezellig en leerzaam. 

Voorkennis is niet nodig!   

Bent u geïnteresseerd om mee te 

gaan doen. Neem eens contact op 

met een van de werkgroepcoördinato-

ren: 

Inventarisatie (Erik van Asten) 

Jaarprogramma (Hanneke See-

gers, Henk Amtonissen) 

Natuurwerk (Peter Kerkhofs) 

PR&C (Peter kerkhofs) 

Steen- en Kerkuilen (Adrie 

Staals) 

Vogelwacht Paaldijk (Jac Seij-

kens) 

W E R K G E B I E D  H H H  E F F E C T I E F  G R O T E R ?  

In een streven van de koepel 

van ANV’s (Agrarische Natuur 

Vereniging) en PLV’s 

(Plattelands Vereniging) om 

Brabant gebiedsdekkend te 

vertegenwoordigen, is Leende, 

Heeze en Sterksel op dit mo-

ment een witte vlek. 

Identiteit, kleinschaligheid en 

korte lijntjes van onze vereni-

ging 

Het is praktischer om een 

werkgebied te hebben waar-

van de grens gelijk loopt met 

de gemeentegrens. 

Het bestuur is benieuwd of er nog 

meer punten een rol spelen. Onze 

secretaris wil ze graag van u, als lid 

van onze vereniging, vernemen. 

I 
n de algemene ledenvergadering 

heeft het bestuur gemeld na te 

denken over het ‘praktisch’ uit-

breiden van het werkgebied van onze 

vereniging tot de gemeente Heeze-

Leende. Volgens de statuten is de 

gemeente Heeze-Leende formeel het 

werkgebied. In de praktijk zijn de acti-

viteiten grotendeels in de omgeving 

van Leenderstrijp geconcentreerd.  

Punten die in de overweging een rol 

spelen: 

Er is geen strijdigheid met de 

huidige statuten  

Een aanzienlijk gedeelte van 

onze leden is woonachtig in 

Leende 

Er vinden nu ook al activiteiten 

plaats buiten het huidige kern-

gebied 

Een aantal leden van de werkgroep Inventarisatie in het Leenderbos 
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Bedreigde diersoort 

Iedere week stoppen 50  agrariërs met hun 

bedrijf, er zijn nu nog ruim 70.000 agrarische 

ondernemingen in Nederland, maar met deze 

snelheid nemen we binnen 30 jaar afscheid 

van de laatste landbouwer.  Je kunt daarmee 

spreken van een bedreigde soort. De agrariër 

of landbouwer, in de volksmond ook wel boer 

genoemd, kent dan ook veel natuurlijke vijan-

den en bedreigingen: Milieumaatregelen, een 

groeiende  administratieve last, mestwetge-

ving, te natte of te droge zomers, slechte 

marktprijzen en ga zo maar door. Dat de te-

ruggang van het aantal boeren en tuinders 

nog niet algemeen als bedreigend wordt be-

schouwd  komt mede door een beperkter 

draagvlak en sympathie in onze maatschap-

pij.  Vroeger had iedereen wel een boer in de 

familie, of een oom die veevoeder verkocht of 

in aardappelen handelde. Nu hebben we een 

kritische consument, organisaties met tegen-

strijdige belangen en een populistische be-

richtgeving die eenvoudig het imago scha-

den. Het aanzien  van de agrariër loopt wel 

eens een deukje op:  Bij varkenspest, EHEC 

bacterie of Q-koorts wordt er met een vinger 

gewezen naar de boer, en hoeft hij niet op 

veel meeleven te rekenen.  

Moeten we de Nederlandse Boer op de rode 

lijst van beschermde soorten zetten, of valt 

de teruggang  mee?  Door het principe van 

survival of the fittest kun je veronderstellen 

dat de nog actieve boeren echte vakmensen 

zijn, ondernemers en  voorbereid op de toe-

komst.  Bovendien stijgt de vraag naar voed-

sel, gewassen voor duurzame energie en zijn 

er mogelijkheden om een diversiteit aan  

producten te produceren.  Door het tv-

programma ‘boer zoekt vrouw’ is het knuffel-

gehalte van de boer flink gestegen  en kan er 

aan bedrijfsopvolging worden gewerkt.  Voor-

lopig hoeven we ons nog geen zorgen te ma-

ken. 

 

 

 

 

 

Henk Struving, bestuurslid HHH 

B 
roedbiologisch onderzoek, 

het woord zegt het al, is een 

onderzoek tijdens de broed-

periode waarbij een aantal zaken 

gecontroleerd worden door leden 

van de uilenwerkgroep en in zoge-

naamde nestkaarten vastgelegd 

worden. Het betreft hier waarnemin-

gen zoals de grootte van het legsel, 

het voedselaanbod tijdens de con-

trole momenten (bijvoorbeeld aantal 

muizen in de kast of andere prooi-

dieren), aantal kuikens dat uitgeko-

men is en het aantal vliegvlugge 

uiltjes wat uiteindelijk de kast ver-

laat. Verder is het ook van belang 

dat tijdens de kuikencontrole de 

kuikens gewogen worden en dat de 

lengte van de vleugels gemeten 

wordt. Met het eerste gegeven kun-

nen we iets zeggen over de conditie 

van de vogels en dus indirect ook 

iets over het voedselaanbod. Met 

het laatste gegeven kunnen we de 

leeftijd van de jonge uilen bepalen 

en dus ook de eilegdatum. Naast 

genoemde gegevens worden de 

uilen ook geringd  om de versprei-

ding van de vogels te kunnen vol-

gen. Bij dood gevonden uilen 

trachten we de doodsoorzaak te 

achterhalen. Alhoewel de gege-

vens op zichzelf al interessante 

data opleveren worden zij centraal 

bij SOVON aangeleverd. Met de 

bestudering van deze gegevens 

kunnen vragen beantwoord wor-

den als: zit er een tendens in de 

legselgrootte of het aantal jongen 

en zo ja, waar wordt deze door 

veroorzaakt; treden er regionale 

verschillen op, doet de steenuil 

het in bepaalde landschapstypen 

beter dan in andere, wat zijn de 

belangrijkste oorzaken van het 

mislukken van broedsels, treedt er 

een verschil in legselstart als ge-

volg van klimatologische omstan-

digheden  (rupsen en kevers pie-

ken eerder),welke relatie is er met 

de prooiaanvoer.                            

Adrie Staals                                    

B R O E D B I O L O G I S C H  O N D E R Z O E K  B I J  U I L E N  

Steenuil aan de Strijperstraat (foto: Erik van Asten) 
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V O O R T G A N G  V A N  D E  M O L E N   

G edurende de herfst en winter 

van 2011/2012 werd ge-

werkt aan de bedekking van de on-

derconstructie van de molen, de pa-

raplu genaamd. Deze piramidevormi-

ge onderbouw herbergt  de acht 

schoorbalken, ofwel de standvinken 

op molentaal genoemd. De vier zij-

den van die onderbouw werden voor-

zien van vertikaal lopende spoorbal-

ken, die op hun beurt weer werden 

betimmerd met de horizontaal liggen-

de rietlatten. 

Daarna werd de sprijlaag aange-

bracht, dat is tamelijk grof riet, dat 

als een soort onderlaag direct op de 

rietlatten wordt gebonden. Deze sprij-

laag heeft een dikte van ongeveer 3 

à 5 cm. Dan volgt het aanbrengen 

van het dekriet. Dit wordt in lagen 

aangebracht over de sprijlaag heen. 

Elke laag wordt gebonden op een 

rietlat m.b.v. een gaarde en bind-

draad. Te beginnen met de onderste 

rietlat wordt de eerste laag gedekt, 

voorlopig vastgezet en daarna gelijk 

geklopt, waarna de bindingen defini-

tief worden aangezet. Als de boven-

ste laag is aangebracht, worden de 

riet toppen afgeknipt en een extra 

bescherming in de vorm van een 

houten plank wordt op die laatste 

laag vastgezet. Daar-

na wordt het dak in 

zijn geheel nog eens 

aangeklopt en met 

den hei-bessum afge-

veegd. Het dak is 

klaar. 

Onlangs ontving ik de 

nog resterende 3 mo-

lenzeilen van de zeil-

maker, Marc Crins uit 

Reuver. Deze zeilen 

worden nu op de hek-

kens aangebracht, 

een zeil hing reeds sinds de zomer 

van 2011 op de wieken, zodat dit 

werk ook weer is afgrond. 

Tijdens de winter van 2012 zijn we 

ook begonnen met de constructie 

van de molentrap, die vanaf de 

grond naar de toegangsdeur in de 

achterkant van de kast, op de gale-

rij, gaat uitkomen. 

Het wordt een grove eikenhouten 

trap, die, behandeld met ouderwets 

koud geslagen lijnolie, de tand des 

tijds en de slechtste weersomstan-

digheden gemakkelijk moet kunnen 

doorstaan. 

 

Verder ben ik op informele basis 

begonnen met het zoeken naar het 

benodigde ijzerwerk voor de maal-

stenen, die overigens nog op de 

molenzolder van de Heezerse wind-

graanmolen Sint Victor liggen te 

wachten op het omscherpen van 

het maalprofiel. 

Wordt vervolgd. 

Frans Hagenaars 

De molen is mooi te zien vanaf de kapelberg  

(foto Erik van Asten) 

De molen in de winter (foto Erik van Asten) 



H alf februari was ik uitgeno-

digd mijn visie te geven op 

een landelijke bijeenkomst van 

agrarische natuurverenigingen in 

Nijkerk op de Veluwe. Na afloop 

werd ik aangesproken door Peter 

Kerkhofs die me vroeg of ik een 

stukje wilde schrijven voor uw 

nieuwsbrief. Uiteraard doe ik dat 

graag. 

Mijn verhaal begon met een terug-

blik naar 1975. Toen bracht het 

kabinet de Relatienota uit; daarin 

staat geschreven dat de relatie 

tussen natuur en de ontwikkelin-

gen in de landbouw steeds meer 

onder spanning kwamen te staan. 

De beheerovereenkomst werd geïn-

troduceerd om natuurbeheer in de 

bedrijfsvoering mogelijk te maken. 

In 1981 werd de eerste overeen-

komst in Giethoorn gesloten. Die 

eerste boeren werden door hun 

collega’s met argwaan bekeken. 

Deze pioniers zorgden er desalniet-

temin voor dat natuurbeheer toch 

langzamerhand een normaal ge-

sprekonderwerp werd in de land-

bouwbladen en aan de keukenta-

fel.  

Ook vanuit de natuurwereld werd 

met enige terughoudendheid naar 

deze ‘nieuwe’ boeren gekeken. 

Sindsdien is er veel veranderd. Het 

aantal boeren dat op de een of 

andere manier iets met natuur in 

hun bedrijfsvoering doet is enorm 

gestegen. De grote opkomst in Nij-

kerk bewijst dat én het feit dat een 

man als Hans Huijbers daar een 

mooi verhaal over het belang van 

boeren en natuur houdt. Het is on-

denkbaar dat in de jaren tachtig 

een landbouwvoorman zo’n verhaal 

had gehouden. 

N A T U U R –  E N  L A N D S C H A P S B E H E E R  D O E  J E  S A M E N   
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Het is de vraag hoe we nu verder gaan. 

Veel van de gesprekken tussen boeren 

en natuurbeheerders zijn – ondanks de 

vaak vruchtbare samenwerking – toch 

nog gesprekken van mensen tégen 

elkaar in plaats van mét elkaar. Staats-

bosbeheer is op zoek naar mogelijkhe-

den de verbinding met de streek ster-

ker te maken. In de streek gebeurt het 

immers, daar liggen de verbanden.  

Samenwerken houdt daarbij ook in: 

sámen naar een gebied kijken en be-

zien wat er zou kunnen, náást elkaar 

gaan staan. Daarbij is de vergelijking 

met een huwelijk wel aardig. Samen 

verantwoordelijk zijn en in een samen-

werkingsverband zoeken naar ieders 

bijdrage aan een groter geheel. Dat is 

geven en nemen. Daarbij moet je soms 

zeggenschap inleveren, maar geen am-

bities. Je wilt samen verder, dat is waar 

het om gaat. Natuurlijk is er ook wel 

eens wat en het kan misgaan. Voor dat 

laatste geval zijn goede afspraken no-

dig, net als bij een huwelijk: het is niet 

de bedoeling dat je gaat scheiden, 

maar het is wel handig van te voren je 

afspraken scherp op papier te zetten. 

Maar wat overheerst is het gevoel sa-

men verder te willen.                                                  

We zullen samen op zoek moeten 

gaan in welke vorm een versterkte        

samenwerking gegoten kan worden. 

Dat kan ook het bestendigen van het 

bestaande zijn, maar als we in gebie-

den er echt sámen voor willen staan 

zullen we ook vormen moeten vinden 

die dat ondersteunen. Te denken valt 

aan gebiedscoöperatie of een vereni-

ging van eigenaren. Dat is wel een 

spannende reis; het betekent immers 

dat je allebei bereid bent een deel van 

je zeggenschap over de grond in te 

leveren in zo’n samenwerkingsvorm. 

Dat vraagt lef, maar bovenal vertrou-

wen. Dat is er niet zo maar, vertrou-

wen moet groeien. Ik denk dat er stre-

ken zijn waar we aan de vooravond 

van zo’n verdergaande samenwerking 

staan. Spannend en uitdagend. Net 

als aan het begin van een huwelijk. 

 

 

Harry Boeschoten                         

Staatsbosbeheer–directeur regio Zuid 

Harry Boeschoten 
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Tijdens de algemene jaarvergade-

ring Jac Seijkens, coördinator wei-

devogelwerkgroep, benoemd werd 

tot vrijwilliger van het jaar. 
Het jeugdlidmaatschap van onze 

vereniging ook in 2012 gratis is. 

 

De contributie niet wordt verhoogd 

en op 15 euro gehandhaafd blijft. 

 

De bestuursleden, die statutair  

aftraden, tijdens de algemene le-

denvergadering herkozen zijn.  

 

Dat ook de takenverdeling in het 

bestuur ongewijzigd is: 

Voorzitter: Janus v Hooff,  

Secretaris: Krijn vd Hoven, 

Penningmeester: Johan Lijten, 

Leden: Peter vd Kruis, Toon kui-

pers, Eric vd Paalen, Maarten 

Schoone en Henk Struving 

Plattelandsvereniging 

Hei, Heg & Hoogeind 

streeft naar een mooi 

buitengebied waar 

natuur, landschap en 

gezonde boerenbedrijven 

naast elkaar kunnen 

bestaan 

Informatie over onze  

activiteiten vindt u op  

www.hei-heg-

hoogeind.dse.nl 

 

Redactie Nieuwsbrief:       

Erik van Asten                       

Ton van Dijk                     

Krijn van den Hoven                   

Peter Kerkhofs                

 

Contactadres: 

hei-heg-hoogeind@dse.nl 

A G E N D A :  

Donderdag 17 mei:  

Familiedag HHH 

 

Zondag 20 mei :  

Wandeling met IVN     

Heeze-Leende 

 

 

Jac Seijkens met GPS in het veld   

(foto: Erik van Asten) 

W I S T  U  D A T . . .  

bijbuurten op ‘t benkske 

 (foto: Peter Kerkhofs) 

http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl
http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl
http://www.kiwanis.nl/cranendonck/
http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl/

