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Verslag van de Algemene ledenvergadering van de NatuurWerkgroep gemeente 

Rucphen op 16 november 2018. 

 

1. Opening: 

Voorzitter Kees Kools opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

Er hebben zich 6 leden voor deze vergadering afgemeld. 

Er zijn overeenkomstig de presentielijsten, naast de 5 bestuursleden, 20 leden aanwezig. 
 

2. Mededelingen: 

Kees Kools deelt mee dat mede dankzij de stabiele bezetting van de afdeling groen van de 

gemeente er sprake is van regelmatig goed en constructief overleg met de gemeente. We 

worden eerder geïnformeerd over en gehoord bij de planvorming van belangrijke groene 

ontwikkelingen.  

Vandaag is de vrijdaggroep begonnen met het onderhoud van gemeentelijke 

landschapselementen. De betreffende samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort 

ondertekend. De gemeente betaalt ons een kostenvergoeding en betaalt de benodigde 

opleidingen. 

Deze overeenkomst geldt niet voor de zaterdaggroep. Wel wordt er binnenkort met Johan 

Vermunt overlegd over de samenwerking met Brabants Landschap. 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2018: 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Bestuurssamenstelling: 

Kees Kools wordt met applaus herbenoemd voor de komende 4 jaar. Hij vertrouwt erop de 

positieve ontwikkelingen voor de komende jaren te kunnen voortzetten.  
 

5. Begroting 2019: 

Toine Wagemakers licht de begroting kort toe. Hij wijst erop dat de komende jaren meer 

geld moet worden besteed aan veiligheid en materiaal van de vrijwilligersgroepen. De 

begroting beperkt zich qua Flower Power tot de jaarbijdrage. Met de partners wordt 

overlegd over een beperkte verlenging van het project met 1 jaar binnen de bestaande 

begroting. 

Op de vraag van Hans Maathuis antwoordt Toine dat de uitgaven voor NLDoet de kosten van 

te gebruiken materiaal voor NLDoet betreft. Hij roept de leden op met voorstellen over  

NLDoet in 2019 na te denken. 

De begroting 2019 wordt goedgekeurd door de leden. 
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6. Flower Power: 

Cees Terpstra licht de gunstige resultaten over 2018 toe.  

Harrie Tak legt uit waarom bepaalde akkers anders zijn bewerkt dan voorheen. De doelen 

voor de akkerkruiden lopen namelijk niet parallel met onze natuurdoelen voor de insecten, 

vogels en kleine zoogdieren. Vandaar dat we experimenteren met deels laten staan van 

graan op de winterakkers e.d. 

Els Hendrikx vraagt de zomerakkers (met name 1a en 1b) niet meer zo vroeg te bewerken. 

Anita Hendrikx legt uit dat de molen in Sprundel een veel te hoge prijs vraagt voor het malen 

en dat ze daarom het graan met de hand maalt.  

Harrie Tak zegt toe na te gaan hoe wij de grote hoeveelheid Bolderik (giftig voor dier en 

mens) kunnen terugdringen. Vandaar dat we alleen de honing in de streekproducten 

gebruiken via de bijenboerderij in Strijbeek. De streekproducten zullen overigens niet 

voldoende geld opbrengen om het project volledig voort te zetten. Vandaar dat we op zoek 

zijn naar andere subsidiemogelijkheden. 

Tenslotte vraagt de toename van kweekgras om aandacht. 
 

7. Nieuwe natuur: 

Cees Terpstra ziet de houding t.o.v. natuur binnen de gemeente geleidelijk veranderen. 

Vandaar dat de gemeente probeert gronden langs de Hoekvensedreef te verwerven om 

zodoende de verbinding tussen de Rucphense Bossen en de Oude Buisse Heide te 

verbeteren. 

Verder licht hij een aantal projecten toe die binnenkort worden gerealiseerd;  de EVZ 

Posthoorn zuid, de compensatie aan de Rucphenseweg- Gastelsebaan (in 2 fasen) en de 

inrichting van T70 aan het eind van ’t Gaegelpad langs de Hoge Donk. Bij de EVZ en T70 zijn 

we direct betrokken. Bij de EVZ is het de bedoeling dat er een boomplantdag met een 

basisschool aan wordt verbonden. 

Verder is er aandacht voor de aanleg van Tiny Woods in de kernen bij scholen en voor een of 

meer Idylles á la Gaegelpad. Verder heeft NL Zoemt 30 drachtbomen aan de gemeente ter 

beschikking gesteld indien die nog dit jaar in de kernen worden geplant. 
 

10. Rondvraag 

Roel Reitsma vraagt om aandacht voor het achterstallige onderhoud van de wilgen langs de 

Vosdonkseweg. 

Hans Maathuis legt uit dat de ANV coöperatie extra geld voor het vogelakkerproject heeft 

ontvangen van de provincie. Het geld is al vrijwel geheel aan agrariërs in het gebied aan de 

oost-zuidkant van Sprundel tegen de Pannenhoef toegewezen voor 3 jaar. 

Verder deelt hij mee dat de Stikaregeling enige tijd niet beschikbaar was, maar dat nadat de 

diverse handtekeningen zijn gezet de regeling weer openstaat. 

Kees Kools deelt mee dat de oudejaarswandeling waarschijnlijk op zondag 30 december 

wordt gehouden in de Lange Maten. 

Jan Kiewit vraagt of er een oproep kan worden geplaatst voor extra vrijwilligers en boeren 

voor de weidevogelbescherming. Mogelijk ook voor de uilengroep.   
 

11. Sluiting 

Kees Kools sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.  


