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1. Inleiding 

Begin 2013 werd door het toenmalige bestuur het beleidsplan ‘Rucphen de groenste’ vastgesteld. Tijd 
om op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren tot een actualisatie van het beleidsplan te 
komen. Relevante wijzigingen zijn: 

- Wijzigen hoofddoel v.w.b. actualisatie en realisatie van het Landschap Ontwikkel Plan 
- Verlagen van streefaantal leden van 500 naar 250 in 2027 
- Gebiedsfocus minder beperken 
- Verhoging van de minimumreserve van € 4.000 naar € 5.000 
- Slechts nieuwe projecten of werkgroepen beginnen indien hiervoor een actieve trekker-

coördinator beschikbaar is. 
 

Hierna volgt het beleidsplan 2023 – 2027, dat op onderdelen is aangepast en uitgebreid. 

 

2. Visie en missie 

Onze ambitie is om samen met andere groene partners zoveel mogelijk bij te dragen aan een groener 
Rucphen. 

De visie en missie van de NWGR zijn vastgelegd in de statuten middels de doelstelling, en luidt als volgt. 
Artikel. 2. De vereniging stelt zich ten doel:  

a. De bescherming van de natuur en het milieu.  
b. De bevordering van kennis van- en liefde voor de natuur.’ 
 

Door de ontwikkelingen in de maatschappij dekt de huidige doelstelling in de statuten niet meer geheel 
de lading. De activiteiten beperken zich niet tot alleen bescherming maar ook nieuwe ontwikkeling van 
natuur en milieu. Daarom zal de doelstelling in de statuten worden aangepast naar: Artikel. 2. De 
vereniging stelt zich ten doel:  

a. De bescherming en ontwikkeling van de natuur en het milieu.  
b. De bevordering van kennis van- en liefde voor de natuur. 
 

I.v.m. de kosten is deze uitbreiding opgenomen in het huishoudelijk reglement. Bij een toekomstige 
aanpassing van de statuten zullen we deze aanpassing meenemen. 
 

De doelstelling willen we nastreven vanuit een breed perspectief, gevormd door natuur, 
klimaatadaptie, energietransitie, opwarming van de aarde, (grond)waterproblematiek, CO2-reductie 
en stikstofproblematiek. 
Wij zien voor onszelf een nadrukkelijke rol in participatie in de processen die beleid tot stand moeten 
brengen op het gebied van de hiervoor genoemde onderwerpen, waarbij integrale aanpak prioriteit 
dient te hebben. Steeds benaderd vanuit het belang voor flora en fauna voor de korte maar vooral de 
lange termijn. 
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Op het gebied van de Ruimtelijke Ordening doen de Omgevingswet en de daaruit voortkomende 
Omgevingsprogramma’s en Omgevingsvergunningen hun entree. Ook binnen dit kader blijven wij van 
mening geen standpunt in te zullen nemen over nut en noodzaak van eenmaal door de Gemeenteraad 
ingenomen standpunten, omdat wij van mening zijn dat deze afweging bij de Gemeenteraad ligt. Wel 
zullen we erop blijven toezien dat bij de uitwerking in de praktijk de belangen van flora en fauna 
voldoende worden gewaarborgd op basis van de daarvoor vastgestelde regelgeving door hogere 
overheden en de gemeente zelf. 
 

3.  Basis werkwijze 
 

De NWGR kiest voor een positieve pragmatische benadering in haar doen, denken en handelen en 
het benutten van kansen. Hierbij accepteert zij dat ook andere belangen hun aandeel krijgen. Samen 
sta je sterk en bereik je per saldo meer. 

Daar de NWGR beperkt is in beschikbare menskracht en middelen, streeft zij ernaar om met zo min 
mogelijk inspanning zoveel mogelijk resultaat te realiseren. Dit wordt bereikt door een positieve 
benadering van andere belanghebbende partijen, zoveel mogelijk kansen te benutten en te zoeken 
naar win/win situaties. Wij willen onze  doelstellingen halen in goed overleg en partnerschap met de 
gemeente en ook met de partijen die in het Groene Platform van de gemeente Rucphen 
vertegenwoordigd zijn. Hierbij accepteert de NWGR dat ook belangen van andere groepen hun weging 
in besluitvorming krijgt. Dit betekent dat de NWGR regelmatig niet de volle 100% van haar wensen 
ingewilligd zal zien. 

4. Hoofddoel 

De actualisatie van het LOP (Landschap Ontwikkel Plan) en uitvoering daarvan als Landschap 
Ontwikkel Programma in het kader van de nieuwe Omgevingswet is het belangrijkste speerpunt voor 
de komende jaren. 

Een groot aantal ontwikkelingen in onze omgeving vragen om actualisatie van het LOP. Denk daarbij 
o.a. aan klimaatadaptie, energietransitie, opwarming van de aarde, (grond)waterproblematiek, CO2-
reductie en stikstofproblematiek. 
Vervolgens is het zaak om het LOP niet langer als toetssteen voor ruimtelijke ontwikkelingen te 
gebruiken, maar ook om de daarin opgenomen ontwikkelingen tot uitvoer te brengen. Met name 
v.w.b. de realisatie van EVZ ’s vóór 2027. 
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5. Vergroten ledenaantal 
 

De NWGR streeft naar een ledental van tussen de 250 in 2027  
 

De NWGR is een vereniging van vrijwilligers. De invloed die zij kan bereiken en daarmee de resultaten 
die kunnen worden geboekt is afhankelijk van de mensen en middelen die zij weet te mobiliseren. Des 
te meer de NWGR daar succesvol in is, zal zij ook meer voor de natuur in Rucphen kunnen betekenen.  
In de afgelopen 10 jaar is het ledenaantal van ruim 100 tot bijna 200 gegroeid. Deze groei vloeit voor 
een groot deel voort uit de diverse projecten en (Natuur)werkdagen die we hebben uitgevoerd. 
Daarom zullen wij hieraan de nodige aandacht blijven besteden. 
Daar het ambitieniveau vrijwel altijd groter is dan de beschikbare menskracht en middelen, is het van 
belang dat er vanuit het bestuur bewaakt wordt dat alleen die activiteiten worden ontplooid waar ook 
echt menskracht voor beschikbaar is. Vandaar dat wij slechts nieuwe projecten of werkgroepen zullen 
beginnen indien hiervoor een actieve trekker/coördinator beschikbaar is. 
 

6. Gebiedsfocus 
 

 De NatuurWerkgroep richt zich primair op activiteiten binnen de gemeente Rucphen  
 

Uiteraard houdt de natuur niet op bij de gemeente grenzen. Gebiedsgerichte aanpak van 
natuurprojecten kunnen de gemeentegrenzen overschrijden. Wij zullen dan ook goede contacten 
onderhouden en samenwerken met natuurbeschermingsorganisaties in de grens gemeentes. De 
werkgroep vrijwillig landschapsbeheer die reeds vele jaren buiten de gemeente in de Pannenhoef 
(voorheen onderdeel van de gemeente Rucphen) voor het Brabants Landschap haar werk doet, zal 
haar activiteiten daar gewoon voortzetten. Nieuwe activiteiten en verdere ontwikkeling van het 
vrijwillig landschapsbeheer zullen zich primair richten op activiteiten en doelen binnen de gemeente 
Rucphen.  
 

7. Financiën 
 

Een vereniging kan alleen gezond zijn als ook de financiën dat zijn. De NWGR beschikt actueel over 
meer dan voldoende reserves. De minimum reserve wordt vastgesteld op 5 keer de jaarlijkse vaste 
kosten van gemiddeld € 1000 per jaar. Deze minimumreserve van € 5.000 is bedoeld om onverwachte 
tegenvallers op te vangen. Het overschot op de reserve is  beschikbaar ter bevordering van de 
doelstellingen. 
Ten einde het lidmaatschap voor alle lagen van de bevolking toegankelijk te houden, blijft de minimum 
jaarbijdrage € 10,00 per lid. 
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8. Organisatie 
 

Ten einde het bestuur de gelegenheid te geven de vinger aan de pols met de uitvoerenden te houden, 
is gekozen voor de volgende organisatievorm. 
 

 
 

9. Overlegvormen 
 

9.a Intern 
Het bestuur van de NWGR vergadert in principe 1 keer per maand. Op de agenda komen zowel 
beleids- als uitvoeringszaken aan de orde. 
1 of 2 keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur 
verantwoording aflegt aan de leden. 
Er verschijnt een maandelijkse nieuwsbrief om de leden (en geïnteresseerden) zo goed mogelijk te 
informeren over de zaken die er op dat moment aan de orde zijn. 
 

9b. Extern 
Het bestuur hecht veel belang aan een regelmatig ambtelijk overleg met de gemeente over de 
voortgang van onderwerpen die aan de orde zijn. Naast het ambtelijk overleg streeft de NWGR een 
bestuurlijk overleg na met de gemeente (indien mogelijk 3 keer per jaar) om de wethouder Groen bij 
te praten over allerlei ontwikkelingen die er op dat moment spelen. 
Op initiatief van de NWGR is in 2013 het Groene Platform Rucphen in het leven geroepen. Dit overleg 
vindt 3 tot 4 keer per jaar plaats. In dit overleg komen allerlei zaken met betrekking tot het groen en 
de natuurontwikkeling aan de orde. Dus ook de ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit 
van het groen zoals die met betrekking tot klimaatadaptie, energietransitie, opwarming van de 
aarde, (grond)waterproblematiek, CO2-reductie en stikstofproblematiek. Aan het Groene Platform 
nemen naast de NWGR, de gemeente Rucphen, de ANV, ZLTO, Staatsbosbeheer, Brabants 
Landschap, Natuurmonumenten, Defensie, Landgoed Schijf en waterschap de Brabantse Delta deel.  
 

 
 

           Bestuur
      PR en werving Voorzitter, secretaris,     Administrateur

Persberichten, website,   penningmeester en    Boekhouding en 
interviews, nieuwsbrief,            2 leden.   ledenadministratie
en subsidieverwerving

   Bloemenakkers         Bosbeheer  Landschapsbeheer      Weidevogels Natuur en omgeving
  15 ha. bloemrijke Aanplant en beheer Vrijdag - en zaterdag-    Bescherming van  Beleidsbeïnvloeding 
    kruidenakkers       van  bomen      ochtendgroep nesten en jongen van      en -controle
    Flower Power     Forest Fitness       weidevogels
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Partijen informeren elkaar over hun plannen in de gemeente of directe regio, zodat in een vroeg 
stadium de anderen hier rekening mee kunnen houden of hun medewerking eraan kunnen verlenen. 
De NWGR streeft er steeds meer naar om reacties op beleidsnota’s van de gemeente zoveel mogelijk 
met de partijen in het Groene Platform af te stemmen zodat er een integrale reactie wordt opgesteld 
die op die manier dan breed gedragen wordt. 
 

10. Werkgroepen 

Een nadere uitwerking van ons beleid vinden we terug in de bovengenoemde werkgroepen die binnen 
de NWGR actief zijn.  
De vergoedingen die de werkgroepen voor hun werkzaamheden ontvangen worden binnen de 
vereniging ingezet voor de kosten van het werk en ter financiering van de diverse projecten. 
Een werkgroep die nog op ons verlanglijstje staat is de Werkgroep Educatie, die zich enerzijds, in 
overleg met de Heemtuin en de schooldirecties, richt op de (school)jeugd en anderzijds 
informatieavonden, wandelingen en educatieve bijdragen aan onze nieuwsbrief verzorgt. 
 

10a. Werkgroep Bloemenakkers 

De werkgroep Bloemenakkers wil door middel van het aanleggen van bloemenakkers op 
landbouwpercelen gelegen in de Rucphense bossen, de biodiversiteit verhogen. Er is door de 
bloemenakkers meer voedsel voor insecten en vogels. Daardoor is er ook weer meer voedsel voor 
roofvogels en andere insecteneters. Het graan wat mee gezaaid wordt, wordt grotendeels geoogst. 
Wat blijft staan is wintervoedsel  voor vogels en kleine bosdieren. Uit deze activiteiten is het 
grootschalige project Flower Power voortgekomen. Eind 2022 is er 15 ha. in beheer. 

10b. Werkgroep Bosbeheer 

De werkgroep bosbeheer adviseert particuliere eigenaren in de Rucphense bossen over hoe ze het 
beste het bos kunnen beheren. Er loopt al veelvuldig overleg met verschillende eigenaren. Daarnaast 
coördineert deze werkgroep het Forest Fitness project, dat er op is gericht bossen door aanplant van 
bladstrooiselrijke boomsoorten in kwaliteit en variëteit te verbeteren. 

10c. Werkgroep Landschapsbeheer 

De werkgroepen vrijwillig landschapsbeheer leveren een actieve bijdrage aan het behoud van natuur 
en landschapselementen middels uitvoering van praktische beheersmaatregelen met vrijwilligers. Er 
zijn 2 vrijwilligersgroepen actief. De zaterdagochtendgroep bestaat uit bijna 20 vrijwilligers en deze 
groep is van september t/m maart overwegend actief in gebieden van het Brabants Landschap, zoals 
Pannenhoef, Vloeiwijde, Hazemeren en Krabbebossen. De vrijdagochtendgroep bestaat uit ruim 10 
vrijwilligers die in het seizoen beheerstaken uitvoert in landschapselementen van de gemeente 
Rucphen en van particulieren. O.a. in de Rucphense bossen, het Korhoenpad en andere verspreid 
liggende landschapselementen. Buiten het seizoen houdt deze groep zich bezig met het aanleggen en 
onderhouden van ommetjes, het onderhouden van de bijenrotonde aan de Gebrande Hoefstraat en 
dergelijke. 
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10d. Werkgroep weidevogels 

Deze werkgroep beschermt in het voorjaar nesten en jongen van weidevogels, Dit gebeurt in 
samenwerking met de Agrarische Natuur Vereniging en individuele agrariërs. 

10e. Werkgroep Natuur en omgeving 

De werkgroep Natuur en omgeving heeft als doelstelling het mede ontwikkelen en beïnvloeden van 
lokaal en regionaal overheidsbeleid en maatschappelijk draagvlak ter bevordering van behoud, 
bescherming en ontwikkeling van natuur en milieu. 
Daarnaast ziet deze werkgroep erop toe dat bij verlening van omgevingsvergunningen de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke regels worden gehanteerd. 
 

10f. Werkgroep PR en Werving 

De werkgroep PR en werving draagt het positieve imago van betrokken belangenbehartiger in de 
breedste zin van de natuur en milieu in de gemeente Rucphen uit. Om dit te realiseren verspreidt de 
NWGR regelmatig persberichten, beheert de NWGR een eigen website en brengt zij een elektronische 
nieuwsbrief uit voor leden en belangstellenden. De nadruk ligt daarbij op positieve berichtgeving. 
Verder houdt deze werkgroep zich bezig met het werven van fondsen, sponsoren, subsidies e.d. 
 

11. Natuur in de kern 
 

De NatuurWerkgroep wil, samen met gemeente Rucphen en Heemtuin Rucphen, meer natuur in de 
kernen van de gemeente brengen. Meer natuur in de kern is goed voor planten, dieren en mensen. 
Het zorgt voor meer biodiversiteit, waterberging, koelte bij hitte, CO2 opslag en vasthouden van 
fijnstof. 
Daartoe worden gratis nestkastjes, boompjes, struikjes, plantjes en bloemenzaad uitgedeeld, terwijl 
hierbij ook klassen van de basisscholen worden betrokken. De NatuurWerkgroep coördineert dit 
project. 
 

 


