Verslag van de Algemene ledenvergadering van de NatuurWerkgroep gemeente
Rucphen op 17 november 2017.
1. Opening:
Voorzitter Kees Kools opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen:
Er hebben zich 6 leden voor deze vergadering afgemeld.
Er zijn overeenkomstig de presentielijsten, naast de 5 bestuursleden, 21 leden aanwezig.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 april 2017
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
4. Bestuurssamenstelling:
Harrie tak is na 4 jaar aftredend bestuurslid. Hij stelt zich graag beschikbaar voor de
komende 4 jaar. De aanwezige leden gaan met applaus akkoord.
5. Samenstelling kascontrolecommissie:
Jan Vergouwen is in strijd met de notulen op 21 april herbenoemd voor 2017. In zijn plaats
wordt Piet van den Bergh met instemming van de aanwezige leden benoemd.
6. Begroting 2018:
Penningmeester licht de ontwikkeling van baten en lasten kort toe. Marijke Koks vraagt of
we risico lopen bij de uitgaaf van € 2.500 voor de EVZ Posthoorn Zuid in 2018. Het antwoord
is neen; als de provinciale subsidie niet wordt verleend of als de gemeenteraad niet akkoord
gaat, gaat de aanleg niet door en wordt onze bijdrage niet uitgegeven.
De aanwezige leden gaan akkoord met de begroting 2018.
7a. Ecologische Verbinding Zone de Posthoorn – zuid:
Cees Terpstra legt uit dat - als de provinciale subsidie en het akkoord van de gemeenteraad
op tijd worden verleend - de werkzaamheden plaats zullen vinden in maart en april 2018.
Het gaat hier om 1,31 ha nieuwe natuur. Met onze bijdrage van € 2.500 kan, dankzij de 75%
subsidie van de provincie, daarvan voor € 10.000 worden gerealiseerd.
Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk vrijwilligers van de NatuurWerkgroep bij de
inrichting meehelpen, waarmee de eigen bijdrage mogelijk kan worden terugverdiend.
Marijke Koks vraagt waar deze EVZ nu precies komt te lopen. Het gaat om het zuidelijk deel
van de EVZ de Posthoorn dat loopt van de Rucphense Bossen tot de Gebrande Hoefstraat,
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parallel aan de Keijtenburgstraat. Het middengedeelte tussen de Gebrande Hoefstraat en de
Heimolendreef wordt door de ANV gerealiseerd met de Stikaregeling. Het noordelijke deel
van de EVZ is reeds gerealiseerd tegenover Le Jardin.
7b. Flower Power:
Harrie Tak deelt mee dat de resultaten van het eerste jaar positief waren. Hij licht de huidige
ontwikkelingen toe aan de hand van een overzichtskaart. De najaar akkers, inclusief 4
nieuwe, zijn ingezaaid met wintergerst en het basismengsel akkerbloemen. Op vrijdag 1
december worden de zeldzame akkerkruiden ingezaaid. Vrijwilligers kunnen zich daarvoor
opgeven bij Harrie.
Als eerste streekproduct wordt gewerkt aan speciale honing via de Bijenboerderij in
Strijbeek. Er is al bekeken bij welke akkers de bijenkorven komen te staan. Het is de vraag of
hieruit extra inkomsten voor het project vrijkomen.
Er worden in het voorjaar een aantal informatieborden geplaatst bij de zichtbare akkers.
Op twee akkers is het graan geoogst. Bij Hendrikx wordt het als veevoer gebruikt. Het graan
van de akker van Brabant Water bevatte bolderikzaad, waardoor het niet geschikt is voor
consumptie. Geïnteresseerden kunnen bij Harrie het graan (winterrogge) afhalen. Het is te
gebruiken voor vogelvoer, moestuin enz. Het is nu duidelijk dat het verbouwen en oogsten
van graan onrendabel is.
Komend voorjaar zullen opnieuw HAS studenten een studieopdracht op akkers 1 en 1a
uitvoeren.
10. Rondvraag:
- Cees Terpstra vraagt de leden om de nieuwe flyer te gebruiken om leden te werven.
- Marijke Koks vraagt om volgende keer de vergadering ook aan te kondigen in de Bode.
- Marijke Koks vraagt waarom er nog geen persaandacht aan het 40 jarig bestaan is besteed.
Kees Kools zegt dat er een persbericht is uitgegaan naar de pers, maar dat die nog niet is
geplaatst.
- Hans Maathuis deelt mee dat er steeds meer zeldzame planten verschijnen op de golfbaan
dankzij de grond die afkomstig is van de afgravingen in de Pannenhoef.
11. Sluiting:
Kees Kools deelt mee dat na de pauze eerst een film over ons vrijwilligerswerk wordt
vertoond. Daarna besteden we aandacht aan de jubileumuitgave en toosten we op het 40
jarig bestaan van de vereniging.
Verder wijst hij op de Heemkundetentoonstelling in de Trapkes op zaterdag 25 en zondag 26
november. Wij hebben er een eigen hoek met foto’s uit het verleden, de film, folders enz.
Vervolgens sluit hij de vergadering en dankt hij de aanwezigen voor hun aanwezigheid en
inbreng.
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