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Chaam, 16 februari 2018

Jaarverslag 2017
Algemeen
In de 2e ledenvergadering van 2017, welke nodig was, omdat er in de eerste
vergadering onvoldoende geldige stemmen konden worden uitgebracht, zijn de
statuten vastgesteld. Deze zijn vervolgens bij de notaris vastgelegd, waarna er een
ANBI-status kon worden aangevraagd.
Ook het Huishoudelijk Reglement is gereed en wordt aan de leden aangeboden op de
jaarvergadering van maart 2018.

Terugblik op afgelopen jaar
2017 was het jubileumjaar waarin de vereniging de twintigste verjaardag vierde, met
o.a. een wijd verspreide full-colour Nieuwsbrief. Alle nieuwbrieven van 2017 waren
weer van hoge kwaliteit, waarvoor het team van Sandra veel lof en complimenten
verdient. Deze vorm van public relations resulteerde niet direct in nieuwe
ledenaanwas, maar zorgde wel voor extra publiciteit.
Er kwamen wel nieuwe leden bij door de activiteiten: lezingen, fiets- en
wandeltochten en ook door de Nieuwjaarsquiz. Deze activiteiten werden over het
algemeen goed bezocht en vooral de lezingen trokken ‘volle zalen’. Dat gold ook voor
de –nog steeds succesvolle- Nieuwjaarsquiz. Ook hier verdient het team van Sandra
de eer, want er wordt telkens een aantrekkelijk programma geboden met de nodige
variatie, waardoor ook leken op het gebied van biologie/ecologie enthousiast kunnen
meedoen.
2017 was ook het jaar van ‘nieuw leven inblazen in de Commissie externe
contacten’. De nieuwe voorzitter heeft naast zijn fulltime werk minder mogelijkheden
om alle contacten zelf te onderhouden en riep daarom de hulp in van o.a. een aantal
oud-bestuursleden. Deze gebruikten hun oude netwerk en boorden ook nieuwe
contacten aan, telkens in samenspraak en nauw overleg met de voorzitter. Zie
hieronder bij EC.
De belangstelling voor deelname aan werkgroepen liep ook afgelopen jaar geleidelijk
aan terug, met uitzondering van de vissennwerkgroep. Enerzijds speelt de vergijzing
ons parten, anderzijds is het wellicht de hedendaagse trend om te multitasken, ipv
monotasking. Oftewel: van alles een beetje bijhouden, maar weinig specialisatie op
één onderwerp.

Commissie Externe contacten
Het kostte tijd en energie voor de (vernieuwde) commissie om het contact met onze
externe partners nieuw leven in te blazen. Samen met hen kunnen we immers veel
betekenen voor versterking van natuur en landschap in onze streek. Met al deze
nieuwe kennismakingen was het heel stimulerend te ervaren hoe ieder, op zijn eigen
vakgebied, zijn inzet levert en hoe deze gesprekken ontspannen en in goede sfeer
verliepen. Elkaar versterken is daarbij het motto.
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Keer op keer vroegen natuur- en overheidsinstanties ook onze aandacht, maar wij
wilden ook graag onze stem gehoord hebben. We willen graag dat er rekening
gehouden wordt met de belangen van natuur, ecologie en milieu. (We willen als Mark
en Leij betrokken zijn en ook gehoord worden!)
We zaten aan tafel bij de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam, o.a. om te
praten over hun plannen mbt ecologisch bermbeheer, wildgroei van recreatieve
voorzieningen, handhaving in het Buitengebied, aanleg ecologische verbindingszones
en het samen optrekken in het Voorontwerp van het Eigen Thermen Resort.
We hadden ook met Staatsbosbeheer enkele malen overleg o.a. over het
akkerbeheer op de Bleeke Heide en het Merkske, de commercialisering van het
Chaamse Bos (waaronder de al dan niet semiverharding van de Oude Maastrichtse
Baan), het beheer van poelen en retentiebekkens, de toename van de recreatie
waaronder de aanleg van het Eigen Thermen Resort en andere verontrustende
ontwikkelingen in het Chaamse Bos.
Bij Natuurmonumenten werd aandacht gevraagd voor aangepast beheer van
belangrijke boomkikkerpoelen, herstel en aanleg van houtwallen, beter beheer voor
overwinterende akkervogels en ons voorstel voor de aanleg van een nieuw
boomkikkerbiotoop.
We spraken met het waterschap Brabantse Delta over de waterkwaliteit van de
Chaamse Beken en ’t Merkske. Verontruste verontreinigen in de oude Leij en
verontreinigde sloten die op de Strijbeekse Beek uitmonden. Ook de ongewenste
verdieping van beekbodems ten gevolge van onderhoud baart ons zorgen.
Met het Agrarische Natuurvereniging Baarle (‘de boeren’) spraken we over
ecologisch bermbeheer, het uitblijven van de toedeling op Ginderdoor, het aanleggen
van akkerranden en het realiseren van ecologische verbindingszones.
Dit akkerbeheer kwam ook aan bod met Carlo Braat van het Coördinatiepunt
Landschapsbeheer Brabants Landschap op een speciale themamiddag over
akkerranden, waar de opkomst verbazend hoog was. Tot onze opluchting ook veel
boeren.
Met de buren uit Gilze (Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen, NLGR )
trokken we een aantal malen samen op in het kader van ABG-breed overleg. Dit was
zowel in het Grootlandschappelijk overleg, als ook in de gesprekken met
Staatsbosbeheer over het Chaamse bos, omdat dit deels op ‘ons’ als op ‘hun’
werkgebied ligt.
Met de Brabantse milieufederatie (BMF) werd op een aantal fronten samengewerkt,
omdat zij de nodige expertise en ervaring hebben en omdat we er soms sterker voor
staan als zij ons standpunten delen / onderschrijven.
Wim Gijzen

