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Water Natuurlijk is een onafhankelijke stichting met een 
landelijk bestuur en een Raad van Advies. Samen met 
Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, de Natuur 
en Milieufederaties en vele andere organisaties komen wij 
op voor schoon en natuurlijk water. Water waaraan en 
waarop het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. 
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden 
van de activiteiten die door de waterschapbestuurders 
worden uitgevoerd. Tevens willen wij u erop attenderen 
dat u, als u vragen heeft over het waterbeleid van uw 
waterschap, bij ons terecht kunt. 
 
Het Regiobestuur van Water Natuurlijk Brabant bestaat uit Jan Baan, Jac Hendriks, 
Kees Laarhoven, Wim de Vries, Nol Verdaasdonk en Arno de Schepper (voorzitter). 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Van de Regiovoorzitter  
 
Het is goed om na de verkiezingen de standpunten van de partijen in de Tweede Kamer ten 
aanzien van Directe Verkiezingen nogmaals de revue te laten passeren. 
 
VVD - Tijdens het verkiezingscongres op zaterdag 25 augustus 2012 heeft de partij besloten 
dat de waterschappen zelfstandig moeten blijven en besturen via directe verkiezingen onder 
de Kieswet tot stand moeten komen. 
PVDA - De waterschappen kunnen vooralsnog blijven bestaan en moeten via directe 
verkiezingen worden samengesteld. 
D66 - Zolang de waterschappen nog bestaan pleit D66 voor directe verkiezingen. 
CDA - Tenslotte is het CDA uitgesproken voorstander van het voortbestaan van de 
waterschappen en dienen de verkiezingen direct en samen met de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats te vinden. 
 
We mogen nu concluderen dat de volgende ronde van verkiezingen voor de 
Waterschapsbesturen in 2014 via Directe Verkiezingen zal plaatsvinden. Dit is een grote 
opluchting voor ons. Nu kunnen we ons gaan voorbereiden. We hopen veel goede 
kandidaten voor de besturen van de Brabantse waterschappen te vinden. We zijn in deze 
fase uit op een ‘long list’. We streven ernaar om deze het eind van dit jaar af te hebben, met 
mensen die zich herkiesbaar stellen èn zeker ook met nieuwe mensen. In een latere fase zal 
pas selectie en volgorde plaatsvinden. 
 
Kijkt u allen ook eens in uw netwerk. Als u iemand weet of zelf belangstelling heeft, neem 
dan gerust alvast contact op met de Brabantse coördinator van Water Natuurlijk (zie einde 
van deze nieuwsbrief). 
 
Heel graag jullie aller steun! 
 
Arno de Schepper, 
Voorzitter Regionaal bestuur Water Natuurlijk Brabant 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waterschap Brabantse Delta 
 
Raken wij de grutto definitief kwijt? 
 
De afgelopen dagen is het voortbestaan van de grutto in 
Brabant lijdend voorwerp in een discussie die zich in het 
Brabants Dagblad toespitst op de vraag of Staatsbosbeheer 
wel goed voor de grutto zorgt. Het gaat dan om de vraag of het 
beheer in een klein gebied wel voldoende resultaat oplevert 
voor het duurzaam voortbestaan van de populatie daar ter 
plaatse. En omdat het zo’n beetje de laatste serieuze populatie 
in Brabant betreft, wordt de zaak scherp en emotioneel 
besproken. 
 
Onbesproken hierin blijft de werkelijke oorzaak van de 
teloorgang van de weidevogels in Brabant - in een nog niet zo 
ver verleden zaten ze door heel Brabant. Die oorzaken zijn 
allang bekend maar blijkbaar heel lastig aan te pakken. De  
ontwatering die in vrijwel heel Brabant de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden is wel 
de belangrijkste boosdoener hierin. Door die drooglegging kwam er een geweldige 
schaalvergroting en intensivering van de landbouw op gang. Neem daarbij nog de grote 
uitbreidingen van bebouwd gebied en versnippering van het leefgebied en je hebt de 
belangrijkste oorzaken van het uitsterven van de grutto in Brabant te pakken. 
 
En dat uitsterven is totaal onnodig. Aanpak van de verdroging heeft zogenaamd al jaren een 
hoge prioriteit maar tot op heden zijn de resultaten daarvan nogal mager. Vele miljoenen zijn 
uitgegeven om agrariërs in staat te stellen in hun bedrijfsvoering rekening te houden met de 
weidevogels maar die inspanningen, hoe goedbedoeld ook, hebben de teloorgang niet 
kunnen stoppen. En dat is ook logisch als je niets aan de verhoging van de  grondwaterstand 
wilt doen. Het kwelwater moet in het voorjaar weer tot in de wortelzone van de planten 
komen wil er voor de grutto duurzaam iets te halen vallen. Dan vindt de grutto weer voedsel 
en kunnen de jonge vogels voldoende voedsel en dekking vinden. 
 
Dus als wij als gastvrije provincie Brabant de grutto willen blijven verwelkomen moeten we 
vooral daaraan werken. Samen met de landbouw, samen met de natuur- en 
vogelbeschermers en samen met de waterschappen. Dat gebeurt ook wel maar op veel te 
kleine schaal. Het zal grootschaliger en sneller moeten. Anders maak ik in mijn leven nog 
mee dat de grutto definitief uit Brabant verdwijnt terwijl er 40 jaar geleden nog tienduizenden 
broedparen door heel Brabant te vinden waren. 
 
Ik doe hierbij nogmaals een publieke oproep aan de partijen om in het kader van het nieuwe 
natuurbeleid een drietal grote weidevogelgebieden in Brabant in te richten waarin duurzame 
melkveehouderij, weidevogelbeheer en verdrogingsaanpak hand in hand gaan. Alleen op die 
manier kunnen ook toekomstige generaties genieten van de ijle roep van de grutto in het 
prille voorjaar. Nog steeds voor mij het teken dat de lente is begonnen. Die oproep heb ik dit 
jaar al eerder gedaan, onder andere in mijn jubileumtoespraak van afgelopen juni. Tot op 
heden is het echter oorverdovend stil gebleven en hebben de partijen de handschoen niet 
opgepakt. Net zo stil als de weilanden zullen worden als wij de huidige ontwikkeling niet 
willen stoppen. Zo simpel is het namelijk, een kwestie van willen. 
 
Nol Verdaasdonk, AB-lid bij Waterschap Brabantse Delta 
directeur Brabantse Milieufederatie 
 
(foto Grutto: Mark Zekhuis, Saxifraga) 



Samenwerking met Vlaanderen 
 
Over de samenwerking met Vlaanderen was in de Brabantse Delta bij het Algemeen Bestuur 
te weinig zicht op voortgang, resultaten en benutting EU subsidies. Daarom werd er in 
augustus een motie aangenomen waarin het Dagelijks Bestuur de opdracht krijgt om voor 
het einde van dit jaar haar visie op het gezamenlijk bereiken van onder andere de KRW 
doelen te presenteren. Daar horen een betere uitwisseling (ook via AB’s) en benutting van 
EU gelden bij. Opvallend was dat dit initiatief uit zowel oppositie als coalitie 
waterschapsbreed gesteund werd en overgenomen werd door het DB. Binnen Water 
Natuurlijk Brabant is afgesproken om op basis van het resultaat te kijken hoe de 
samenwerking met Vlaamse bestuurders ook via de andere Brabantse Waterschappen 
gestimuleerd kan worden.  
 
Joop van Riet, AB-lid bij Waterschap Brabantse Delta 
 
Muskusrattenbestrijding, moet dat? 
 
Nadat dit omstreden onderwerp diverse keren door de fracties Water Natuurlijk en Gezond 
Water ter sprake gebracht was, stelde nu ook de fractie Bedrijven in het waterschapsbestuur 
financieel technische vragen over nut en noodzaak. In Brabant (waarvoor Brabantse Delta 
coördinerend is) worden nu ook proefgebieden met meer of minder intensieve bestrijding 
ingesteld. Ook het effect van zomers NIET bestrijden wordt onderzocht. Dit sluit aan bij een 
landelijke aanpak van de Unie van Waterschappen. Tot nu toe is niet bekend (ondanks de 
forse kosten) of en hoe muskusrattenbestrijding effect heeft op veilige waterkeringen.  
 
Joop van Riet, AB-lid bij Waterschap Brabantse Delta 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waterschap Aa en Maas 
 
Conserveren? Moet dat ook in natte tijden? 
 
In alle beleidsnota’s staat tegenwoordig dat er meer periodes van droogtes zullen komen in 
de zomer vanwege de klimaatsverandering. En dan wordt ook steeds genoemd dat 
waterschappen zich daar op moeten voorbereiden en water moeten conserveren. Het 
afgelopen jaar was daar een bewijs van met zijn lange droge zomer. Voorjaar 2012 begon 
ook al droog, dus de stuwen werden al vroeg op zomerpeil ingesteld. Een goede uitvoering 
van de beleidsnota’s dus. 
  
Totdat … het begon te regenen in april. En het nog meer regende in juni en juli van dit jaar. 
Waterschap Aa en Maas verlaagde de stuwen tot onder het zomerpeil en verlaagde de 
aanvoer van water vanuit de Maas. Voor de fractie van Water Natuurlijk de aanleiding om 
enkele vragen te stellen over deze aanpak. Water Natuurlijk was vooral benieuwd naar de 
alternatieven, die beoordeeld waren voordat de stuwen omlaag werden gezet. Waar was het 
mogelijk om het water vast te houden en zo het grondwaterpeil aan te vullen? Waar was het 
mogelijk om het overtollige water te bufferen? Begin september kregen wij antwoord op de 
vragen, maar die waren in feite geen antwoorden. Er werd vermeld dat de grondwater 
standen hoger waren dan normaal en dat er in verschillende gemeenten overschotten waren 
opgetreden. Maar conservering? Buffering op andere plaatsen? Dat was niet mogelijk binnen 
ons huidige watersysteem volgens de antwoorden. Terwijl in een ander stuk van dezelfde 
vergadering over de GGOR wordt vermeld dat ons systeem nog vooral gericht is op afvoer. 
En de kansen op conservering onvoldoende worden benut. Het waterschap doet het dus 
gewoon niet zoals afgesproken in de beleidsnota’s, men valt terug in de oude kramp: 
afvoeren, afvoeren. 



Wat in de beantwoording ook opvalt is de opmerking dat de grondwaterstanden hoog waren 
voor de tijd van het jaar. Aa en Maas blijft maar als uitgangspunt vasthouden aan die 
gemiddelde grondwaterstanden. In die gemiddelde grondwaterstanden zijn ook nog 
meegenomen de extreem lage grondwaterstanden uit de jaren ‘80. Men zou nu eindelijk 
eens uit moeten gaan van de grondwaterstanden die nodig zijn. Niet van gemiddelden.  
Voor Water Natuurlijk waren de antwoorden erg teleurstellend. Maar eind van dit jaar krijgen 
we een herkansing. Dan komt o.a. het beregeningsbeleid aan de orde. Water Natuurlijk zal 
eisen dat eerst de grondwaterstanden weer op een hoger peil komen, voordat er verruiming 
van beregening kan komen.  
 
Toon Voets, AB-lid bij Waterschap Aa en Maas 
 
 
Brabants visserijbeleid 
 
Door de Brabantse waterschappen (Aa en Maas, de Dommel en Brabants Delta) is een 
concept plan voor gezamenlijk visserijbeleid opgesteld. Dit plan is op 26 juni 2012 besproken 
met de visstandbeheercommissies.   
Ieder waterschap heeft haar eigen visstandbeheercommissie, die overal wordt ondersteund 
door Sportvisserij Zuidwest Nederland. Daarnaast zijn de Brabantse kanalen, die beheerd 
worden door Rijkswaterstaat ook opgenomen in de visstandbeheercommissie van Aa en 
Maas. De visrechthebbenden hadden een aantal opmerkingen op het gepresenteerde 
conceptplan. Het  commentaar op het conceptplan is verzameld door Sportvisserij Zuidwest 
Nederland en verzonden aan de waterschappen. Hierover heeft inmiddels al een overleg 
plaats gevonden tussen Sportvisserij Zuidwest Nederland en de waterschappen. De 
verwachting is dat de visrechthebbenden en de waterschappen het samen eens zullen 
worden over de uitgangspunten voor het nieuwe beleid. 
 
In het algemeen kan gezegd worden dat de visrechthebbenden het op prijs stellen dat er een 
gezamenlijk beleid is opgesteld voor Brabant. De belangrijkste discussiepunten zijn het 
toepassen van Actief Biologisch Beheer, het naar de mening van de visrechthebbenden 
eenzijdig streefbeeld van de waterbeheerder, de toetsing van de visplannen voor de 
verschillende typen water, nachtvissen en enkele details van de standaard 
huurovereenkomst. 
 
Ten aanzien van de toetsing van visplannen kan worden opgemerkt dat er overleg is 
geweest met Sportvisserij Nederland om te komen tot een richtlijn, die overal in Nederland 
wordt toegepast. Weliswaar is er inmiddels een dergelijke richtlijn tot stand gekomen, maar 
helaas is Sportvisserij Nederland niet betrokken geweest bij de laatste wijzigingen. Getracht 
wordt om hierover alsnog overeenstemming te bereiken. 
 
Over het nachtvissen kan worden opgemerkt dat op 1oktober jl. de Visserijwet op punten is 
gewijzigd. Dat betekent onder andere dat er het jaar rond ’s nachts gevist mag worden. De 
hengelsport heeft het initiatief genomen om dit in goede banen te leiden door het invoeren 
van de aanvullende nachtvistoestemming behorende bij de Vispas. Daarin is onder meer 
bepaald in welke wateren dit verantwoord is. Bovendien zal door de BOA’s (Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren) van de sportvisserij toezicht worden gehouden op het naleven van 
de regels. 
 
Het nieuwe beleidsplan zal aan de besturen van de waterschappen ter goedkeuring worden 
voorgelegd. Graag hou ik u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen . 
 
Jos van den Broek, AB-lid bij Waterschap Aa en Maas 
 
 



Waterschap Aa en Maas laat Astense Aa weer kronkelen 
 

Waterschap Aa en Maas start dit najaar met het 
beekherstel project Astense Aa. Hierbij worden de 
genormaliseerde (lees rechtgetrokken) beek en het 
beekdal heringericht voor natuur en landbouw. Dagelijks 
bestuurslid Ernest de Groot is tevens voorzitter van de 
stuurgroep Astense Aa. Hij is trots op dit herstelproject: 
“We maken niet alleen ruimte voor water, natuur en 
landbouw. Ook landschap, cultuurhistorie en 
openluchtrecreatie krijgen een plek in het project.” Het 
waterschap Aa en Maas werkt samen met de 
gemeenten Asten en Deurne, met de ZLTO afdelingen 
Asten en Deurne en met de Dienst Landelijk Gebied en 
het Brabants Landschap.  

 
De beek wordt opnieuw ingericht met meanders, flauwe oevers en poelen voor amfibieën en 
libellen. Stuwen worden weggehaald zodat vissen weer stroomopwaarts kunnen trekken. Er 
komen zones met riet, natte graslanden en (elzen)broekbos langs de beek. Voor de 
landbouw vindt er een herverkaveling plaats op basis van een kavelruil-project. Als je samen 
vooruit wil dan kan er ook echt wat moois van de grond komen. Het project dient meerdere 
waterdoelen. Er is sprake van een ecologische verbindingszone, van beekherstel, van 
verdrogings-bestrijding, van (kleinschalige) waterberging en van recreatief medegebruik. Zo 
komen de thema’s veilig water, voldoende water en natuurlijk en recreatief water terug in het 
project. 
 
Het belang van de stuurgroep is een 
goede bestuurlijke afstemming met 
gemeenten en de ZLTO. Hierbij is 
beleidsmatig-inhoudelijk van belang 
dat de realisatie van de ecologische 
verbindingszone (EVZ) en 
beekherstel hand in hand gaan met 
agrarische structuurversterking. Dit 
zijn de beide hoofddoelen van het 
project. Mijn rol als voorzitter is 
vooral coördinerend. De inhoudelijke 
inbreng wordt door één van de 
ambtenaren geleverd. Ik probeer het 
waterschap, de beide gemeenten en 
de beide ZLTO-afdelingen zoveel 
mogelijk samen op te laten trekken. 
Verder probeer ik op het vlak van 
landschap, cultuurhistorie, recreatie  
en educatie kansen te benutten als die zich voor doen. 
 
Dankzij de actieve betrokkenheid van de verschillende partijen/personen op het vlak 
van grondverwerving en kavelruil kun je met één strategische aankoop de grondpuzzel 
verder uiteenvouwen. Door dit succes in de grondaankoop en grondruil kunnen we het 
middendeel van het project adequaat inrichten en worden twee lossen trajecten beekherstel 
aaneengesmeed tot één geheel; een traject met een lengte van ongeveer 3,5 kilometer. 
Hierdoor wordt een beter resultaat geboekt op het vlak van herstel van de Astense Aa, 
één van onze fraaiste beken. 
 
Ernest de Groot, DB-lid bij Waterschap Aa en Maas  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waterschap De Dommel 
 
Even Voorstellen: Corinne Aerdts 
 
Hierbij wil ik me graag even voorstellen als nieuw fractielid van Water Natuurlijk in het 
Algemeen Bestuur van Waterschap de Dommel. Ik volg per 3 oktober Erik Perdijk op. 
Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en woon daar nog steeds met veel plezier.  
Ik heb op de HTS Bedrijfskunde gestudeerd en in Tilburg Organisatiewetenschappen. 
 
De Dommel maar ook de waterschapwereld zijn mij niet onbekend. Ik heb in de periode 
2005-2008 voor de categorie ingezetenen in het bestuur van Waterschap de Dommel 
gezeten. Daarnaast heb ik vanaf 1989 gewerkt bij het Hoogheemraadschap van Schieland in 
Rotterdam. Ik heb in die jaren veel voorbij zien komen en het aantal waterschappen zien 
verminderen. Ik geloof in de verankering van de bestuurslaag en vond directe verkiezingen 
een groot goed. 
 
Vanuit mijn achtergrond heb ik me in mijn 
vorige bestuursperiode toegelegd op 
financiën (commissie financiën en de 
commissie van de rekening). Gezien mijn 
financiële werkervaring geen vreemde 
keuze.  
 
Daarnaast ben ik een fervent genieter van 
ons mooie Brabantse land dat vooral zo 
moet blijven met zoals mijn voorganger het 
mooi schreef: water waarin je kunt spelen, 
zwemmen, vissen en varen en waarlangs je 
kunt lopen en fietsen”. 
 
Destijds allemaal redenen om me verkiesbaar te stellen. Ik wil me vooral bezig houden met 
de financiële kant van de waterschapstaken.  Droge voeten en mooi water tegen een 
aanvaardbaar tarief.  
 
Groetjes, Corinne Aerdts 
 
 
De Keersop: van miskleun naar Protocol of hoe Waterschap De Dommel met schade 
en schande wijs is geworden 
 
In 2011 werden we opgeschrikt door uit de hand gelopen baggerwerkzaamheden van 
Waterschap De Dommel in de Keersop: in plaats van het weghalen van enkele lokale 
zandkoppen werd op verzoek van een aantal aangelanden de ecologisch bijzonder 
waardevolle beek over een lengte van 8,5 km met 10 - 20 cm uitgebaggerd. Daarmee werd 
niet alleen de afvoercapaciteit van de beek met Natura 2000-status veel te veel vergroot 
maar werd ook de biotoop van onder meer de beekprik ernstig aangetast. BMF en RAVON 
hebben een officiële klacht ingediend en ook Staatsbosbeheer heeft bezwaar gemaakt. 
  
Op voorstel van de klachtenadviseur Jan van Homelen heeft het waterschap nu onder leiding 
van Tiny Arts een Afwegings- en uitvoeringskader beheer en onderhoud Keersop gemaakt 
waarin de natuurfunctie als dominante functie voor de Keersop wordt aangewezen. Dit leidt 
tot een nieuwe beheersrichtlijn met minder maaien, duurder onderhoud (zoals gebruik van 
een flexibodemmes waarmee niet over de volle breedte en niet tot op de bodem wordt 
gemaaid) en een iets grotere kans op natschade. Door meer begroeiing toe te laten, wordt 



de sterk verhoogde 
afvoercapaciteit teruggebracht tot 
die van de legger. Eventueel 
extra onderhoud moet voortaan 
worden getoetst aan het nieuwe 
Protocol beheer en onderhoud 
Waterlopen - Afweging 
waterafvoer en ecologie. Hierin 
worden de interne procedures en 
verantwoordelijkheden 
vastgelegd, dat is precies het 
punt waarop het in 2011 mis ging. 
 
Water Natuurlijk is ingenomen 
met de nieuwe aanpak. Wanneer 
volgens plan ook voor de andere 
ecologisch waardevolle beken 
zoals Dommel, Beerze en Reusel 
de beheersrichtlijn overeenkomstig 
wordt aangepast hebben we een flinke stap vooruit gezet. 
  
Hans Kloosterboer, AB-lid bij Waterschap De Dommel 
 
 
Dommel vuiler door lozing Rendac 
 

De fractie Water Natuurlijk heeft in de bestuursvergadering van Waterschap de Dommel 
vragen gesteld over de lozingsvergunning van het bedrijf Rendac.  
In Nederland en België is Rendac de enige vergunninghouder voor het inzamelen en 
verwerken van dierlijk restmateriaal. Rendac aan de Kanaaldijk Noord te Son heeft bij het 
Waterschap de Dommel een lozingsvergunning aangevraagd, omdat het lozingspunt van 
Rendac Son BV wordt verplaatst van het Wilhelminakanaal naar de nabijgelegen 
perceelsloot ‘Sonseheideloop’. De lozingsvergunning van Rendac wordt door het 
Waterschap de Dommel goedgekeurd ondanks het feit dat deze lozing negatieve effecten 
heeft voor de waterkwaliteit in de rivier de Dommel.  
 
De Brabantse Milieufederatie heeft naar aanleiding hiervan een open brief aan Rendac 
gestuurd. Deze brief is te lezen op http://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws120913 
 
Plonie van Campen, AB-lid Waterschap De Dommel 
 
 
Werkbezoek fractie Water Natuurlijk en fractie Natuur aan Meerhoven 
 
Beide fracties brachten 12 september jl. een werkbezoek aan de Natuurwerkplaats 
Meerhoven en Park Meerland. 
 
In de natuurwerkplaats werden we ’s morgens 
verwelkomd door initiatiefnemer en dierenarts Miel 
Hovius. Tijdens zijn presentatie vertelde Hovius dat de 
stichting Natuurwerkplaats Meerhoven is opgericht  
om de natuur bij jong en oud breed onder de aandacht 
te brengen. In de werkplaats werden we rondgeleid 
door het laboratorium en langs de verzameling 
schelpen, skeletten en opgezette dieren.  

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws120913


Hovius lichtte toe dat de skeletten uitermate geschikt zijn om de basisschooljeugd de 
overeenkomsten te laten zien tussen de bouw van dieren en de ontwikkeling van bruggen, 
vliegtuigen en hoge snelheidstreinen.  
 

In het laboratorium maakten we kennis met 
stagiaires van de HAS, ’s Hertogenbosch, die 
bezig waren met onderzoek naar micro-
organismen. Door de microscoop van Charles 
Wassenberg bewonderden we een 
Echinogammarus berilloni. Deze verdwenen 
gewaande egelvlokreeft werd toevallig door 
hem ontdekt bij een monstername in de rivier 
de Beekloop, ten zuiden van Bergeijk.  
 

 
Na de broodjes lunch verdiepten we ons onder leiding van Jac Hendriks in het Delta Plan 
Hoge Zandgronden.  
 
Aan het einde van de middag begaven 
we ons naar het park, waar Miel Hovius 
en Hans Binners een toelichting gaven 
op de hydrologie en waterhuishouding 
van Meerhoven. Vanaf een heuvel 
hadden we prachtig uitzicht op de mooie 
vennen en de Meerbeek, een ring van 
water, die zo is aangelegd dat allerlei 
watertypen zijn ontstaan, zoals sloten, 
laaglandbeken, snelstromende beken, 
plasjes, poelen en vennen. In het 
arboretum, waar zo’n 1200 unieke 
bomen en planten zijn verzameld, 
vertelden Hovius en Binners hoe zij dit 
monnikenwerk met de hulp van 
gemeente en schoolkinderen tot stand 
hadden gebracht.   
 
Tenslotte werd onder het genot van een glaasje nagekeuveld in het buurtcafé.  
 
Bevlogenheid, enthousiasme, doorzettingsvermogen en de belangeloze inzet van de 
initiatiefnemers maakten een diepe indruk op ons allen. Kortom, het was een geslaagde dag. 
 
(foto levensgrote skeletten: Miel Hovius) 
(foto egelvlokreeft: Charles Wassenberg) 
(foto uitzicht op park Meerland: Jac Hendriks) 

 
Yvonne van Sebille, AB-lid Waterschap De Dommel 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Coördinator Water Natuurlijk Brabant 
Plonie van Campen 
Spoorlaan 434b 
5038 CH Tilburg 
Mobiel: 06 – 12 61 46 08 
plonie.van.campen@brabantsemilieufederatie.nl 


