Historie en verantwoording
De Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel is
in 1988 opgericht. In 1990 is de werkgroep als
stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het voornaamste doel is het behouden en verbeteren
van natuur en landschap in de gemeente Boxtel.
Daarbij is het belangrijk de kennis van en de interesse
voor de natuur bij de Boxtelse bevolking te vergroten.
De werkgroep telt inmiddels ruim 130 donateurs.
De beheersactiviteiten zijn vooral gericht op het
onderhoud van knotbomen, houtsingels, bosjes en
poelen; het beheren van Sparrenrijk en het natte
weidegebied langs de Dommel horen daar zeker bij. Dit
uitvoerend werk gebeurt in goed overleg met de
gemeente, het waterschap, boeren en burgers.
Daarnaast zijn er lezingen, excursies en rondleidingen
en vinden inventarisaties van planten en dieren plaats.
Op basis van hun grote gezamenlijke kennis denken
leden ook mee over de gevolgen van gemeentelijke
plannen voor natuur en milieu.
Binnen de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer
Boxtel is een groot aantal vrijwilligers actief in
verschillende subgroepen. In deze folder vindt u meer
informatie over de werkzaamheden van deze groepen.
Beheergroep Dommeldal
De leden van de Beheergroep Dommeldal houden
toezicht op de Schotse hooglanders, die de
Dommeloever tegenover het Waterschapsgebouw
begrazen. Zij controleren regelmatig de afrastering
rondom dit natte weidegebied, zodat koeien en kalfjes
niet uitbreken. Ook het maaien van randen en
wandelpaden en het afvalvrij houden behoren tot hun
vrijwilligerstaak
Contactpersoon: Theo van der Heijden; tel. 0411-683348.

Beheergroep Sparrenrijk
Het doel van deze groep is om van Sparrenrijk een
meer gevarieerd, natuurlijk bos te maken. Een speciale
folder met gemarkeerde wandelroute en uitleg is bij ons
verkrijgbaar. Sinds 1996 werkt deze groep elke
donderdagmorgen, van september tot eind maart, in dit
ca. 50 ha. grote gebied. Er is regelmatig overleg over
de werkzaamheden met de gemeente Boxtel, die
eigenaar is van het bos. Contactpersonen: José Poort; tel.
0411-674740, en Han Peeters; 0411-674872

Bomenadviescommissie
De Bomenadviescommissie richt haar aandacht speciaal op bijzondere bomen in Boxtel. Er staan veel
waardevolle bomen in parken, langs wegen en in tuinen
van particulieren. Het is belangrijk hiermee zorgvuldig
om te gaan; behoud en nieuwe aanplant zijn allebei
noodzakelijk. De commissie adviseert zowel de
gemeente als particulieren. Er is een rondwandeling beschikbaar langs bijzondere bomen in Boxtel.
Contactpersoon: José Poort; tel. 0411-674740.
Florawerkgroep
Deze groep inventariseert planten en landschapselementen in Boxtel en brengt zo de natuurwaarden in
kaart. Om de invloed van maai-, graas- of kapbeleid als
beheersmaatregel op de natuurontwikkeling te kunnen
meten is het belangrijk gegevens te verzamelen. Deze
gegevens worden meegenomen bij het meedenken
over de gemeentelijke plannen. Contactpersoon:
Joost van Rooy; tel. 0411-683687.

steld. Ook voor nieuw aan te leggen poelen kan deze
werkgroep een helpende hand bieden.
Contactpersoon: Marie-José Meertens; tel. 073-5518620.

Vogelwerkgroep
De Vogelwerkgroep (VWG) organiseert en ondersteunt
activiteiten en initiatieven gericht op het ontdekken en
beschermen van vogels in de natuur en beoogt daarbij
de vogelbeleving bij de leden en de Boxtelse bevolking
te verhogen. Voor de leerlingen van de basisscholen
worden activiteiten georganiseerd gericht op natuurbeleving met vogels in het bijzonder. Er worden acties
ondernomen gericht op bescherming van kwetsbare
soorten. Voorlichting en het plaatsen van nestkasten
zijn hiervan voorbeelden. Excursies bevorderen de
deskundigheid van de leden. In de Boxtelse natuurgebieden worden jaarlijks broedvogels geïnventariseerd. Met de uitkomsten hiervan bepalen de
beherende instanties hun beheersmaatregelen.
Contactpersoon: Frans Maas; tel. 0411 675221.

Knotploegen
Leden van deze groepen verrichten onderhoud aan
kleine landschapselementen in het buitengebied. In
overleg met de eigenaren knotten ze wilgen, zagen en
dunnen bosjes, houtwallen en struikensingels en
verwerken het hout in takkenhagen. Dit bevordert een
grote variatie aan vogels, zoogdieren, insecten en
planten in natuurlijke perceelsafscheidingen. De
groepen werken in het winterseizoen elke drie weken
op maandag en zaterdag van 9-12 uur.
Contactpersonen:
Hans Volmer (zaterdag) tel. 0411-674631
Han Peeters (maandag); tel. 0411-674631

Paddenstoelenwerkgroep
De groep inventariseert paddenstoelen in Sparrenrijk
en indien mogelijk en gewenst ook in andere nabij
gelegen gebieden. De werkgroep maakt een
inventarisatieverslag die de gemeente of andere
belanghebbenden kunnen gebruiken. Via excursies
wordt de belangstelling vergroot.
Contactpersoon: Cor Kievit; tel. 0411 -675160.
Poelenwerkgroep
Deze werkgroep heeft zich als doel gesteld alle poelen
in Boxtel in kaart te brengen en te inventariseren op
aanwezige flora en fauna. Verder kan in overleg met de
eigenaren een onderhoudsprogramma worden opge-

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
De overheid behartigt in haar beleid ook de belangen
van natuur en landschap. Het Rijk heeft het realiseren
van de ecologische hoofdstructuur vastgelegd in het
Natuurbeleidsplan, de Provincie in het Streekplan. De
gemeente moet dit beleid o.a. verwerken in haar bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De werkgroep Ruimtelijke Ordening neemt deel aan gemeentelijke overlegstructuren en adviseert en stimuleert dat in ruimtelijke
plannen, in het bijzonder die voor het buitengebied en
die waar de Dommel in voorkomt, ook daadwerkelijk
rekening wordt gehouden met natuur.
Contactpersoon: Nico Landwehr-Johan; tel. 0411-683709.

