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• Bestuurszaken 
In 2017 zijn er 12 openbare bestuursvergaderingen geweest, die door steeds 3 à 5 leden – 
naast de bestuursleden – werden bijgewoond, alle in gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’ te St. 
Hubert.  
De vereniging heeft in 2017 in totaal 157 poststukken ontvangen en er 11 verstuurd.  
 
Op de ledenvergadering van 2017 trad Winfried Bosters af als bestuurslid, en werd Harrie van 
de Wetering als nieuw bestuurslid gekozen. Hij nam het penningmeesterschap over van Sylvia 
van Duijnhoven, die nu meer tijd heeft om zich, als gewoon bestuurslid, met andere zaken 
binnen de vereniging bezig te houden.  
 
• Werkgroepen e.d. 
In de volgende werk- of klankbordgroepen zaten (en zitten nog steeds) leden van onze 
vereniging: 
(klopt onderstaande nog?) 

- Gemeentelijke Werkgroep Natuur en Milieu Cuijk;  
- de Werkgroep Spoordijk (intergemeentelijke werkgroep die plannen moet ontwikkelen 

voor de Spoordijk die door Beugen, Haps, St. Hubert en Mill loopt); 
- de werkgroep N264;  
- de werkgroep RBT Laarakker, Haps 
- de samenwerking Heimolen Sint Hubert; 
- het groenoverleg Waterschap Aa en Maas;  
- de projectgroep beekherstel Graafsche/Lage Raam in de Verborgen Raamvallei; 
- de (slapende) klankbordgroep rond de mestverwerkingsfabriek MACE; 
- de klankbordgroep geurbeleid Sint Anthonis; 
- de klankbordgroep bestemmingsplan buitengebied Boxmeer. 

 
• Mestverwerking 
Steeds blijft de druk vanuit de boerenorganisaties en politiek om mestverwerking in welke 
vorm dan ook letterlijk een plek te geven. De MLvC is geen fan van deze end-of-pipe 
oplossing. Het houdt de veestapel in stand en het zou best eens kunnen, dat door 
mestverwerking de druk van de ketel gaat en er weer meer beesten komen. Onder een 
landelijke LTO-lobby is er een zogenaamde verwerkingsplicht gekomen (eigenlijk: dat mest 
niet geproduceerd mag worden waarvoor geen afzet is), omdat zonder een constante "bruine 
stroom" richting fabrieken het economisch niet uit kan. Nu stelt men dat het moet van de 
politiek, en dat men het dan ook niet tegen mag houden. De maatschappelijke discussie 
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verstomt echter niet. Steeds meer burgers verzetten zich, al dan niet als gevolg van de stank 
van bestaande bedrijven, die voor een slecht imago zorgt.  
 
De MLvC had zitting in een klankbordgroep rond de mestverwerkingsfabriek MACE in 
Landhorst. We hebben ervoor gekozen het gesprek te blijven aangaan. Het is voor onze 
vereniging helder, dat - als het tot een procedure komt - een volledige Milieueffectrapportage 
onontbeerlijk is. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oss. Als de fabriek daar door 
gaat, dan houdt het in Landhorst en voor ons op. Wel volgen we de ontwikkelingen van 
andere mestfabrieken, zoals Smits aan de Volkelseweg en Aben aan de Broeksteen in 
Wanroij. Dit heeft gevolgen voor de hele regio. Daaronder ook begrepen de aanzuigende 
werking op de veehouderij en de cumulatie van meerdere fabrieken in de regio. Dat lijkt 
moeilijk te worden. 
 
Daarnaast heeft de Provincie Noord-Brabant – zoals aangekondigd in het bestuursakkoord 
“Beweging in Brabant” - het initiatief genomen om samen met partners te komen tot een 
gedragen mestbeleid. Daartoe heeft ze vertegenwoordigers van boeren, milieuorganisaties, 
burgercomités, gezondheidsinstanties, gemeenten, waterschappen en kennisinstellingen 
uitgenodigd om, middels zogenaamde regiodialogen, hierover van gedachten te wisselen. De 
MLvC heeft hier ook aan deel genomen. Samen met andere groeperingen vormen we het 
Burgerplatform Minder Beesten. Onze oplossing voor het mestprobleem: minder beesten. Die 
boodschap hebben we luid en duidelijk op het Provinciehuis laten horen; zowel op bestuurlijk 
als op politiek niveau. Ook organiseren we publieksbijeenkomsten in samenhang met dit 
netwerk. 
 
• Leskistenproject 
De leskisten zijn ontwikkeld door de werkgroep Millse Schoolgidsen, en tijdens het werken 
met deze leskisten ligt de nadruk op natuurbeleving in de eigen omgeving, want je hoeft echt 
niet ver weg om een heleboel moois te ontdekken. De ervaring leert dat kinderen heel veel 
zien als je bezig bent met een natuurproject en dat ook heel veel kinderen enthousiast worden 
tijdens de projecten. Maar eigenlijk geldt dat ook voor volwassenen. Hoe meer men te weten 
komt over de natuur, hoe interessanter het wordt. Maar dat moois moet wel eerst ontdekt 
worden…..  
 
Het afgelopen schooljaar zijn er weer minder leskisten uitgeleend – in de gemeente Mill en 
Sint Hubert - dan het jaar daarvoor; de binoculairs blijven wel uitgeleend worden. Ook in de 
andere gemeenten in het Land van Cuijk is er minder vraag naar leskisten. Wél wordt er 
gevraagd naar mensen die iets over een vooraf bepaald thema kunnen komen vertellen (IVN-
ers), maar die kennis is binnen onze vereniging niet in ruime mate aanwezig. Daarom gaan we 
in gesprek met IVN’s binnen het Land van Cuijk. 
 
• INFO 
Afgelopen jaar zijn er weer 3 INFO’s verschenen. De eerste werd nog opgemaakt door 
redacteur Kees de Bruijn, de andere 2 door onze ‘oude’ opmaakster Marie-José Claassen (dot-
kom Design). De redactie van dit blad bestaat sinds nummer 2017-2 uit Wygard Braspenning, 
Sylvia van Duijnhoven (eindredactie) en Jan Reijnen. Met ingang van 2018 krijgt dit blad een 
nieuwe naam: Bladgroen (bedacht door Sylvia). 
 
• Website  
De website www.MLvC.nl blijven we ontwikkelen en verbeteren. Zo is deze aangepast 
waardoor het nu mogelijk is óók op tablets e.d. te scrollen. Daarnaast staan er twitterberichten 



P a g i n a  | 3 
 

Jaarverslag 2017 Milieuvereniging Land van Cuijk 
 

op, die ook via twitter@mlvc.nl te volgen zijn, en hebben we een facebookpagina: 
www.facebook.com/milieuverenigingLvc.  
 
• Gebiedsproject Verborgen Raamvallei 
Dit project, met als motor Waterschap Aa en Maas, heeft een visie opgeleverd die nu 
uitgewerkt wordt in 11 deelprojecten, met elk een eigen werkgroep. De MLvC zit in 7 
daarvan, onder andere ‘Beekherstel in het stroomgebied van de Lage Raam’, ‘Cultuurhistorie’ 
en ‘Verkeer en recreatie’. Een aantal plannen zijn opgesteld, waarvan het Peelkanaalplan 
inmiddels definitief is. 
 
• Geurbeleid 
De evaluatie van de Wet Geurhinder en Veehouderij heeft opgeleverd dat er een enorm 
verschil is tussen de ambtelijk vastgestelde stank (‘het valt wel mee’) en de door burgers – 
13.000 geënquêteerde burgers! – werkelijk ervaren stank (‘het stinkt erg’; wel 2 tot 4 keer 
zoveel als het model aangeeft). Er zitten dus véél meer mensen in de stank dan op grond van 
het model voorspeld was. Wil je minder stankgehinderden, dan zal de normering dus 
aangepast moeten worden. 
We hebben in 2016 de 5 gemeenten in het Land van Cuijk een brief gestuurd met daarin een 
aantal vragen over de geurnormen. Deze vragen konden de gemeenten niet beantwoorden, 
omdat ze hun eigen geurbeleid nog moesten evalueren; en we hebben nog steeds geen 
antwoord gekregen. De gemeente Sint Anthonis heeft hiertoe een werkgroep in het leven 
geroepen, waarin de MLvC ook zit. 
 
• Stroomlijn Maas 
Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt plannen om de doorstroming van rivieren te bevorderen, 
zoals het plan Stroomlijn Maas: “Het Programma Stroomlijn zorgt voor betere doorstroming 
van de rivier bij hoogwater door bomen en struiken die in de stroombaan van de rivier staan te 
verwijderen”. Tegen de oorspronkelijke plannen hadden wij bezwaar en hebben daarom een 
zienswijze ingediend. Toen hier niets mee gedaan werd, hebben we beroep ingesteld en een 
voorlopige voorziening aangevraagd. Rijkswaterstaat wilde beide van tafel, en vroeg ons wat 
daarvoor nodig was. Dat hebben we aangegeven, en nadat ons toegezegd was dat de plannen 
aangepast zouden worden, hebben we beroep en verzoek ingetrokken. 
Maar: de (onder)aannemer is tóch gaan kappen op plekken waar dat níet zou gebeuren (RWS: 
‘sorry, sorry, sorry, maar ze zijn vanuit een verkeerd punt gaan meten’; ja ja), met als gevolg: 
havikshorst en buizerdhorst naar de Filistijnen. RWS heeft gevraagd hoe dit goed te maken en 
is daarvoor zelfs met mensen hoog in de organisatie excuses bij ons komen maken. Ons plan: 
voorlopig geen verdere werkzaamheden, zodat de biotoop van de roofvogels zich misschien 
kan herstellen. RWS is niet bereid om rigoureus te stoppen met kappen, maar is wél bereid 
om haar gronden de bestemming ‘natuur’ te geven. RWS heeft toegezegd op de bewuste plek 
geen periodiek onderhoud te gaan plegen en daarmee het herstel van de begroeiing niet meer 
in de weg te staan. De afsluiting van het Noordereiland voor (gemotoriseerd) verkeer, zoals 
wij graag hadden gezien, gaat niet door omdat de gemeente Boxmeer niet wil meewerken. 
[Door het gebied minder toegankelijk te maken zou het zich verder als natuurgebied kunnen 
ontwikkelen]. 
  
• Bijeenkomst Veehouderij en gezondheid in Deurne 
Op 9 maart vond deze bijeenkomst plaats. Kandidaat Tweede Kamerleden (op 15 maart waren 
er Tweede Kamerverkiezingen) van bijna alle belangrijke politieke partijen en toenmalig 
staatssecretaris Van Dam gingen daar in discussie voor zo’n 1100 aanwezigen. Wij hebben 
daar enkele tientallen nitraattests gedaan. Ook in het kader van de Tweede 
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Kamerverkiezingen leverden we een bijdrage (het Tv-programma ‘Nieuwsuur’) over co-
vergisting aan de hand van bedrijven in het Land van Cuijk.  
 
Op 29 november leverden we een bijdrage aan een discussiebijeenkomst in Deurne. Het ging 
over het economisch model voor de veehouderij en de historische verhouding tussen de 
belangen van de veeindustrie en de volksgezondheid. ‘Nieuwsuur’ was hierbij aanwezig. We 
waren betrokken bij de voorbereiding van het programma de Onderstroom, de mestfraude 
(NRC) en gaven een interview voor Oneworld. We waren live te horen op NPO1-radio over 
de problematiek van de VAB’s. 
 
• Maasheggenvlechten 
Op de 2de zondag van maart vindt traditioneel het Maasheggenvlechten in Oeffelt plaats. Wij 
hebben daar op 12 maart met een vlechtteam aan meegedaan, helaas zonder de gouden, 
zilveren of bronzen hiep te winnen. Tevens waren we daar met een stand met 
informatiemateriaal over onze vereniging, en hebben we mensen uit Noordrijn-Westfalen 
enthousiast kunnen maken over het rapport ‘Veehouderij en gezondheid’.  
 
• Naar Brussel 
Op 25 april zijn enkele van die mensen uit Noordrijn-Westfalen, samen met 
vertegenwoordigers van Vlaamse en Nederlandse groepen (waaronder de MLvC) naar het 
Europees Parlement en het Vlaams Parlement in Brussel gegaan om Europese en Vlaamse 
politici te vragen in actie te komen vanwege de gevaren van de intensieve veehouderij voor de 
volksgezondheid. 
 
• Heimolen Sint Hubert 
Rond deze molen hebben wij een terrein in beheer. Enkele jagers hadden daar een hoogzit 
geplaatst, om op een vos die zich daar zou ophouden te kunnen jagen. Omdat er echter een 
bewoonde dassenburcht in de buurt is, moest deze hoogzit weg. 
 
• Flessenhals Oeffelt 
Om in geval van een ‘watergolf’ die zich eens in de zoveel tijd kan voordoen plek voor het 
water van de Maas te creëren, wil Rijkswaterstaat de ‘flessenhals’ bij Oeffelt – waar het brede 
winterbed van de Maas versmald wordt – aanpakken door ingrepen in het Maasheggengebied. 
Wij houden de vinger aan de pols bij deze plannen en doen dit samen met de 
Dassenwerkgroep Brabant. 
 
• Pontje over de Lage Raam 
Als onderdeel van het wandelpad dat bij de Heimolen in Sint Hubert begint, hebben we een 
vergunning aangevraagd – en gekregen – voor een trekpontje over de Lage Raam. Het 
Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert hebben de kosten van de aanleg 
hiervan betaald. Op 31 mei is dit pontje ‘D’n Hôpsen Diek’ te water gelaten. 
 
• Vertoning ‘Before the Flood’ 
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we op 28 juni in Myllesheem alle 
gemeenteraadsfracties van de 5 Land van Cuijkse gemeenten uitgenodigd voor de vertoning 
van Leonardo DiCaprio’s klimaatfilm ‘Before the Flood’, en na afloop gevraagd welke 
maatregelen de partijen in hun gemeente willen nemen. De opkomst was helaas zeer matig, en 
de partijen die er waren wilden niet veel zeggen over de te nemen maatregelen.  
 


