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Beste Commissieleden
De Milieuvereniging Land van Cuijk is sinds het begin van de jaren tachtig actief met
betrekking tot de visievorming van de Kuilen. Niet in de minste plaats omdat onze
leden daar graag vertoeven en met deskundigheid naar het gebied kijken.
Vanuit betrokkenheid, gebaseerd op kennis van het gebied en kennis van natuurlijke
processen hebben wij de conceptvisie bekeken en besproken.
Natuurontwikkeling in onze gemeente – en niet alleen in onze gemeente – behelst
voor het overgrote deel activiteiten, die bestaan uit herstellen van menselijke foutieve
ingrepen in een gebied uit het verleden. . Zo laten we de Hoge Raam meanderen,
die we eerder hebben rechtgetrokken; we vernatten gebieden, die verdrogen ten
gevolge van de ruilverkaveling; we leggen verbindingszones aan ten behoeve van de
natuur, die …….. er vroeger overal gewoon lagen. Dit zijn zichtbare dingen.
Het verzet tegen de bouw van een betoncentrale door de Milieuvereniging mocht niet
baten. Hij werd gebouwd en enkele jaren later uitgekocht door de gemeente. Herstel
dus. De jarenlange discussie om “binnen de waterlijn” natuur te ontwikkelen en niet
om er buiten te gaan, is goed afgelopen. Het was onderdeel van de verplichte
compensatie, waarvoor de gelden gereserveerd hadden moeten worden, maar
helaas…… foetsie.
En er liggen nog kansen in het gebied de Kuilen om het menselijk handelen te
herstellen.
Een zgn. geluidswal die er plotseling moest komen, omdat een bedrijf haar
bedrijfsafval kwijt moest. Ooit zal het verdwijnen en dan heet dat ook gewoon
natuurontwikkeling.
Als we nu soms een fietsexcursie houden door de gemeente Mill, dan zijn heel veel
mensen verbaasd over de schoonheid van het Millse buitengebied. “Ik wist niet, dat
het hier zo mooi was”. En ons verbaast het dan dat daar heel veel mensen bij zitten
die uit onze gemeente komen.
De insteek van onze reactie is dan ook om deze schoonheid te behouden en verder
een kans te geven, want we zijn er nog lang niet.
Doordat het gemeentebestuur voorwaarde-scheppend aanwezig is geweest – i.s.m.
Natuurmonumenten – is er niet alleen visueel, maar ook biotisch een interessant
gebied ontstaan. De natuur ontwikkelt zich aan de hand van successiereeksen:
opeenvolgende plantengemeenschappen, die de tijd nodig hebben om in een
stabiele eindsituatie te geraken. Dat vraagt om een goede uitgangssituatie, die zo
schraal mogelijk moet zijn. Dat is door de inrichting gelukt. De huidige spontane
pioniersvegetatie herbergt diverse soorten orchideeën en andere zeldzame
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botanische juweeltjes. Deze locaties zijn bij Natuurmonumenten onder de aandacht,
buiten de begrazingseenheid gebracht en wordt er een passend beheer gevoerd. Op
weer ander plaatsen zal de natuurlijke successie leiden tot vorming van loofbos. De
natuurlijke successie mag op geen enkele wijze worden beïnvloed en heeft veel tijd
nodig. Het belangrijkste wat de gemeente kan doen, om dit proces een kans te
geven is: niets. Doe niets. Geef het de tijd. Grijp niet in. Want: niet alles wat mag,
moet je willen.
“Niets doen” zit niet in onze genen. En voor “niets doen” heb je overtuigingskracht
nodig en kennis. Uw visie reikt tot 2025. In 2021 komt er de Omgevingswet.
Participatie wordt belangrijk geacht in die nieuwe wet. En ook zijn er mogelijkheden
om op gemeentelijk niveau de luchtkwaliteit te beïnvloeden. Het zou mooi zijn als de
gemeente Mill in die geest de ideeën voor de Kuilen verder uit ontwikkelt.
Want terwijl het lijkt, alsof er niets gebeurt in dit gebied, gebeurt er wel wat. Eerder
stelden wij, dat de schrale uitgangssituatie het startpunt is voor een mooie
successiereeks. En die dreigen we langzaam te verliezen. Als onderdeel van een
veedichte provincie kent ook Mill een aantal grote veehouderijen, ook in de buurt van
de Kuilen. Deze veehouderijen bemesten de Kuilen met stikstof. Dat tast dus de
biotische uitgangssituatie aan en zal uiteindelijk leiden tot een minder interessant
gebied. De mens grijpt dus in; elke dag. Tegelijkertijd stelt U: “Voor de recreatieve
ontwikkelingen in de Kuilen zijn de bestaande landschaps- en natuurwaarden de
basis en de context. We willen zowel de natuurlijke kwaliteiten van dit gebied als de
recreatieve kwaliteiten versterken én met elkaar in balans brengen. Vandaar ons
motto “Natuurlijk Recreatief!”” .
Het versterken van de natuurontwikkeling begint bij het verbeteren van de
luchtkwaliteit. En helaas verhouden economische ontwikkelingen zich veelal slecht
met natuurontwikkeling. Ook niet als daar bij staat: “met mate”.
Daarom pleiten wij er voor om het plangebied te vergroten en de omliggende
veehoudertijen te betrekken bij de planvorming, want: “now is the moment”
1.
U bent bezig met de planvorming.
2.
De veehouderijsector is volop in beweging en dat gaat voorlopig door.
3.
De omgevingswet komt er aan; een uitgelezen kans voor de
gemeenteom vanuit de basis dit plan vorm te geven. Het zou zo maar tot
een win-win-situatie kunne leiden, om maar eens een veel gebezigde
term van oud-burgemeester Daandels te gebruiken.
Tot slot wat haaks staat op de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden en
wat we niet willen:
1.
lawaaisporten in het gebied
2.
Woonvormen
3.
Intensieve recreatie
4.
Externe bereikbaarheid vanaf de Graafseweg
Dus als U ons gelukkig wilt maken, doe dan niets en …….. tot slot: draag het gebied
om niet over aan Natuurmonumenten.
Wij danken U voor uw aandacht.
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