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DE STAATSSECRETARIS VAN CULTUUR, R-ECRTATIE EN MA.A.TSCHA.PPELUK'WERK

Overwegender dat het gedeelte van.de zogenoemde ItOeffelter Meentrr, dat
.{# wordt gevormd door de hierna kadastraal omschreven percelen, van algemeen
belang is zowel uit een oogpunt van nat,uurschoon als om zijn natuurwetensc.happelijke betekenis en daardoor een natuurmonument is in de zin van
artikel 1, onder b, van de Natuurbeschermingswet (Stb. 1962, 5?Z);

da.t dit natuurmonument een enigszins golvend rivierduingebied is, doorsneden
door de Oeffeltse Raan;

dat als gevolg van de geomorfologische structuur en het aanvezige reliäf
alsmede van de overgangen van grofzandige afzettingen met grint naar
zaveLige gronden een verscheidenheid in milieutypen bestaat, die heeft
geleid tot een belangwekkende schakering in de vegetatie, waarin diverse
fluviatiele

plantesoorten voorkomen;

dat zich hieronder diverse zeldzame
dat het onderhavige natuurmonument
zogenaamde Maasui terwaardengebied

en

een

minder algemene soorten bevinden;

uezenlijk onderdeel vormt van het

;

{i} 0verwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van het onderhavige
natuurrnonumenLt dat hieronder niet atLeen moeten worden begrepen de'hierboven
genoemde biologische waarden, maar ook de geomorfologische structuur, de
opbouw van het bodemprofiel en het landschap, dit laatste mede in relatie
tot de omgeving;
Overwegende ten slotte,
-

dat de bescherming van dit natuurmonument niet
reeds op andere wiize door of krachtens de rvet is verzekerd;
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GeIet op artikel 7 en artikel p, zevende lid, van de Natuurbeschermingswet;
Gezien de beschikking van 1B mei 19?9't nr. NLB/N-15769, houdende het
besluit, dat de aanwijzing als beschermd natuurmonument in overweging is
ten aanzien van een gedeelte van de rr0effelter Meentrr;
Gezien de omtrent de in overweging z$nde'aanr.rijzing door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant ingezonden en van hqn beschouwingen vergezelde
schrifturen, alsmede de te zelfder zake door de Natuurbeschermingsraad
gn de Rijksplano.logische Commissie uitgebrachte adviezen;
Handelende in overeenstemming met de Minister van VoLkshuisvesting
Ruimtel\jke Ordening;

en

BESTUIT:
aIs beschermd natui¡rmonument het gedeelte van de
gevormd. door de percelen, kadastraal bekend gemeente
Meent'r,
"Oeifelter
Oeffelt, sectie A, nrs.9?2, 198? ged., 27JB eed. en 1)6J ged., alsmed'e
een ongenummerd perceel, gelegen tussen de percelen nrs. 1987 en 972,
een en ander zoals aangegeven op de bij deze beschikking behorende kaart
Aangewezen wordt
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Van deae beschikking za1_ mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
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Het natuurmonument I'oeffelter Meentrr ligt in de gemeente oeffelt qn
beslaat een oppervlakte van ca 26 ha.
Het gebied maakt deel uit van het Maasuiterwaardengebied en vormt hiervan
een markant onderdeel. fn het kader van de in voorbereiding zijnde
verkaveling rrl,and van Cuykfr word,t er naar gestreefd het gebieJ atsruilnatuurgebied te behouden.
ilet gebied bestaat uit een oppervlakte ve{graven rivierduingebied., }raar
door het praatseliik weghareh van de fiinzanãige lagen, grofzãndige lagen
gemengd rnet grint aan de oppervlakte zijn komãn te liggãn. Het hierdoor
ontstane microrèliäf en d.e overgangen naar meer kleihoudende bodems naar
de randen toe hebben een gevariãerãe vegetatie doen ontstaan.
De vegetatie behoort tot het droge grasiandtype, waarin elementen uit de
Festuco-sedetalia en de Festuco-Bromet¿ overhãersen.
voorkomende soorten zijn onder neer Krein tasjeskruid., Rapunzelklokje,
Kruisdistel, overblijvende hardbloem, Schapegias, Kluwenklokje, Muizeoortje,
Grasklok j e, Thijm en Agrimonie.
Deze vegetatie is naast de ontstaanswijze van het betrokken natuurmonument
het gevolg van het sed.ert jaar en dag gebruikelijke beheer, bestaande uit
zeer extensieve b'eweiding zonder gebruik v"r,. r"it- en/of stoorstoffen.
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De begrenzing van het beschermd. natuurmonument is opgesteld aan de hand
van de bovengenoemde na.tuurwetenschappel_ijke criteria.
De begrenzing loopt van de meest ruiããosielijke punt van de teen van het
dijklichaam (percee]- 27t8) in noord.westelijke -rictrting langs de zuid,westelijke
perceelsgrens tot aan het punt, waar de oprit naar het dijklichaam met de
dfik is verbonCen; vandaar over d.e oprit nãar de oostpunt van perceel 1965,
vervol"gens
de zuidoosteì-ijke en zuidwestelijke pàrceeì-sg"ãrru u"r,
-rangs
perceel 1965
tot aan de afrasterin'g tegenover perceel 192O; dan langs deze
afrastering tot aan het puntr waar de afrast""ing de teen van d.e dijk raakt;
vervoJ-gens over de dijk tot aan de afrastering, die perce eL 1982 in noordoosterijke richting doorsnijdt, tot aan het puåt, waar deze afrastering
de noordoostelijke perceelsgrens van-p".""ul 19BZ snijdt; vandaar tangi de
noordoostelijke grens van perceel 198? en d.e noordoostelijke, oostelljÈ"
zuidelijke begrenzing van perceel 972 tot aan het punt, waar deze hegrenzing
"n

de oeffeltse

Raam raakt;vandaar over d.e oeffeltse
zuidoostelijke en zuidel$ke grens van perce eI 198?

Raam

en rangs

de

Gebruik
Volgens artikel 12 van de Natuurbeschermingsrret moet voor handelingen, die
de wezenLijke kenmerkèn van een beschermd. natuurmonument aantastenr-dan
wel
schadelijk voor de natuurwetenschappelijke betekenis of ontsierend z\jn,
r i+.\
vergunning
worden aangevraagd. Dit dient krachtens
t.J
1j, eerste 1id,
per aangetekende.brief te geschieden. þ/ellicht ten artikel
overvloede wordt erop
8e!¡'ezent dat cle in artikel 12 bedoelde verbod,sbepali-ngen voor een ieder van
kracht zijn.
Het is niet mogelijk op voorhand. aan te geven wat wel en wat niet is toegestaan. Gezien het grote aantal verschiliend.e mogelijkheden d.at zich kan
voordoen, zal van geval tot geva)- moeten worden vaitgesteld of een vergunning al of niet vereist is. Omdat het voor de betrokkenen vaak moeilijk
is om een en ander zelf te beoordelen, kan hierbij de hulp woid,en ingeroJpen
van de natuurbeschermingsconsulent van het Staatsbosbeheer. Hij zal ãan
uitsLuitsel kunnen Seven over de vraag of het nood.zakelijk is vergunning
aan te vragen.

fe" aanzien van een aantal activiteiten die reed,s nu plaats vinden in het
gebied is het al wel 'mogelijk enig inzicht te verschaffen in het.at dan niet
'vereist, zijn
van een vergunning.
rn het onderstaande wordt hierop.ingegaair. Uitgangspunt daarbij is, ¿at voor
handelihgenf waarvan hieronder wordi [esteld, dat zá zuLLen word.en toege'. staanr. een vergunning
zal- worden verleend.
- De- aanwezigheid aan de zuidoostzijde van perce eL g?z van een terrein met
schutsbomeir en een daarbij behorend optrei<Je is in principe
met
de belangen van het natuurmonument. Gezien echter r¡et reit, strijdig
deze
dat
voorziening ar ged.urende een aantal jaren ter praatse aanwezig is, en
het feit, dat sl-echtb een enkel" t""i per jaar van d.eze
gòbruik wordt gèmaakt, zaL voortzetti.n! van het gebruik voorziening
op de huidige

w\jze worden toegestaan.
- fn het natuurmonument bevindt zich een dijklichaam dat in botanisch opzicht
van een ander karakter is dan het overige deeJ. van het natuurmonument.
Door zijn deel-s centra'le ligging vormt dãze dijk een integrerend..londerd,eel
van het natuurmonument. De dijk ís daarom, voor zover
þelegen in en langs
het beschermd natuurmonument, mede als zodanig
g"t is echte¡
niet de opzet om via de aanwijzing als beschermd"^ng"rã""n]
natuurmonument onderhoudswerkzaamheden aan de dijk, die uit een watorstaatkundig oogpunt noodzakelijk
z\jn, te belemmeren.
over de dijk loopt een gedeelte van het parcours van een tri¡nbaan. Dit
gebruik kan, \¡ocropgesteld dat de inrichting daartoe niet word.t gewijzigd,
' worden voortgezet.
- op het noordwesteliike ged.eerte van perc eeL 972 en op perceer 1g6j is
sprake van een extensieve vorm van agrarisch gebruik. Er vind.t daar
beweiding plaats en, afgaande op de ãanwezige vegetatie, een zeer geringe
toepassing van meststoffen. Agrarisch gebruik met bemesting is in ut"¡a.met de belangen van het natuurmonument. Gezien het
feit aat net gaat óm
een reeds langer bestaande situatie, zaL voortzetting van het bestaande
gebruik op de bovenornschreven praatsen echter worden toegestaan.
onder het bestaande gebruik voor de aangegeven perceelsgãdeelten word.en
begrepen :
- beweiding;
- gebruik van meststoffen met een rnaximun mestgift per hectare, die
vergeliikbaar is met ce mestproductie van 2 grootvee-eenheden;
- gebruik van motorvoertuigen' indien dit met het oog op het agrarisch
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gebruik noodzakelijk is
- De in het natuurmonument aanwezige openbare h/egen kunnen hun functie
als zodanig blljven vervullen.

Nadere uitwerking van het bovenstaande zal kunnen geschieden door middel
van vergunningen en het in overeenstemming met eigenaren en gebruikers op te
stellen beheersplan.
Teneinde enig inzicht, t,e geven in ha ndelingenr wâârvoot een vergunn]-ng
vereist kan zijn, wordt hieronder een aantal voorbeeLden genoemd van
handeLingen, r.raarvoor in ieder geval een vergunning moet worden aangevraagd
ingevolge artiket 12, van d.e Natuurb eschermingswet.
Eouwen in de zin van artikel .l van d.e l/oningwet;
plaatsen of aanleggen van voor verblijf ge""hikte - aI dan niet aan hun
oorspronkelijke bestemming onttrokken - voer- en vaartuigen, carayans en

tenten;
leggen of aanleggen van boven- of ond.ergrondse leidingen, installatÍes,
constructies e.d.;
aanleggen of verharden van lregen, paden, parkeerplaatsen en het aanbrengen
van andere oppervlakteverhardingen van enige onvang;
ontgrondenr bodemverlagen' egaliseren, ontginnen, ophogen, aanleggen van
waterl-ossingenf plassen en vijvers e.d.;
planten van bomen of struiken;
rooien van houtgewas;
scheuren van grasland;

rsì

- opslaanr storten, bergen of deponeren van al dan niet afgedankte of
aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpenr stoffen of
pr oduc t en

;

- verrichten van handelingen, die wijzigirig in het bestaand.e bodemgebruik
beogen of ten gevolge kunnen hebben;
- verrichten van. handeLingen, díe n¡-ziging van de waterhuishouding of
waterstand beogen of ten gevolge kunnen hebben;
- aarüre[den van bestrijdingsmiddelen, groei-'en stoorstoffen, kunstnest en
organische mest,stotfen

;

- rljden met motorúoertuigen en bromfietsen; dit geldt niet voor de
binnen de aanwijzing gelegen openbare wegen;
- lret' beoefenen van vormen van buitensport als ruitersport, mod.elvliegtuigsport e.d.
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De wet geeft in artikel 14 de mogelijkheid om in overeenstemming met
de eigenaar en gebruiker een beheersplan op. te stellen. Dit geschiedt op
vrijwillige basis; Dit beheersplan beoogt de natuurwetenschappelijke
betekenis en het. natuurschoon middels een daarop afgestemd beheer te
behouden. Daarnaast kunnen eigenaren en gebruikers direct een inzicht
verkrijgen in handelingen, die zouden moeten worden nagelaten of juist
moeten worden uitgevoerd on de natuurwetenschappeì-ijke waarden in stand
te houden. voor handelingen, neerplegd in een derger$k beheersplan
behoeft
artikei 12 geen vergunning te wõrd"n g"rrr"agà.
{# Op grondkrachtens
van de wet kunnen kosten, gemaakt in het kader van het beheersplant welke redelljkerwijs niet ten raste van de eigenaar c.q. gebruiker
behoren te komen, worden vergoed.
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De natuurbeschermin¡çsconsulent van het Staatsbosbeheer is gaarne bereid
inLichtingen te verschaffen over alle zaken, die net de aanwijzing aJ-s
beschermd natuurmonument samenhangen.
Het kantoor van de consulent in de provincie Noord-Brabant is gevestigd
Prof. Cobtrenhagenlaan 225 te Tilburg, telefoon 011-6?8755.
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