
 

 

 

 

 

 
 

- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu - 

 

 
Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden. 
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Aan de provincie Noord Brabant 
Beste Martijn, 
  
Afgelopen bijeenkomst heb ik namens de Milieuvereniging Land van Cuijk duidelijk 
mijn ongenoegen laten blijken met betrekking tot het gehanteerde proces bij de 
Flessenhals in Oeffelt. De pijn zit in het feit dat “natuur” niet van meet af aan is 
meegenomen bij de verkenning. De natuur is de drager van de cultuurhistorie en de 
recreatie aldaar. Het gaat om de natuur in dat gebied daar maar ook als 
verbindingszone tussen pakweg Vierlingsbeek en Grave.  
Probleem is dat er voor wat betreft de natuur, begonnen wordt met een 
achterstandssituatie. Er is een situatie ontstaan door een combinatie van 
peilverhoging en ontgronding i.c. dus verlaging. Deze twee tegengestelde 
bewegingen maken het voor de kenmerkende maasheggen met daaraan verbonden 
flora en fauna wel heel lastig om te gedijen. Het is fout om van deze niet 
gecompenseerde situatie uit te gaan. Dus achterstand. 
Aangezien het moeilijk zal zijn om het proces opnieuw te doen, stellen wij een 
inhaalslag voor. Je zou de verschillende benaderingen nog eens door de “zeef” van 
de natuur kunnen halen, maar wel concreet. Het plussen en minnen moet twee 
benaderingswijzen kennen. Wat betekent een ingreep op die plek en wat betekent 
die ingreep voor de verbindende functie van het maasheggengebied? Dit aan de 
hand van een paar soorten: de das, de veldmuis, de steenuil, de sleedoornpage en 
de lumbricus terrestris. De resultaten zullen inzicht geven in de gevolgen van de 
ingrepen voor de natuur. 
Wij zijn benieuwd naar jullie reactie. 
Met vriendelijke groet 
 
Geert Verstegen 
Milieuvereniging Land van Cuijk 
06 3051 1874 
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