Verslag van de informatieavond op 14 september
Sprekers:

Ferdinand ter Schure (Brabants Landschap) over zandpaden
Douwe Terpstra (Waterschap Aa en Maas) over waterpeilbeheer
Frank van den Dungen (Brabants Burgerplatform) over de
Omgevingswet

Plaats:
Datum:
Aantal aanwezigen:

de Jachthoorn te Sint Hubert
14 september 2022
44

Christel Werts, de gespreksleider, leidt de avond in en introduceert de sprekers.
Ferdinand ter Schure, medewerker Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap,
bespreekt het belang van – steeds zeldzamer wordende – zandwegen in agrarisch gebied (dus niet in
bossen en andere omgevingen). Deze paden worden gewaardeerd als landschappelijk element, als
wandelpad en vanwege de geschiedenis die vaak aan zo'n weg is verbonden. En de waarde voor de
natuur staat buiten kijf. Er is onderzoek gedaan naar deze paden, het rapport is te vinden op:
https://www.brabantslandschap.nl/home/SearchForm?Search=zandwegen.
Na afloop van zijn presentatie werden enkele vragen gesteld:
Liggen onverharde wegen alleen in natuurgebieden?
Nee.
Worden onverharde wegen veel gebruikt?
Door wandelaars, ruiters en agrariërs.
Worden zandpaden planologisch beschermd?
Dit kan in een omgevingsvisie worden vastgelegd.
Zou dit verhaal ook toegepast kunnen worden op oevers?
Niet één-op-één.
Met deze laatste vraag was een bruggetje gemaakt naar de tweede presentatie, door Douwe
Terpstra, adviseur watersysteem van het district Raam van waterschap Aa en Maas. Hij vertelt hoe
deze organisatie omgaat met de droogte die zich al jaren laat zien, en geeft inzicht in het

watersysteem en het peilbeheer. Voor het water is onze regio o.a. afhankelijk van wat er uit België
en Frankrijk komt, we zitten aan het eind; daardoor is ‘ons’ waterpeil niet (altijd) in orde.
Informatie over het peilniveau is te vinden op
https://storymaps.arcgis.com/collections/e87e6157b8ba4002bdfcea394054196
Na een pauze van 20 minuten geeft Frank van den Dungen, van het Brabants BurgerPlatform,
handreikingen hoe je als gemeente gebruik kunt maken van de nieuwe mogelijkheden om een
Omgevingsplan vorm te geven, en hoe je daar de bevolking bij kunt betrekken. Zo wil de gemeente
Land van Cuijk het Maasheggengebied en de Peelhorst via natuurlijke zones verbinden en zoekt ze
naar koppelkansen met het Waterschap.
Na afloop van zijn presentatie geven de aanwezige wethouders Janssen-van Gaal (Ruimtelijke
ontwikkeling en landbouw) en Maas (Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit) een toelichting op hoe de
gemeente Land van Cuijk de omgevingsvisie wil gaan ontwikkelen. Er worden bijeenkomsten
georganiseerd voor ‘stakeholders’ als MLvC, ZLTO en bedrijfsleven. Eind 2024/begin 2025 moet de
omgevingsvisie klaar zijn.
Om 21.45 uur sluit Christel deze avond,
De presentaties van de sprekers staan op de website van de Milieuvereniging Land van Cuijk:
https://www.mlvc.nl onder ’Omgevingswet’.

17 september 2022
Jan Reijnen, secretaris Milieuvereniging Land van Cuijk

