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ii'rirl in;ei 1985 warden wij opgeschrikt d.oor peroberiohten in enkele.plaatse*
.i :i jke kranten waarin neLd.ing werd. gemaalct van een aantastlng op bet
beschernd. natuurnonument de NeterseLso- en l[lspe]aind,sehe heid.e.

'In d.lt gebled. zoud.en een groot, aantal zand.pad.en resp. omgeploagd., gefreesdn

benegt net- klpp6n-én varkensmest, met graa ingezaaid. en gewalst vcr,,len.

iloor eea eerste veLd,bezoek op 30-5-t8l bleek d.at er tenninste 9 zarrd.paóerr

waren trbererkttrf. Van tenmj-nste J zand.pad.en bleek d,at hier waard.evolle vege'ta-

tles stond.en, hlervan waren er 2 za.nd.paàen d.ie enige jaren geled.en ïilarÈn

;rnd,erzocht- en waar vegetatiq/gpgevens Yoor-hand.en raren.
Ook waren van de oud.e oorspronkelijke situaties fotors gemaakt orndat 1an6s

randpa<l 1 d.e zeer zeld.za.rse !íoeraswolfsklauw groeidel een soort d.ie op aieci:bs

enkele plaatsen in zuicl oost Sraba.nt voorkont.
Tijdens het velclbezoek van 30-5-t8),waar ook wethoud.er CraenÉr van d.e gemeente

31aèe1 blJ aanwezig rael ;erè rloor hen steeàs onfirenil d.at hier- bijzondere
plantcsoorten voorkoo€nr De geueente zou ultvoerig ond,ersoek hebben verrioht
na.ar dc plantengrosl ln clLt gebietl .aaroB zou een zorgnrLtlge keuze zljn
gsnaakt van relke patlen het beverkèn yan tle gronè en inzaaien gpen enkele

aantaatlng op het natuurgebled. zou plaats vlnd.en.

Door rethouder Craens rcrd. stced.g geetel<l itat het hier'glng om noruale
beheergterken ln het kader van het door èe gemeente goed.gekeurd.e beheers-
p1an.

Door het terrelnrcnèer.aoek op 3o-tst85r 1/6-185 en 11-Tt-r8, Í.s konen vast,

te staan il.at bet hier gaat ou een ernstlgo aantasting van eídn van d.'e neest

raarilevolle aahrurgebleclen yar lfbord. Brabantf.

Ban betlrelgÍng voor een p3.aat! raat soveel Eold.zan€ plantesoorten bljeLkaar
vooltkonenl bett gaat onr lfioeraelolfsklaur; Klslne zonned,eurl Rondo zonrreèautl

Ëtto Elr$rolblce; Bnrlne Enalrc1blesl Veaublesl Yeenpluise en S§hagnun cotrpactun.

Deze osaol.usie saa voor ons d.e red.en on oen bezrarenproaeèure te beginnen,

het uoet èuideltJk ziJn dat d.e geneente Blad.el of rlLegenen die biervoor toe-
atcml.ng bcbben gegoven grote fouten hebben gemaakt. DLt goorà aantastingen
noete! ztaar rorèen geatraftl bLer oost eeu voorbeeltl aan gBgpven rord.en

v.oor anèelc geneenten of partlorlLeren dat natuurbeboutl en natuurbescherming

cen erastlge zaak ls.
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In zuart aangegevgn de zandpaden (r tm 9)uelke zijn gefreesd,
bemest Bn ingezaaid met gras.
Een aantaL van de paden zou ook tevoren ziJn geproegci.
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Door d.e persberl.ohten in enkeLe regtonale kranten en latcr in enkele
lanitellJke d.agbl.ad.en (zlc blJ1ager krantenartlkelen), 1s een dlgcuss.le
op Sang gokonen over d.e vrBags zlJn d.eze aktlvlteltm nu rul of niet
beèreigend voor dlt natuuroonunent? -

Door hot tomelnbezoek van 30->185 Eot o.D. èe tethoutler van d.e

B1ad.c1 (Br.craeas) bleet al snel d.at hler d.oor d.e gcreente zeer
,l

i[19 en oa«lcs]nrnlg ,as gehandelil.

er bot nlet nakomcn van d.e neltlingepl.lobt voo:r

b. het nlet nakonen van rl.e nelilingpplloht voor

gemeente

ORzor§fi"u1*

een boschcrnÀ natuurmonument

een a,antal aroheqJ-ogisohe
monum€nten.

o. bet uitvoeren van beheersirerkzaanhed.en zond.e:r overleg en toestemmi::g vrx:

Staatsbosbeheer.

d'. De gemeente Bladel beweerde dat het gebiea zorgvuldig op de planten*
groei ond.erzocht was. Uit de resultaten zou een selee+"ie gemaakt zi.ir:
van minder en niet waardevol-1o zandpaden, die voor het inzaaien Eèi,;:. 1..-.

in aanmerking kwarnen. Ieze bewer:ing is onjuist gebleken.

trb aanLelcling va.n d.e gemeenteraadsvergad.ering van 1ï jurl 1985 bleek
olniouri d.at er bi j de geneentc Blad.eL en met nane d.e wethoud.er sprake rs
Yar onzorgntld.ig bEleicl en ond,eskundigheid. op het gebleil van natuurbelieer-
en het op waarden lnschatten van natuur'zoaIs d.e lfetersclse heid.e"
(zie blJla,got verslag gemeenteraad,svergatlering '11 juli lp8])

Dlg:ussig

trïÍj zijn van nening d.at d.e artikelen 12, 16 en 23 van de natuurbeseherminge*
tet. zijn overtrod.sn.
Voor hergteL van d-e schad.e welke is aangericbt vind.en rij dat artikel i:!
van de natuurbeschernlngewet zal moeten nord.en toegepast, hetgoen betel.:r;r.i
dat alLe echad.e moet word,en hersteltl tott ln d.e oud.e of vorige toestand.

Iankwoord r

Een bljzonder wooz'rà van d.ank aan trlsvr. A. Vlsser en Dhr. p. VLsee:r ssor
d.e med.erorklng aan hct veLd.werk, d.e bezrarenproced.ures en hun ínr,et
voor d.o bescbeming van d"e ll'eterselso- en Mlspei.elnd.sche h.eid.e.
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rn antrvoord :p uvr schrijven van 21 jr:ni jl., welk schrl.jvcrr Í:,.,,rr ij, ,

orde is gesteld in de raadsvergadering van l.l_ ju11 j1., de1,:à rrr.j u i-if ,.
volgende mede.

De docr U aa.irgeduide problematiek is inmiddels al- versr:hil-l,encit-- i.,.rr',.,
aan de orCe geweest, onder meer in de pers, in de raadsvergadering vi,rr ,

,juni iI. en tevens in correspondentie die gevoerd is tusseÀ het l<,-rll,,i--r,: l

personen r--spektievelljk grceperingen die net al-s U, de onrpl-o:ricie akr,:*viteiten i-,':ritiseerden. Steeds is getracht bij aI die getegènnedcr-i rjirirj.,,*lijk te maken dat tot de maatregel is besloten na zorgvuldige oven\.-Jrii, , rrdat terdege rekenlng is gehouden met de omstandighedeÀ ter [trat"". !r] vi:rr.rlchte werkzaamheden die overigens ook elders wei zijn en wàrden tr:eigr:;,a;ri,
moeten beschourwd rvord.en als aktivlteiten die voortvloeien uit het beÈee r.::r:l;,;ivoor de bos en natur-:rgebieden zoals dat voor onze gemeente is vastgesr.r j,-':1 .
Hetgeen is gebeurci moet o.i. dan ook worden beschorl,.ld aLs een n,iet ongr.Lr;-r,1i--kelijke beheersnaatregel ter bescherrning varr in dit geval met name clc, Í',,,r.1i'ra,ireel in het bijzonder het reeënbestand.

A1 eerder hebben wij erkend dat achter.af bezien in het kader. van c:
I'Iatuurbeschermingsw*et, welke wet op dit gebied van toepassing is, vennre.-delijk sprake is ge'weest van een vergunning:11chtige aitlvitóit. I.{et fcrt.dat een dergelijke vergunningaanvrage achtèrvrege ià gebleven wil echtr;í rr.,;rniet zeggen dat sprake zou zijn van aktiviteitèn die voor het bet;rokki:1 gi.-
bied schadelijk zouden zijn. Die mening zijn wij vooral-snog niet toeSleciaapzoals uit bovenstaande motivering moge blijken.-

Om hieromtrent meer duidelijkheid te krijgen en tevens om a1le lwi.li.,.:1:,;hieromtrent, ook met het oog op het toekomstigé beheer, weg te nenlcn, zllii:1wij deze problematiek voorleggen aari Staatsboébeheer. Deze instarrtle is a_l
ggdyrende enige tijd bezig mèt het opstellen van een beheersplan voor citt 5:.c-bled. Wij zeggen U toe U te zijner tljd nader te informeren ovèr cje resultal.en
van dit overleg.

\t/aarover wij echter geen turijfel willen iaten bestaar: is dat het bc,'l-ic-'i,i.Jvan natuurgebÍeden in onze gemeente en van dlt gebied in het bijzoncler, bi.jhet gemeentebestuur een hoge prlorlteit heeft.

-In dat kader-

Pcsttlus 1 1
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Í,rreÍoon 04s77.a424 ,.r,**"ïll,ï.,fri"o1ïAmío bank rck ^í 444274154. A B N rek ", SZrriól,iS - Rabo bank íek nr 1O7SO3581

Verzoeke een cncle&-erp peí bírel te behandelen en b,l beantwoordrng ons kenmerk en datum te vermetden a3.
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fn dat kader waarderen wÍj dan ooU Or-a partikulieren wa,ar.ond.er Ulv ,,vci.,i
groep hun bezorgdheid kenbaar maken en er blijk van geven mede te vJakeri c;';,
ons kultuurgoed.

Wij hopen U met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebberr"
Hoogachtend,

BLBGil'1EESTER m'l \^/ETïTCUDERS VAN BL.ADEI, c.a., ,

DE SEGETARI§, loco
,lt tl i'l:,íl-
lf"'iq'- \-\, 
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Inmiddels is bekend geuorden dat er op de z

kippengier en 3500 liter zeugeneier is gesp
De officier van justitie in Den Bosch heefL
aanqemerkt en deze een schikkingsvocrst,el q

Voor Dns reden van ontevredenheiC; de Uetha
niet aIs verdachte vervolgd; de rommel in h

geuoon liggen; uelk natuurgebieo is er nu rl

0p cjit moment uordt onderzochl, op uelke uij
kunnen uorden onderncmen om deze zaak tot, e

Jacclues van Kessel
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Plnrutenwerkgroep De Kemperu:

Nieulï oilderzoefu
naar bemesting
natuurgebied

(Van een onzer verslaggevers)

BLADEL De Plantenwerkgroep De Kempenwil een-nieuw justitieel onderzoök oir de werkeiij-
ke schuldigen van wat men noemt ,,een kleine mi-
li_eulramp" in het natuurgebied de'Neterselse en
Mispeleindsche Heide in B-ladel gestraft te krijgen.
ïet gaat om h-et bemesten en inzéaien van zandpa-
9"q It het gebied. De werkgroep laat momenieeljuriÍlisch onderzoeken op welke manier de nieuwe
aanklach-t bij_de hoofdoflicier van justitie kan wor-
oen lngediend.

werden 'in overleg, met Craens
door of namens de jagersvereni-
ging St.-Hubertus uitleíoerd.

,,Werkzaamheden die voort-
vloeien uit het beheersplan voor
bos- en natuurgebieden- zoals die
,991 9" gemeente Bladei is vastge-
steld," zou het gemeentebestrlur
later. ter verdediging aanvoeren.
,,Ter verdediging" want mensen
van- {e Kempische milieugroepen
ontdekten de ingreep en kwamen
rn het gew'eer. Die waren het hele-
maal niet eens met de gemeente-
lijke opvatting ,,dat de werkzaarn-
heden kunnen r*'orden beschouwd
als een niet ongebruikelijke be-
heersmaatregel ter bescherming
van in dit geval met narne de fau-na, heel in het bijzonder het
reeënbestand."

§ehadelijk
Vorige maand liet de drs. J. pie-

ters, directeur Natuur, I\Íilieu en
Faunabeheer van het ministerie
van Landbouw en Visserij het ge-
meentebestuur van Bladel en Ne-
tersel officieei weten dat ,,de han-
delingen schadelijk zijn voor de
natuurwetenscliappel i j ke u'aarden
van het gebied, omdat hierdoor de
abiotische omstandigheden dusda-
nig zijn gewijzigd dat de er vocr-
komende plantesoorten, die keir-
merkend zijn voor de voedselarme
situatie met stagnerend (regen)
water, zich niet kunnen handha-
ven".

Via de Natuurbeschermingswet
wil de werkgroep bovendien Ëerei-
ken dat de oude situatie op een
aantal-paden in het natuur§ebied
wordt hersteld. ,,De wet is n-u niet
goed gebruikt en om te voorkomen
dat overheden zich niet aan af-
spraken houden omdat er een ge-ringe sanctie op staat, moeten ïe
doorgaan," zo stelt de werkgroep.
,,Tot nu toe is de stok achËr dé
deur onvoldoende gebleken om de
bes-cherming van natuurgebieden
veilig te stellen."

Het begon allemaal midden vo-
rig jaar toen namens de Neterselse
jagersvereniging een achttal zand-
paden in het door de minister aan-
gewezen natuurgebied Neterselse-en l!Íispeleindsche Heide u,erd
gefreesd, bemest met B.E@ liter
zeugengier en 10.0fi) liter kippen-
gier en ingezaaid. ,,Om ervóor te
zorg-en dat het wild in het gebied
zou blijven en niet naar de rÉnden
zou gaan omdat het risico bestaat
dat stropers de beesten zouden af-
schieten," luidde Ce verklaring
van de Bladelse rvethouder A-.
Craens indertijd van de werk-
zaarnheden. Die werkzaamheden

De'bescherming t'an tir: i:ii,:-
\À'aarop het Bladelse gerir?eni(,l,rj.
stuur zich heeft be.roepr,i.r, \\... r'r.:
door de directeur Natuur. ..Írli,_ ir
en Faunabeheer arrder; 1..r.,,
deeld. Volgens hem js de r.;crku it.
ze in striJd met het bcl..: .., i ,

Daarnaasi kan de v',t.rku.i i,., r,1.,
van nut zijn om de drer:,,,i1 t.l,:r .:,
het gebied te beschermen. ,.i.le.r r:;,.
kunstmatige wijze verand*ren var,
het voedselaanbod vergt'co! br-
vendien de kans op siir:<íe , ,,
gronden van derden".

§trafbaar
,,Het venichten van deze hanrli:.-

lingen, doch ook het gedcgr,n tiii:i,-.
van, is strafbaar gesteld bij i,rtii,i.l
12 van de Natuurbeschernii;rgst-,'i,i.
Er is Coor of namens Ct r.-,rlri:r',:-,,.
van L,andbouw en Vislr:i.t.j pi,;,.,:i
vergunning, ontheffirrg cÍ iiiiiitl.,
zins toestemming verlóerrtl,,' :rltlr;,
directeur Pieters.,,Ben lrcliir,ii,,;r
van he0 gebeurde dient. i* ti,,r.t.i,-,,
voorkomen."

Behalve deze arnbtcli.jli.. ir-
rechtwijziging aan hr=l ír{ir(:i v:.,1
het gemeentebestuur van lil:rii.l
heeft de politie intussen teg+:r circpersoon proces-verbaul ()ir[!c-
maakt. De officier vai:r Sustit j,-,

heeft de Plantenu'erkgrocp }ar,.,,:r
weten dat aan de bew-uste f;i:rs,:,r,rmogelijk een boete worrli <;grgr,
legd. Dat gaat de plantenr.,sii,-
groep niet ver genoeg. ,,f)e r.i.ran.r.
woordelijken bliSven op deza nrl"
nier buiten schot',.

De Plantenwerkgroep wil oprui-
ming maar de gemeènte lli.i.i.. r

wijst het voorstel af. Iie gr.riier,l:r,_
zei eind september daarr,'aor nleij
te voelen onrdat ,,dat <ir -lverii-
zaamtreden geen of nuuweii;ii,.;
schade hebben opgeleverrl r.n .ij
dat wel mocht blijken, di,:: rs ii,.i
1og de vraag of het afgr.iri*l-, :,i.i.i
juist en zinvol is".
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