
In 2015 is de ALV op 21 september in De Pekhoeve in Ulvenhout gehouden. Voor het verslag zie 

hieronder: 

 

1) Opening en goedkeuring agenda. 

Voorzitter Jettie Rattink opent om 20u deze Algemene Ledenvergadering en verwelkomt de ruim 65 

aanwezigen en belangstellenden. De agenda wordt goedgekeurd. 

 

2) Goedkeuring concept verslag ALV 2014. 

Het concept verslag van de ALV 2014 wordt goedgekeurd met dank aan auteur Joost de Jong 

 

3) verslag van bestuur over activiteiten afgelopen jaar.  

De voorzitter benadrukt dat we een jonge vereniging zijn en kort na de oprichting in het najaar van 2013 

een overeenkomst met de Provincie gesloten hebben over het realiseren van een duurzaam en vitaal 

Markdal. Daar wordt door veel vrijwilligers, met o.a. de procesmanager Marcel van Miert, Ardie van Honk, 

Marianne Hulshof en Nellie Raedts aan gewerkt. Met actieve inzet vanuit het Waterschap en samenwerking 

met beide gemeenten Alphen-Chaam en Breda. 

Met als doel het realiseren van de overeenkomst voor een duurzaam en vitaal Markdal met 102 ha EHS en 

uitvoering geven aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Bij de uitwerking is in de overeenkomst veel 

vrijheid geboden die ook nodig is voor de manier van werken, nl. “van binnen uit”. Dit krijgt ook landelijke 

belangstelling. Het geheel is een “levend dossier”. Voor realisatie is weer draagvlak bij overheden nodig. 

Afgelopen jaar is er veel gedaan, zoals intensief overleg met andere streekgebonden groeperingen voor een 

kwalitatief betere inpassing van de A58 te komen, een  Markdal fotowedstrijd, het project Strijbeek om een 

levende gemeenschap te waarborgen, met o.a. het energieproject BRES, kansen zoeken voor ROC 

onderwijs, etc. 

In het Plan van Meerwaarde worden de mogelijkheden voor ander en beter ruimtegebruik in 

Markdal/Strijbeek uitgewerkt. Als voorbeeld een groot aardbeienplanten bedrijf wil grond afstaan voor 

natuur als er op een modernere manier geproduceerd kan worden, zonder vervuiling van het water. 

Dergelijke onderwerpen worden met medewerkers van gemeenten uitgewerkt. We ondervinden veel 

medewerking, maar soms ook nog onwennigheid bij deze andere manier van werken. Dit loopt vooruit op 

de Omgevingsvisie die voor de nieuwe landelijke Omgevingswet tot stand moet komen. In het land zijn 

daarvoor negen pilots gestart om ervaring op te doen. Daarbij is onze pilot voor het Markdal de enige van 

een niet-overheid. Er is bij al dit werk veel enthousiasme en er liggen nog veel vragen zoals de wijze van 

toekomstige landbouw, het toekomstige beheer, etc. Tempo en resultaat zijn ook afhankelijk van 

medewerking en overheden. De grens met Vlaanderen vormt geen belemmering voor samenwerking zoals 

de jaarlijkse Big Jump voor Proper Water op de grens in de Mark laat zien. 

 

4) Financieel Jaarverslag en goedkeuring jaarrekening. 

Penningmeester Jan Roovers presenteert de Jaarrekening 2014 zoals die al op de website van de Vereniging 

Markdal te zien is. Dit conform de richtlijnen voor de ANBI status van de Vereniging Markdal. De activa 

en passiva van 2013 en 2014 worden toegelicht. Er zijn meer uitgaven dan inkomsten. Daarvoor zal 

dekking o.a. via renteopbrengsten gezocht worden. De Penningmeester wijst op een eerdere startbijdrage 

van € 5000.- van de KNHM. Het accountantsbureau Van Oers heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd. 

Ook de kascommissie bestaande uit Ria Knipscheer en Piet van Riel brengt een positief advies uit. 

Op voorstel van de kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering de door de penningmeester 

opgestelde cijfers en begrotingen bij acclamatie en met goedkeuring vast.  Luid applaus bevestigt dit. 

Hoewel een kascommissie formeel niet noodzakelijk is, wordt vanwege de gewenste transparantie 

voorgesteld en overeenkomstig besloten om de kascommissie te handhaven. Als opvolger van 

aftredend lid Ria Knipscheer wordt – naast Piet van Riel – Jeroen Evers benoemd in de 

kascommissie.  

Jan Roovers presenteert het ledenoverzicht. Op 31 augustus 2015 was het aantal leden gegroeid tot 121 

leden. Waaronder alle dorps-, wijk- en buurtraden en veel natuurverenigingen waardoor draagvlak en 



achterban groter zijn dan deze getallen. De ledenadministratie wordt perfect bijgehouden door de 

vrijwilliger Albert Damhuis, die 6) helaas vandaag verhinderd is. Er volgt een daverend en dankbaar 

applaus. 

 

5) Herverkiezing Algemeen beraad. 

Johan Mulders treed terug uit het algemeen beraad om op andere terreinen in Ulvenhout actief te kunnen 

zijn. Door Jettie Rattink wordt hij met bloemen en een Markdal tekening van Loek Melis namens de hele 

Vereniging bedankt voor zijn betrokkenheid bij het Markdal. 

Voor de  vacature door het vertrek van Johan Mulders worden als nieuwe leden van het algemeen beraad 

Hans van Engen en Gerard van den Boer door het bestuur voorgesteld. Beiden worden bij acclamatie en 

unaniem door de algemene ledenvergadering benoemd in het algemeen beraad. 

 

6) Rondvraag; Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit hiermee het formele 

deel van de Algemene Ledenvergadering. 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

Informele deel over stand van zaken in het Markdal: 

Vanuit vier werkgroepen wordt een korte presentatie over de tot nu toe ontwikkelde visies gegeven. 

Piet van Iersel als voorzitter van Water en Natuur schets een vrijstromende Mark, zonder blokkerende 

stuwen, met een langere stroomlengte door meer meanders in de Mark. Daarbij moet rekening gehouden 

worden met de diverse belangen van zowel landbouw, natuur en waterhuishouding. 

Bij Ton Kroes als voorzitter van Verkeer, toerisme en recreatie gaat het om het zo veel mogelijk benutten 

van de kansen voor stille recreatie, waarbij de kwaliteit van het Markdal  niet aangetast mag worden. Dat is 

meer dan mooie woorden licht hij toe. Ook nu al wordt er samen met Waterschap en Gemeenten door 

voorlichting geluidsoverlast op het water tegen gegaan. Om te zorgen voor herstel van kwaliteit bij de 

ingreep voor een grotere A58 wordt er intensief in het Samenwerkingsverband “van A58 naar Beter” met 

alle belangengroepen gezamenlijk opgetrokken. 

Louis Braspenning geeft vanuit de werkgroep Landbouw de doelen aan voor beter wonen, werken en 

leven. Verschil met voorheen is dat er nu mogelijkheden ontstaan om daar met inbegrip van een 

toekomstgerichte landbouw zelf vorm aan te geven. Dat is een succes van allen die hier aan werken. 

Jan Janse van de Landschap en Cultuurhistorie schets de kenmerken van het Markdal als deel van het 

Kempisch plateau met een belangrijk hoogteverschil dat veel dynamiek geeft. Contrasten zijn de oevers en 

dalen met weilanden, droge en natte delen, donken en “bergen”. Met naast veel landbouwfuncties ook veel 

welgestelden met landgoederen, en buitenhuizen. Er zijn heel veel cultuurhistorische waarden die het 

gevolg zijn van de landschappelijke zonering, de van oudsher vrijstromende beek, met zijn zijstromen en 

ook verveende gebieden. Die historische kenmerken zijn richtinggevend. 

Nellie Raedts beschreef vervolgens hoe deze deelvisies resulteren in een aanzet voor de integrale visie van 

de Vereniging Markdal bestaande uit tien punten die elk toegelicht worden. 

In de toelichtende ronde onder leiding van Jettie Rattink kwamen daarna vragen aan de orde of 

Natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten betrokken zijn en hoe wordt er over toekomstig beheer 

gedacht? Natuurorganisaties brengen hun inbreng via Jan Janse van SBB in het algemeen beraad, waaraan 

door de brede samenstelling alle belangen deelnemen. Over toekomstig beheer worden de eerste gedachten 

gevormd, waarbij aan meerdere vormen van beheer (ook particulier, agrarisch of via Vereniging Markdal) 

gedacht wordt. 

Naar aanleiding van een vraag volgt er een inhoudelijke discussie in de zaal of natuur wel natuur blijft als 

je het gaat onderhouden in plaats het zichzelf te laten ontwikkelen. In dat laatste geval zal er sprake zijn 

van verlanding en bosvorming, beiden zijn geen kenmerken van een authentiek Markdal. 

Een zorg zijn een aantal paden die te smal zijn voor zowel fietsers en wandelaars. Ton Kroes licht toe dat 

volgens de geldende regels zowel wandelen als fietsen op alle paden mag. Vraagt wel begrip van alle 

partijen. Voor de toekomst wordt er gestreefd naar een scheiding van wandelaars en fietsers om meer 



ruimte voor wandelaars en onverharde paden te scheppen. Jettie Rattink wijst er op dat daarvoor ook geld 

gereserveerd is. De paden zullen aangepast worden aan de nieuwe loop van meanders en de Mark. 

Wat betreft de handhaving in het Markdal meldt Jelka Both van Staatsbosbeheer dat er meer Boa’s 

(Bijzondere Opsporings Ambtenaren) aangenomen zijn, mede voor handhaving in het Markdal. 

Er wordt gevraagd hoe de belangen afgewogen worden en of de druk op het Markdal minder kan worden 

door bijv. ook de Aa of Weerijs te ontwikkelen. Jettie belicht voor de  belangenafweging het functioneren 

van het breed samengestelde algemeen beraad. Daar wordt de richting bepaald. Er wordt gedacht aan 

recreatieve dwarsverbindingen over de Mark om zo de recreatie te kunnen spreiden. 

Aandacht wordt gevraagd voor samenwerking met Vlaanderen vanuit een zorg over niet-gezuiverd 

rioolwater. Geantwoord wordt dat het Waterschap met de nieuwe dijkgraaf daarvoor een speciaal Charter 

met Vlaamse autoriteiten gesloten. De schuimvlokken op water geven aan waar nog winst te behalen is. 

Ook rechtstreeks is er samenwerking met de nabuurverenigingen over de grens zoals de jaarlijkse Big Jump 

laat zien. 

Op de vraag over “slepende ruimtelijke kwesties die opgelost moeten worden” wordt gewezen op gesloopte 

oude varkensstallen die een nieuwe (recerataieve) bestemming moeten krijgen. Het eerder stagnerende 

overleg loopt nu weer. 

Vanuit de zaal wordt spontaan een compliment gemaakt over het mooie Markdal logo waarvan Marian 

Hulshof de initiator is. 

Er wordt gevraagd naar het trekpontje bij Meersel-Dreef. Dit is door Natuurmonumenten uit de vaart 

genomen. Door de aanslibbing ter plaatse – een positief blijk van de dynamiek van de Mark – kon het 

pontje niet meer heen en weer getrokken worden en heeft Natuurmonumenten deze leuke verbinding 

moeten stoppen. 

Na de pauze gaat procesmanager Marcel van Miert in op de voortgang en uitvoering van de 

werkzaamheden. Die zijn het resultaat van de vertaling van ideeën en visies naar concrete projecten in het 

gebied. Zo ontstaat er ook een nieuwe loop van de Mark. De verwerving van de benodigde grond gaat beter 

dan oorspronkelijk werd verwacht. Door grondverwerving kunnen vaak ruilprocessen gestimuleerd worden 

waardoor met name landbouw en natuur op betere plekken kunnen komen. Nu is ca 30 ha verworven, bij 

15 ha wijzigt de functie, en 30 ha is beschikbaar voor kavelruil (o.a. ex BBL), en ca 50 ha zijn in gesprek. 

Een voorlopig perspectief op ca 125 ha is meer dan de 102 ha uit de overeenkomst met de Provincie. Voor 

verwerving van belangrijke gronden is soms verevening via bestemminsgverruiming nodig via het 

meerwaarde traject van het Perspectief voor het Markdal. Mogelijk dat het bebouwd oppervlak uiteindelijk 

zal verminderen. 

Sjef Langeveld schetst vervolgens welke activiteiten er aan zitten te komen, waarbij Marian Hulshof 

aangeeft waar ondersteuning met vrijwilligers heel belangrijk is. 

Na de afsluiting door Jettie Rattink met de verwijzing naar waar de mooie Markdal tekening van Loek 

Melis gekocht kunnen worden, volgde bij de diverse info tafels met kaarten etc. nog een geanimeerde nazit. 


