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Terugblik op de afgelopen twee jaar
In 2015 en 2016 heeft de Stichting onderstaande activiteiten ondernomen:
1. Ontwikkeling gebiedsvisie
De stichting heeft werk gemaakt van de ontwikkeling van een gebiedsvisie om op basis daarvan met
de overheid en andere belanghebbenden in overleg te kunnen treden. Daartoe heeft de stichting
contact gelegd met de Hogeschool Van Hall-Larenstein te Velp. In het kader van hun afstudeerproject
hebben drie studenten van de opleiding Bos- en natuurbeheer onder leiding van dhr. Derk-Jan
Stobbelaar een inrichtingsplan voor de oostflank van de Sint Pietersberg geschreven. In de
aanloopfase tot dit project en tijdens de onderzoeks- en schrijffase hebben de leden van de SOS
intensief overleg gevoerd met en begeleiding geboden aan deze studenten. In januari 2017 hebben
de studenten hun rapportage afgerond en ingeleverd bij hun docent en de SOS.

2. Ontwikkeling van bermenproject i.s.m. Vereniging NM en Stichting Stadsnatuur.
Eén van de bevindingen uit het bovengenoemde rapport betrof de bermen. Door een ander beheer
van de bermen zouden de natuur- en landschapswaarden van het gebied sterk kunnen verbeteren.
De studenten constateerden dat de wegbermen vroeger schraal waren en soorten als kleine
pimpernel herbergden, doch thans erg voedselrijk zijn met alle gevolgen van dien. Om deze verrijking
terug te draaien pleitten de studenten voor een ander bermbeheer. In plaats van de huidige
werkwijze (driemaal per jaar maaien) zou men over moeten gaan tot éénmalig maaien rond half
augustus met afvoeren van het maaisel. Een dergelijk beheer leidt tot verschraling en is bovendien
insectenvriendelijk. Door de kruidenrijke bermen, die na verloop van tijd terugkeren, zal de
belevingswaarde van een wandeling over de oostflank sterk toenemen.
Om de mogelijkheid en haalbaarheid van een ander bermbeheer te verkennen heeft de SOS frequent
overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Vereniging Natuurmonumenten en bestuursleden
van de Stichting Stadsnatuur.

3. Acties tegen gebiedsbedreigende ontwikkelingen.
De afgelopen twee jaar deden zich weer een groot aantal ontwikkelingen voor die de natuur- en
landschapswaarden van het gebeid dreigen aan te tasten. Via bezwaar- en beroepsprocedures heeft
de SOS bij de gemeente en de Provincie aandacht gevraagd voor deze gevaren. De SOS heeft de
provincie gewezen op de parkachtige inrichting van het landgoed, die naar de mening van de SOS
een ‘Fremdkörper’ in het agrarische-mozaïeklandschap is. De SOS heeft bij de gemeente bezwaar
aangetekend tegen de bouwvergunning voor een villa aan Schutterijweg 1, die factoren groter oogt
dan de oorspronkelijke, kleinschalige woning.
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4. Verbetering van inbedding bij andere natuurorganisaties.
Teneinde de samenwerking met NM te vergroten heeft SOS ook deelgenomen aan de
Klankbordgroepavonden van NM en geparticipeerd in het overleg over de Tapijnkazerne, dat door de
Stichting Stadsnatuur geëntameerd werd.
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