
Werkgroep Behoud Moerenburg 
 

Verslag vergadering 22 juni bij Jos  
Aanwezig: Jos Parren, Hans van den Berg, Ingrid Maas en Will van Sprang (verslag) 
Afwezig: Ralph Akkermans en Michiel Dupuis 
 
1. Opening 
Er is een brief binnen gekomen van de BMF  
Will neemt het bericht mee. 
 
2. Verslag vorige vergadering 8 juli 2020 
Wordt goedgekeurd 
 
3. Vaststelling agenda 
Wordt vastgesteld. 
 
4. Financiën t/m heden  
Er is nog geen jaarlijkse vrijwilligers vergoeding binnen van Brouwers Groenaannemers en van 
het Brabants Landschap voor onze Knotactiviteieten. Will stuurt een herinnering naar beiden. 
 
5. Knotseizoen 2021/2022  
De jaarlijkse BBQ is op vrijdag 17 september as. 
Jos zal proberen dan het programma voor het volgende seizoen klaar te hebben.  
Hij neemt contact op met Michiel Dupuis om te kijken wat er gedaan dient te worden.  
Wat betreft het uitdunnen van de bosjes links en rechts van het Verbrandebrugpad neemt Jos 
contact op met David van Iels van Brouwers Groenaannemers. 
 
6. Brouwers Groenaannemers  
De bremen in Moerenburg zien er goed uit. Het maaien is met aandacht gebeurd.  
 
7. Nationale Natuurwerkdag 6 november 2021   
Eind augustus as organiseert Ingrid weer een start bijeenkomst voor een programma. 
Will stelt voor om de vogelhuisjes die Michiel opgehangen heeft schoon te maken. 
Ook de steenuilen kast die Michiel opgehangen heeft in de knotwilg in het perceel nabij het 
Verbandbrug pad dient uit de boom gezaagd te worden. 
Jos neemt met Michiel contact op met betrekking tot het afzetten van de opslag rondom de 
kikkerpoel nabij de Baars 
 
8. Zandstraat 13  
Er zijn geen ontwikkelingen.  
Jos neemt met de gemeente contact op m.b.t.. het verlopen van tijdelijke woonvergunning. 
 
De vraag is moeten we ons blijven opstellen zoals we tot op heden gedaan hebben.  
We zijn er ooit aan begonnen omdat zowel Fonken van van Gorkum er last van hebben en zich 
daar over niet publiekelijk willen uitlaten. Wij hebben dat op ons genomen tijdens een 
gezamenlijke vergadering bij Buitenom. 
 
9. Ervenplus  
Hans is mede kartrekker van dit project in Moerenburg.  
Wij hebben 9 erf-scans gedaan en krijgen daar nu 80€ voor. 
Een 10e kandidaat heeft zich gemeld en gaat in gesprek met Hans.  
Het is Conny (ex collega van Hans) die een perceel heeft tussen Hoppenbrouwers en Dielissen. 
Zij wil iets gaan ouderen.  
Er zijn ondertussen veel nestkasten etc afgeleverd en het plantgoed wordt i het najaar geleverd. 
Wij hebben aangeboden om te helpen bij het ophangen en planten. 
Bij de knot-BBQ worden geïnformeerd of er vrijwilligers zijn die mee willen helpen.  
 
10. Verkeersituatie langs fietspad kanaal  



Hans neemt contact op met Mart Hoppenbrouwers omdat hij verkeer en Moerenburg namens de 
buurtraad in portefeuille heeft.  
 
11. Bruggetjes Vlinderlaantje en struinpad  
Jos heeft Michiel bereid gevonden om het bruggetje te repareren aan het Verbrandebrug pad.  
Hij gaat nog kijken wat er moet gebeuren bij het bruggetje midden in het perceel.  
 
12. Bordje herinneringsboom Paul  
Michiel heeft Jos toegezegd om het bordje alsnog te maken.  
 
13. Ooievaarsnest  
Er groeien hoge bomen en struiken rondom het nest, deze dienen zodanig te worden gesnoeid 
dat het nest enigszins vrij komt te staan.  
 
14. Boek Voorste Stroom  
Het boek is naar de drukker en er is een “boekbier” bijeenkomst bij Mie Pieters gehouden met 
de mensen die er aan mee gewerkt hebben.  
Het boek is naar de drukker en er is boekenbier gedronken in Oisterwijk met de schrijvers, 
fotografen en de uitgever. Op 12 november wordt het boek gepresenteerd bij Mie Pieters 
Uitnodigen volgen nog. 
 
15. Plantactie BMF én Brabants Landschap 
Wij dioen niet mee omdat we er geen geschikt locatie voor hebben.  
 
16. Verzoek BMF promotie 
Wij doen niet mee, maar denken wel en een folder/flyer over onze vereniging.  
Paul Roborgh heft ooit in het verleden iets laten drukken zowel over onze vereniging als over de 
knotgroep. 
 
17. Maatschappelijke stage Mill Hill 
In het verleden hebben wij stagiaires gehad bij het knotten.  
We laten ons nu uit het bestand als stage plek uitschrijven.  
 
18. Uitbreiding bestuur Vereniging Behoud Moerenburg 
We gaan eerst kijken binnen het huidige bestuur en kijken dan naar buiten.  
Jos neemt contact op met Michiel en Hans met Ralph.  
 
19. Rondvraag 
Bij het perceel nabij de Verbrandebrug liggen nog sloten die een soort sluisje hebben, die niet 
meer functioneren. Vroeger stond daar mais en werd het bemest. Om de fosfaat uit te spoelen, 
werd het ontwaterd. Nu zijn we inmiddels van de fosfaten af en hebben de sluisjes geen functie 
meer. Will neemt contact op met Brouwers om de sluisjes te laten verwijderen. 
 
20. Sluiting 
We maken voorlopig geen afspraak voor een volgende vergadering. 
 


