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Doel en organisatie 

De Vereniging Markdal is in maart 2013 opgericht om ruimtelijk, economisch en 

maatschappelijk de duurzame ontwikkeling van het  Markdal te stimuleren. Om zodoende 

land en stad te verbinden, een natuurlijk watersysteem met samenhangende biodiversiteit, 

recreatieve natuurbeleving en versterking van het cultuurhistorisch karakter tot stand te 

brengen. Daartoe zijn overeenkomsten tot begin 2019 aangegaan met de besturen van 

Provincie Noord  Brabant, gemeenten Alphen-Chaam en Breda en het waterschap 

Brabantse Delta, die dit met menskracht en de daarvoor geraamde budgetten 

ondersteunen. Er zijn intentieverklaringen ondertekent door de Terrein Beherende 

Organisaties (TBO’s, SBB, NM, BL) ter ondersteuning hiervan. 

De Vereniging bestaat uit een breed samengesteld algemeen beraad van ca 18 personen als 

afspiegeling van de streek met een dagelijks bestuur van vier personen. Het algemeen 

beraad komt maandelijks bijeen,  bepaalt de richting van de ontwikkelingen en toets de 

resultaten. 

Het leden aantal van de Vereniging Markdal is in 2015 verder gestaag gegroeid van 115 

naar 136. Naast individuele leden zijn ook de dorps-, wijk- en buurtverenigingen in het 

Markdal en diverse natuurverenigingen lid. Dit is een waardevol kenmerk als fundament 

voor breed gedragen ontwikkelingen. De inzet van vrijwilligers bij de ontwikkelingen 

voor een duurzaam Markdal is groot en nam verder van 4200 uur toe tot ruim 5783 

onbezoldigde uren. Om risico van overbelasting te voorkomen is besloten tot versterking 

van de bestuurlijke organisatie.  

 

Informatie overdracht  

Het informeren van betrokkenen, zoals grondeigenaren en een breed publiek over de vaak 

snelle ontwikkelingen is van groot belang. Daarvoor werd o.a. in maart de publieksavond 

in De Pekhoeve in Ulvenhout gehouden. Door de Vereniging en zijn procesmanager werd 

de voortgang in het Markdal toegelicht, waarna vanuit landbouw en natuur sprekers hun 

visie op de kansen in het Markdal gaven. De avond werd door meer dan 200 

belangstellenden bezocht die tevens de uitslag van de fotowedstrijd van het Markdal mee 

konden bepalen.  

Aandacht voor betere waterkwaliteit is een grensoverschrijdend en Europees thema. 

Daarvoor werd samen met de Vlaamse en Brabantse Natuurverenigingen voor het vijfde 

jaar de Big Jump met als motto ‘te water voor proper water’ op de grens bij Meersel Dreef 

georganiseerd.   

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) in september legde het bestuur 

verantwoording af over het afgelopen jaar. Er was een grote opkomst. Het jaarverslag, met 

name de jaarrekening met accountantscontrole werd unaniem goedgekeurd. Zo ook de 

andere bestuursvoorstellen, waaronder dank voor het aftredende lid Johan Mulders en de 

benoeming van twee nieuwe leden voor het Algemeen Beraad. Bij het informele deel van 

de ALV was er een levendige belangstelling voor de werkzaamheden en de schetsen voor 



 

de verdere vormgeving van een vrij stromende meanderende Mark en de beoogde betere 

positionering van landbouw, veeteelt en natuur.   

Via een viertal digitale nieuwsbrieven werd een ruime groep geïnteresseerden op de 

hoogte gehouden. Er werden publicaties en presentaties verzorgd naar leden van 

zusterverenigingen. 

 

Perspectief voor Markdal, via grondverwerving en Meerwaardetraject.  

Gedurende het gehele jaar toonde het op vrijwilligheid gebaseerde beschikbaar krijgen van 

gronden voor NNB   duidelijk een positieve ontwikkelingen. Om ook onder meer de wens 

van grondeigenaren via bestemmingsverruiming met verevening grondtransactie te kunnen 

realiseren, is het meerwaarde traject ‘Perspectief voor het Markdal’ ingezet. Het eerdere 

’perspectief voor Strijbeek’ is hierin integraal opgenomen. Een twintigtal tal initiatieven 

zijn aan de gemeentelijke overheden voorgelegd voor een principebesluit begin 2016. 

Werkende weg werd o.a. in schetssessies aan specifieke doelgroepen zoals 

grondeigenaren, landbouw en (natuur)verenigingen geregeld uitleg gegeven en werd het 

toekomstige Markdal verder gezamenlijk vormgegeven. De positieve grondverwerving 

maakte een vroegere financiële bijdrage van de provincie noodzakelijk, welke werd 

toegekend. Inspelend op wijzigingen in de ruimtelijke ordening werd als enige niet-

overheid organisatie deelgenomen als pilot omgevingsvisie voor de invoering van de 

nieuwe Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 2
e
 Kamer. In 

workshops en masterclasses werd met andere pilots landelijk deelgenomen in dit traject.  

Samen met de overheden werden trajecten verkend om de bestemmingsverruimingen in 

het Perspectief voor het Markdal zo snel mogelijk zijn beslag te laten krijgen.  

Een nieuw element dit jaar was daarbij het provinciaal beleid van transitie van 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) naar Natuurnetwerk Brabant (NNB). Voor het Markdal 

biedt dit kansen voor systeemversterking en  aanpassing van de begrenzing aan de realiteit 

van de beschikbaarheid van gronden voor het NNB. De Vereniging Markdal heeft hierbij 

voor het Markdal het initiatief en betrekt zo ruim mogelijk naast de eigenaren en bewoners 

ook andere partijen als verenigingen, TBO’s, BMF, GBO, ZLTO en natuurlijk de 

Gemeenten en het Waterschap etc.       

 

Uitwerking visie Markdal: 

Diverse werkgroepen ontwikkelden hun deelvisies die na goedkeuring van het Algemeen 

Beraad als richtingwijzers dienen voor de Stichting, het werkteam en overleg met 

externen. In het begin van het jaar rondde de werkgroep Strijbeek haar rapport af, dit werd 

onderdeel van Perspectief voor Markdal. De visie van de werkgroep Verkeer werd in het 

voorjaar na overleg met externen vastgesteld. Vervolgens vroeg het overleg met 

projectgroep InnovA58 voor een bredere A58 veel inzet, gericht op slimmere en lagere 

vormgeving van de knooppunten Galder en Annabosch en een verdiepte kruising met het 

Markdal. Om dit vanuit de samenleving kracht bij te zetten, nam de vereniging met andere 

groeperingen initiatief tot de oprichting van een platform “Van A58 naar Beter”. Met de 

TBO’s, Wandelnet en BMF werd dit uitgebouwd voor de hele A58 van Galder tot 

Eindhoven. 

In het najaar werden de visies van de werkgroepen Water en Natuur (inclusief leidraad 

‘landnatuur’) en die van Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld. De werkgroep 

Landbouw heeft in concept haar visie klaar, die zij samen met de agrariërs opstelt. Het 



 

werkteam verwerkt deze visies in overleg met het AB per deelgebied tot concept 

landschapsschetsen. Deze dienen als basis voor een model van een meanderende en vrij 

stromende Mark om de hydrologische effecten in beeld te brengen. 

Alle informatie wordt tot samenhang gebracht in de “samenhang brengende kijk” die in de 

loop van 2016 beschikbaar komt voor de vereniging en om een update en verbreding van 

de omgevingsvisie “Perspectief voor het Markdal” mogelijk te maken.  

Als drager voor de communicatie vanuit de Vereniging dienen de communicatie visie en 

merkenpiramide van de wg Communicatie.  

  

Verenigings activiteiten    

Naast de grote inzet op de inhoudelijke vormgeving van het Markdal van de toekomst 

bleek gaande het jaar meer aandacht voor huidige en toekomstige leden gewenst. Als 

eerste werd een fietstocht langs markante locaties georganiseerd. Dit was positief voor de 

beeldvorming en onderlinge samenhang. Met een dergelijke aanpak van informatieve 

fietsende of wandelende veldbezoeken zal in het komende jaar doorgegaan worden.  

 

Stichting 
Voor het uitvoerende werk, dat volgt uit de overeenkomst met de provincie om tot 

realisering van de 100 ha EHS in relatie tot maatregelen voor de kader richtlijn water te 

komen, is door de vereniging de stichting ‘Markdal, duurzaam en vitaal’ opgericht. Deze 

stichting kent uiteraard een eigen jaarverslag. 

Procesmanager M. van Miert werkt voor de Stichting om de doelstellingen van de 

overeenkomst met de Provincie te realiseren. Via de aanpak met 9 clusters blijkt de 

positieve belangstelling uit de verworven gronden, de initiatieven in het Perspectief voor 

het Markdal (o.a. door bestemmingsverruiming met verevening), herbegrenzing via het 

Natuurnetwerk Brabant en de toekomstige inrichting.  

Voor het uitvoerende werk, dat volgt uit de overeenkomst met de provincie om tot 

realisering van de 100 ha EHS in relatie tot maatregelen voor de Kader Richtlijn Water te 

komen, is door de vereniging de stichting ‘Markdal, duurzaam en vitaal’ opgericht. Deze 

stichting kent uiteraard een eigen jaarverslag, waarin de voortgang gemeld wordt. Al 

werkende is zicht gekomen op realisatie door verwerving, ruiling, functieverandering en 

herbegrenzing van de gehele NNB (voorheen EHS) zonder restopgave voor het Markdal 

gebied in ruimere zin. 

Voor de verdere inrichting worden op basis van twee varianten hydrologische 

modelonderzoeken door het Waterschap verricht om een goede waterbeheersingssituatie 

voor landbouw, natuur en het stedelijk gebied te waarborgen.  Het contact met de 

provincie en gemeenten intensiveert om de verdere ruimtelijke processen richting 

bestemmingsplan procedures vorm te geven.  

 

Ten slotte: 
Dit jaar 2015 kenmerkte zich als een uiterst druk en heel intensief jaar voor de actieve 

vrijwilligers, bewoners, grondeigenaren en andere betrokkenen. Naast de medewerking in 

de streek en de financiële aspecten gaat er ook veel om in de gemotiveerde inzet van 

vrijwilligers. Het betreft 5783 uren. Daarmee is de inzet van vrijwilligers weer verder 

gestegen, dit jaar met ca 35%. De motivatie is aantoonbaar groot. Het streven is om de 



 

kwetsbaarheid ten gevolge van het vele werk en de vele vertegenwoordigingen door 

versterking van bestuur en ondersteuning te neutraliseren.   

Het maakt het mogelijk dat met het nieuwe Provinciebestuur en het nieuwe Bredase 

College op dezelfde manier aan het Markdal doorgewerkt kan worden. De visie op het 

Markdal heeft door alle inzet van ieder steeds meer vorm gekregen. Enkele belangrijke 

stappen zijn gezet. Ook in het zoeken naar de beste besluitvormingsprocedures om alle 

resultaten transparant en toetsbaar vast te leggen. In 2016 zullen we dat gezamenlijk met 

kracht voortzetten.   

  

 

Vereniging “ Markdal duurzaam en vitaal”.  

KvK: nr 57 44 49 78 

 

Het dagelijks bestuur bestond in 2015 uit: 

Jettie Rattink, voorzitter 

Sjef Langveld, vicevoorzitter 

Joop van Riet, secretaris 

Jan Roovers, penningmeester 

  

Het algemeen beraad bestond in 2015 uit: 

Louis Braspenning 

Toon Goos 

Willem-Jan Goossens, 

Chanan Hornstra 

Marian Hulshof 

Piet van Iersel 

Esther Jansen,  

Jan Janse 

Joost de Jong 

Ton Kroes 

Johan Mulders tot september 2015 

Nellie Raedts 

Piet van Riel 

Gerard van den Boer vanaf september 2015 

Hans van Engen vanaf september 2015 

en het dagelijks bestuur. 

 

 

         
 

Voorzitter      Secretaris 


