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INSPIRATIE- EN INFORMATIEGIDS

PUUR 
NATUUR
SAMEN WERKEN AAN 

ÉÉN NATUURNETWERK IN BRABANT: 

KANSEN, AANPAK EN VOORBEELDEN

Gedrukt op FSC gecertificeerd papier.

DOE MEE!



INHOUDSOPGAVE

DEZE INFORMATIE- EN INSPIRATIEGIDS BEVAT:

1. informatie over Groen Ontwikkelfonds Brabant 

en wat wij voor jou kunnen betekenen. 

tot en met pagina 7

2. inspirerende voorbeelden van projecten, 

die met hulp van Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn 

of worden gerealiseerd. Over een aantal van deze 

voorbeelden is meer informatie te vinden op de website  

www.groenontwikkelfondsbrabant.nl. Gebruik de QR-code 

om eenvoudig en snel naar de website te gaan!

pagina 8 en verder

3. informatie over de aanpak die je kunt kiezen 

om zelf nieuwe natuur in Brabant te realiseren. Wij geven 

concrete tips en laten zien wat nodig is om voor subsidie 

en/of grond in aanmerking te komen. 

pagina 36 en verder
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UITNODIGING…

…OM BRABANT NOG 
MOOIER EN NATUURRIJKER 
TE MAKEN

Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt particulieren, 

ondernemers, organisaties en overheden bij het 

 realiseren van nieuwe natuur. Met subsidie, grond en 

adviezen.

Waar?

In het Natuurnetwerk Brabant, maar onder voorwaarden ook 

op percelen die direct aansluiten op het huidige Natuurnetwerk 

Brabant. Liggen jouw percelen buiten het Natuurnetwerk Brabant, 

dan worden ze, nádat jouw plannen zijn goedgekeurd, begrensd 

in het Natuurnetwerk Brabant. 

Op de website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/kaart staat 

een kaart waarop te zien is welke percelen voor een bijdrage van 

Groen Ontwikkelfonds Brabant in aanmerking komen.

Voor iedereen

Heb je plannen om nieuwe natuur aan te leggen? Omdat je je 

zorgen maakt over de achteruitgang van de biodiversiteit of 

omdat je kansen ziet om natuur een plek te geven in de prachtige 

omgeving waarin je woont of werkt? Wij nodigen je van harte uit 

om ons mooie Brabant nóg natuurrijker te maken en zo samen te 

werken aan één Natuurnetwerk. 
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WAT KAN GROEN 
ONTWIKKELFONDS 
BRABANT VOOR  
JOU BETEKENEN?
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Heb je concrete ideeën om nieuwe natuur aan te leggen? 

Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt financiële middelen 

beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Je 

kunt subsidie aanvragen voor de kosten die gemoeid zijn 

met de verwerving van de grond en de inrichting van jouw 

nieuwe natuurgebied. 

Op de website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl staat 

een kaart waarop te zien is welke percelen voor een 

bijdrage van Groen Ontwikkelfonds Brabant in aanmerking 

komen. 
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ONZE GROND KOPEN, PACHTEN EN/OF RUILEN

Groen Ontwikkelfonds Brabant bezit zelf ook grond 

in én buiten het Natuurnetwerk Brabant. De gronden 

binnen het  Natuurnetwerk  Brabant worden altijd via een openbare 

 procedure verkocht of langdurig verpacht, met als directe doel 

om er (ondernemende) natuur van te  maken. De  gronden buiten 

het Natuurnetwerk Brabant worden, vaak via ruiling, ingezet om 

elders natuur te realiseren. 

Op de website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl staat een 

 actueel overzicht van gronden die beschikbaar zijn. 

Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat graag samen met jou na of 

het mogelijk is om onze grond te kopen of te ruilen. Verzoeken om 

grond te  ruilen, te kopen en eventueel te verkopen worden steeds 

 beoordeeld op de bijdrage die dat levert aan het realiseren van 

het Natuurnetwerk Brabant.

WIJ KOPEN OOK GROND

Om op de juiste plekken nieuwe natuur te kunnen aanleggen 

kopen wij ook grond aan. Soms met gebouwen, zoals woningen 

en stallen. 

Wil je jouw grond verkopen aan ons? Neem contact op  

(06-30956450/info@groenontwikkelfondsbrabant.nl) en wij 

bekijken graag samen met jou de mogelijkheden. Goed om te 

weten: wij kopen in principe geen bestaande natuurpercelen.
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Wil je nieuwe natuur ontwikkelen en heb je daarvoor al grond 

op het oog, maar (nog) onvoldoende financiële middelen om die 

grond ook daadwerkelijk aan te kopen? Groen Ontwikkelfonds 

Brabant biedt, als pilot, een aantrekkelijke oplossing: wij kopen 

onder voorwaarden de grond, die natuurmakers vervolgens voor 

langere tijd (maximaal 30 jaar) in erfpacht kunnen nemen.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat: 

a)  de grond in het Natuurnetwerk Brabant ligt én in aanmerking 

komt voor een subsidie voor de waardevermindering van de 

grond en 

b)  er een plan wordt voorgelegd dat aantoonbare meerwaarde 

oplevert voor de natuurontwikkeling in Brabant.

Meer weten? Lees onze folder 

 

 bit.ly/3nu1dB5

GEBIEDSAFSPRAKEN

Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt met veel partijen intensief 

samen om het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Vaak wordt de 

nieuwe natuur aangelegd als onderdeel van een gebiedsproces.

Op onze website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl vind je 

meer informatie over onze gebiedsprocessen. Hier lees je ook 

of gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant betrokken zijn of 

worden bij een gebiedsproces.

ONZE TIP: NEEM CONTACT OP!

De Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant kijkt graag 

met jou mee of jouw aanvraag kansrijk is.

Je kunt jouw idee voorleggen aan de Werkeenheid. De 

medewerkers van de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant kunnen 

jou adviseren over de mogelijkheden die Groen Ontwikkelfonds 

Brabant biedt. Ook lichten zij graag toe hoe subsidie kan worden 

aangevraagd. 

De Werkeenheid is bereikbaar via mail  

werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl 

of telefonisch via 06 - 18 30 30 65.
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TER INSPIRATIE!
BENIEUWD NAAR SUCCESVOLLE VOORBEELDEN 

VAN NIEUWE NATUUR IN BRABANT?

Wij hebben voor jou een selectie gemaakt van interessante 

projecten die met steun van Groen Ontwikkelfonds Brabant 

zijn of worden gerealiseerd. 

Op de volgende pagina’s lees je over projecten die zijn 

uitgevoerd door of in samenwerking met onder meer:

* particulieren;

* natuurorganisaties;

* landgoedeigenaren;

* gemeenten.

Wellicht brengen ze jou op ideeën of motiveren ze jou om 

jouw plannen door te zetten.

Ben je geïnteresseerd in wat ondernemers doen? Lees dan 

onze Inspiratiegids Natuur en Ondernemen.

NIEUWSGIERIG NAAR NOG MEER 

INTERESSANTE VOORBEELDEN?

 Kijk op onze website

www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie
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GOED GEVOEL

Teun van Biljouw uit Oisterwijk kocht een halve 
hectare landbouwgrond van zijn vader om er nieu-
we natuur aan te leggen.
 
 “Je investeert niet in nieuwe natuur om er geld mee te 

verdienen. Je investeert vooral in de biodiversiteit, in 

verbetering van het bodemleven en meer ruimte voor 

dieren om zich vrij te bewegen. Daar krijg je geen harde 

euro’s voor terug, maar wel een goed gevoel”, aldus Van 

Biljouw. Het perceel is uitsluitend voor de familie Van 

Biljouw toegankelijk. Teun heeft een afspraak met buurman 

Brabants Landschap dat hij over hun grond naar zijn 

perceel mag, maar hij is dan ook de enige. 

 Bekijk de video

 bit.ly/34ULip8 
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“Vanaf het moment dat er geen maïs meer op het perceel 

stond zag je de diversiteit aan planten direct toenemen.”

Teun van Biljouw 
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De een ziet het voedselbos als een kansrijk verdienmodel. Voor 
een ander is het voedselbos een ontmoetingsplek, waar je (ook) 
de ingrediënten voor jouw maaltijd oogst. 
 
Anton Vos ontwikkelt een derde variant: de natuurvoedselbossen. 

‘Zelfredzame’ voedselbossen, die zichzelf in stand houden en waar 

je probleemloos maandenlang kunt wegblijven zonder dat  daarmee 

belangrijke oogst verloren gaat. “De meeste bossen zijn pas echt prachtig 

als ze honderd  jaar oud zijn”, zegt Vos. “Als je een natuurvoedselbos 

ontwikkelt, doe je dat dus ook voor de volgende generaties. Voor jouw 

achterkleinkinderen.” 
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NATUURVOEDSELBOS VOOR 
ACHTERKLEINKINDEREN

“De voedselbossen die ik aanleg en 

beheer hebben op de eerste plaats een 

maatschappelijk verdienmodel.”

Anton Vos
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In 2020 heeft Anton Vos, als onderdeel van een pilot (‘Grond 

voor Voedselbossen’) van Groen Ontwikkelfonds Brabant,  

2 hectare gegund gekregen om het natuurvoedselbos ‘Onder 

den Tooverberg’ in Putte tot ontwikkeling te brengen.

 Bekijk het video-portret 

 bit.ly/33mUUZw

NATUURVOEDSELBOS VOOR 
ACHTERKLEINKINDEREN



12

IN
SP

IR
A

TI
E 

\ 
N

A
TU

U
R
M

A
K

ER
S 

\ 
M

A
RI

U
S 

G
RU

TT
ER

S



13

HEGGENPATROON
TERUG IN LANDSCHAP

Op bijna drie eeuwen oude kadasterkaarten van het Hertogdom Kleve 

ontdekte Marius Grutters een uniek heggenpatroon. Zo bijzonder dat 

Grutters het graag in ere wilde herstellen. 

Grutters doet dat op zijn eigen landgoed Limosa, midden in het UNESCO-

biosfeergebied De Maasheggen in Oeffelt. In 2005 kocht hij de eerste anderhalve 

hectare ervan van een lokale agrariër. In de jaren erna is het landgoed stukje bij 

beetje groter geworden, met steun van onder meer Groen Ontwikkelfonds Brabant. 

Inmiddels beheert Grutters al 10 hectare aaneengesloten natuurgebied in De 

Maasheggen. Grutters plant vooral een- en tweestijlige meidoorns. Verder staan er 

sleedoorn, wegedoorn, kardinaalsmuts, rode kornoelje, Spaanse aak, hondsroos en 

heggenroos op zijn landgoed. Grutters herstelt niet alleen het oude landschap, maar 

spant zich ook in om de biodiversiteit te stimuleren. Een goed voorbeeld van het 

laatste is het uitzetten van boomkikkers op zijn landgoed.

 Bekijk de video

 bit.ly/3JsLqes

“Met een goed beheer kun je echt 

hele mooie natuur ontwikkelen.”

Marius Grutters
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BLAUWGRASLAND 
TERUG
IN WIJSTGEBIED 
UDEN

Wijst is ijzerrijk grondwater, dat door de 

Peelrandbreuk als kwel omhoog komt. In het 

Annabos in Uden is dat nog zichtbaar; om die 

reden wordt het Annabos beschouwd als een 

van de mooiste wijstgebieden van Europa.

Bioloog Henny Brinkhof heeft in 2018 en 2021 in totaal 

bijna 13 hectare in het Annabos ingericht als nat schraalland 

en -deels- ruigteveld. Met succes, want ondanks een aantal 

droge zomers ontwikkelt de nieuwe natuur in het Annabos 

zich voortvarend. Soorten als de blauwe knoop, de 

stijve ogentroost, de klokjesgentiaan en de gagel krijgen 

volop de gelegenheid om te groeien. Daarnaast komen 

jaarlijks tal van orchideeën in het gebied tot bloei. Ook de 

rugstreeppad, de kievit, de veldleeuwerik en verschillende 

vlindersoorten profiteren van de natuurontwikkeling in het 

Annabos.
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“Het Annabos is ook bekend om de dotterbloem. 

Die groeien op plekken waar in de winter ijzerrijk 

grondwater uittreedt, vooral langs beekjes. Wij 

zorgen met de herinrichting van de gronden in het 

Annabos ervoor dat de dotterbloemgraslanden 

beter tot ontwikkeling komen.” 

Henny Brinkhof (Ketelwald BV) 
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IN OUDE LUISTER 
HERSTELD

Tussen het dorp Liempde en natuurgebied De 

Scheeken ligt De Rouwbommel. In 2019 hebben 

de vrijwilligers van Natuurwerkgroep Liempde het 

gebied in oude luister hersteld. Aan de hand van onder 

meer kaartmateriaal van 1915 is vastgesteld hoe 

perceelgrenzen ooit liepen. Daarnaast is onderzoek 

gedaan naar de planten die er oorspronkelijk groeiden, 

de dieren die er voorkwamen en de methodes die 

werden gebruikt om het land te bewerken. 

Om De Rouwbommel terug te brengen naar de situatie van 

vroeger zijn op de 6,5 hectare landbouwgrond natte weilanden, 

houtwallen en moerasachtige stroken gerealiseerd. Om dat te 

kunnen doen moest onder meer het maaiveld worden verlaagd 

en zijn rabatten, langwerpige ophopingen tussen greppels, 

aangelegd. Verder zijn bomen, planten en vele soorten struiken, 

vaak met autochtoon platmateriaal, aangeplant. Zij bieden ideale 

bloei- en leefomstandigheden voor bijzondere planten en dieren 

zoals de boomkikker, de nachtegaal, de geelgors en de grauwe 

klauwier.

 Bekijk de video

 bit.ly/3v4nBWH
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IN OUDE LUISTER 
HERSTELD

“Het hooien, maaien en begrazen 

gaat nu zoals het ruim 100 jaar 

geleden ook gebeurde.”

Dirk Eykemans

Natuurwerkgroep Liempde
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“Ik begrijp niet waarom er nog 

maar zo weinig natuurtuinen in 

Nederland zijn.”

Roel Winters

eigenaar De Langakkers

“Ik begrijp niet waarom er nog 

maar zo weinig natuurtuinen in 

Nederland zijn.”

Roel Winters

eigenaar De Langakkers
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NATUURTUIN 
OP LANDGOED 
DE LANGAKKERS

Ondernemer Roel Winters gooide in de jaren 

90 radicaal het roer om. Winters staakte zijn 

agrarische bedrijf grotendeels en creëerde 

op landgoed De Langakkers in Leende een 

kleinschalig, agrarisch cultuurlandschap.

De akkers van toen zijn nu het domein van vogels, 

kruiden en insecten. De aanleg van honderden meters 

vlechtheggen, houtwallen en stapelmuren, maar ook 

amfibiepoelen, knotwilgen, een bewoonde vleermuiskelder, 

een bewoonde huiszwaluwtil en solitaire bomen dragen bij 

aan de biodiversiteit op De Langakkers.

 Bekijk de trailer van de film 

 ‘De Langakkers’ van Mark Kapteijns

 bit.ly/3AFGoZb
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De familie Van Lanschot, eigenaar van het 

landgoed  Zwijnsbergen, heeft een voormalig 

landbouwperceel van circa 3 hectare omgevormd 

tot natuur.

Wat leverde het op?

• versterking landschappelijke kwaliteit;

• interessanter voor wandelaars;

• extensieve begrazing;

• verbeterd watersysteem;

• behoud van de aanwezige poel;

• terugkeer van de boomkikker en de das.
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MET SUCCES  
NATUUR MAKEN
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“Met dit project laten we zien dat ook particulieren met 

 succes natuur kunnen maken en beheren. Met ook een 

 gezond financieel perspectief.”

Jan van Lanschot

mede-eigenaar Landgoed Zwijnsbergen

“Met dit project laten we zien dat ook particulieren met 

 succes natuur kunnen maken en beheren. Met ook een 

 gezond financieel perspectief.”

Jan van Lanschot

mede-eigenaar Landgoed Zwijnsbergen
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‘BOOMKIKKER  
ALS THERMOMETER  

VAN DE NATUUR’

“We moeten er alles aan doen om deze soort  

te behouden en ervoor zorgen dat zo’n mooie  

soort niet verdwijnt.”

Wouter Schuitema, ecoloog gemeente Breda, 

in 7e Voortgangsrapportage Natuur  

provincie Noord-Brabant
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De met uitsterven bedreigde boomkikker 

verplaatst zich langzaam maar zeker langs de 

11 kilometer lange, gelijknamige ecologische 

verbindingszone in West-Brabant. Als het goed 

gaat met de boomkikker profiteren ook andere 

dieren daar van. Of, zoals voormalig wethouder 

Paul de Beer van gemeente Breda ooit zei: “De 

boomkikker is de thermometer van de natuur.”

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft eerder geld 

beschikbaar gesteld voor de aanleg van deze ecologische 

verbindingszone. Tijdens een in 2020 gehouden 

onderzoek zijn op vier plekken, tussen vliegveld Gilze-

Rijen en Chaams Broek, de geslachtsrijpe mannetjes geteld 

die, vanwege hun luidruchtige voortplantingsoproep, in het 

voorjaar goed hoorbaar zijn. Later is op dezelfde plekken 

onderzoek gedaan naar het aantal jonge kikkers. Uit die 

cijfers komt naar voren dat er niet alleen meer roepende 

kikkers zijn waargenomen, maar ook dat zij zich hebben 

verplaatst – en dat daarmee het leefgebied van de in 

Nederland zeldzaam geworden boomkikker is vergroot.

Ook andere dieren (zoals libellen, dagvlinders en reptielen) 

en bijzondere planten (onder meer stijve waterranonkel, 

vlottende bies, pilvaren, naaldwaterbies en drijvende 

waterweegbree) profiteren van de maatregelen die 

gemeente Breda heeft genomen.
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Ecologische verbindingszones zijn een belangrijke bouwsteen 

van het Natuurnetwerk Brabant. Door groene verbindingen 

te leggen tussen de natuurgebieden zorgen zij ervoor dat 

dieren en planten niet geïsoleerd raken.

Als dieren en planten geen uitwisseling kunnen hebben met ‘soortgenoten’ 

in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. De ecologische 

verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen 

doordat zij natuurgebieden met elkaar verbinden. Ze functioneren als 

trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en 

planten. 

De ecologische verbindingszones zijn er niet alleen voor planten en 

dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijker 

voor de mens. Vaak gaat de aanleg van natuur samen met de uitbreiding 

van wandel- en fietsroutes. 

Een voorbeeld van een ecologische verbindingszone is Oud Dintel in de 

gemeente Moerdijk.

Dankzij een bijdrage van Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de 

gemeente Moerdijk de mogelijkheden gekregen om  gronden  aan te 

kopen. Daardoor kan de ecologische verbindingszone Oud Dintel 

worden verbreed, met als positief gevolg dat meer nieuwe natuur wordt 

aangelegd  en ook extra waterberging wordt gerealiseerd, wat in het 

kader van klimaat een win-win situatie oplevert.

“Het is óók aan de steun van Groen Ontwikkelfonds 

Brabant te danken dat Oud Dintel een EVZ met een plus 

wordt. Zeg maar gerust: een hele dikke plus.” 

Désirée Brummans 

wethouder gemeente Moerdijk
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Midden in de gemeente Land van Cuijk ligt De 

Verborgen Raamvallei. Een prachtig gebied, met 

een grote verscheidenheid aan flora en fauna, 

kabbelende beekjes, vennen, landgoederen, kastelen, 

karakteristieke boerderijen, stoere bunkers én 

waardevolle natuur.

Eenentwintig partijen hebben in 2016 hun krachten gebundeld 

om samen De Verborgen Raamvallei verder te ontwikkelen. 

Onder hen de toenmalige gemeenten Cuijk, Mill en Sint 

Hubert en Grave (inmiddels opgegaan in de nieuwe gemeente 

Land van Cuijk), maar ook waterschap Aa en Maas, Brabants 

Landschap, vertegenwoordigers van de regionale industrie en 

ZLTO, onderwijsinstellingen, lokale bedrijven en particuliere 

landgoedeigenaren.

Sindsdien wordt hard (samen)gewerkt aan het verzilveren van 

kansen op het gebied van duurzaamheid, transitie van de landouw, 

waterberging, toerisme én ontwikkeling van nieuwe natuur.

Een voorbeeld van het laatste is de inrichting van ruim 10 hectare 

grond in het natuurgebied Tongelaar als natuur. Met financiële 

hulp van Groen Ontwikkelfonds Brabant is de voor dit gebied 

kenmerkende kleinschaligheid van het landschap teruggebracht. 

Met onder meer meanderende beken, gemengde loofbossen, 

roofvogels, amfibiepoelen en veel verschillende plantensoorten. 

Tongelaar is bovendien een belangrijk leefgebied voor de das. 

 Lees meer

 bit.ly/3qU7XKG 
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Onder het motto ‘Brabants Goud in het Groene 

Woud’ levert ARK Natuurontwikkeling een 

stevige bijdrage aan de realisatie van het 

Natuurnetwerk Brabant. 

Een voorbeeld van ARK Natuurontwikkeling is natuurgebied 

Savendonk in Liempde. Savendonk is onderdeel van De 

Geelders, een gebied dat bekend staat om de unieke 

leembossen en de rijkdom aan planten- en diersoorten 

die op veel andere plaatsen al niet meer voorkomen. ARK 

zorgt in Savendonk voor de aanleg van nieuwe, natte 

natuur. Mét leembos. 

De percelen die hiervoor nog nodig zijn, zijn door ARK 

gekocht van bewoners en van agrariërs die hun grond 

wilden verkopen. Het gaat om een groot gebied, dat ook 

de ecologische verbinding vormt met het Dommeldal.
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‘BRABANTS GOUD’ 
BEGINT TE BLINKEN
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“We willen zo de verloren gegane samenhang van bestaande 

bos- en natuurgebieden in De Geelders herstellen.” 

Ger van den Oetelaar, ARK Natuurontwikkeling
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De Hemelrijkse Waard is een van drie grote projecten (Meanderende Maas) 

langs de Maas tussen Ravenstein en Lith, waar geïnvesteerd wordt in 

hoogwaterveiligheid, verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg van 

nieuwe natuur.

Wat Hemelrijkse Waard  bijzonder maakt is dat het natuurgebied pas in 2016 is opgeleverd. 

Natuurmonumenten kocht er 20 jaar geleden al de eerste hectares landbouwgrond, maar 

tot voor enkele jaren geleden was het 225 hectare grote gebied nog vooral in gebruik 

als landbouwgrond. “Het is vooral onder impuls van Kaderrichtlijn Water geweest dat het 

gebied in zo’n korte tijd is veranderd van landbouwgrond naar natuurgebied.” Waar vijf 

jaar eerder metershoge maïs stond en aardappelen werden geteeld, is nu een weids en 

vogelrijk natuurgebied ontstaan. Met een opvallende bloemenrijkdom én met veel leefruimte 

voor bevers, dassen en andere diersoorten.

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft door financiële bijdragen de verwerving en inrichting 

van gronden in dit gebied mogelijk gemaakt en daarom mede gezorgd voor het huidige 

natuurlandschap.

 Lees meer

 bit.ly/3uSNyIr

EEN VOGELPARADIJS 
LANGS DE MAAS
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“Als je ziet hoe snel de natuur hier reageert op  

de veranderingen, dat is écht bijzonder.” 

Lianne Schröder

Natuurmonumenten

EEN VOGELPARADIJS 
LANGS DE MAAS
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* VEEN staat voor stichting Verwerving Extra Eigendommen voor Natuurontwikkeling)

“De financiën die vrijkomen door 

afwaardering via het Groen Ontwikkelfonds 

Brabant worden door VEEN* benut voor het 

aankopen van nieuwe gronden. Daardoor 

 ontstaat er een revolving fund.”

Piet Blankers 

secretaris stichting VEEN

REVOLVING FUND  
VOOR NATUUR - 
ONTWIKKELING
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De stichting VEEN koopt landbouwgronden op 

die direct aan bestaande Peelreservaten (zoals 

Deurnese Peel en   Mariapeel) grenzen.

HOE BEHEERT VEEN DE GRONDEN?

1.  Vernatting 

herstel van hoogveen door sloten af te dammen  

en stuwen te plaatsen;

2.  Verschraling

bloemrijke graslanden door minstens eenmaal  

per jaar te hooien;

3.  Verruiging

door het raster een paar meter terug te plaatsen 

verruigt de  perceelrand.

VEEN WERKT SAMEN MET AGRARIËRS

Hoe?

•  grond blijft in agrarisch gebruik,  

maar wel natuurvriendelijk;

•  gronden toegankelijk voor publiek  

(struinpad, vogel kijkhut en informatie over Peelmoeras).

RESULTATEN:

•   economische impuls voor regio door ecotoerisme;

•  vergroten betrokkenheid inwoners;

•  meer natuurvriendelijke landbouw.
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Gemeente Eersel gaat in de komende tien jaar 400.000 bomen planten. In 

natuurgebieden, langs ecologische verbindingszones, in bestaande bossen 

én in woonwijken. 

De gemeenteraad van Eersel nam in november 2021 een motie aan, waarin het college 

werd gevraagd om, in navolging van de nationale bossenstrategie, een uitvoeringsplan te 

maken voor het planten van meer bomen. Ambtenaar Koel Jellema is samen met collega’s 

van verschillende afdelingen betrokken geweest bij de uitwerking van dat plan. “We hebben 

gekeken naar waar je bomen kunt planten. Je moet dan niet alleen denken aan het realiseren 

van bossen op landbouwgronden, maar ook aan bijvoorbeeld landschappelijke inpassing van 

gebouwen of aan bomen in woonwijken. Toen we alle mogelijkheden hadden doorgerekend 

kwamen we uit op 370.000 bomen. Dat hebben we voor het gemak afgerond naar 400.000.”

Met het ambitieuze tienjarenplan is een investering gemoeid van bruto 6 miljoen euro. Ongeveer 

de helft ervan komt voor rekening van co-financiers, waaronder Groen Ontwikkelfonds Brabant 

en Trees for All. Gemeente Eersel was ook de eerste gemeente waarmee een Bosdeal (zie 

bijgaand kader) is aangegaan. “Dat heeft er zeker ook voor gezorgd dat dit plan door de raad 

is aangenomen. Als de gemeente het volledig zelf had moeten bekostigen, dan weet ik niet of 

het in deze vorm ook de eindstreep gehaald zou hebben”.

BOSDEAL SPECIAAL 
VOOR GEMEENTEN

“Met ons bomenplan lopen we voorop in Brabant. Met 

dank aan onze gemeenteraad, die al langer overtuigd 

is van het belang van meer groen.”

Koen Jellema, beleidsmedewerker bos, 

natuur en groen van de gemeente Eersel
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PERSPECTIEVEN VOOR PUUR NATUUR



 

 

Wat is de Bosdeal?

Eersel is de eerste gemeente die gebruikmaakt van de 

Bosdeal. Groen Ontwikkelfonds Brabant en Trees for 

All bieden sinds 2022 gemeenten, die nieuw bos willen 

ontwikkelen in of aan de rand van het Natuurnetwerk 

Brabant, een Bosdeal aan. 

De deal houdt in dat Groen Ontwikkelfonds Brabant 

minimaal 50% van de grondkosten en 50% van de 

inrichtingskosten betaalt en Trees for All gemiddeld 

ongeveer 15 % van de totale grond- en plantkosten 

bijdraagt. 

 Meer weten over de Bosdeal?  

 Lees de flyer

 bit.ly/3rPGhYa 
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“Wij nodigen ondernemers, organisaties, gemeenten en 

particulieren uit om nieuwe (ondernemende) natuur aan te 

leggen in Brabant. Zo kunnen we er samen voor  zorgen 

dat Brabant uiterlijk in 2027 een aaneensluitend en  robuust 

natuurnetwerk heeft.”

Mary Fiers

Groen Ontwikkelfonds Brabant
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HULDE VOOR 
DE MAKERS 
VAN NIEUWE NATUUR

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de op-

dracht en ambitie om in totaal 10.000 hectare 

nieuwe natuur te realiseren. Die ambitie waar-

maken kan alleen als we samenwerken met 

veel initiatiefnemers.

Groen Ontwikkelfonds Brabant, geholpen door  Werkeen-

heid Natuurnetwerk Brabant, ondersteunt  de natuurmakers 

met geld (subsidie), grond en advies. Dat doen we met 

veel waardering voor hun oprechte passie en oorzettings-

vermogen. Het maken van nieuwe natuur klinkt zo eenvou-

dig, maar is vaak ingewikkeld en tijdrovend. Een plan tot 

uitvoering brengen vraagt veel tijd, soms wel jaren. Het 

is prachtig om te zien welke mooie resultaten uiteindelijk 

worden geboekt. In deze gids en op onze website worden 

er enkele uitgelicht.
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GROND VOOR 
NATUUR NODIG? 
LEES ONZE FOLDER

Heb je concrete ideeën om nieuwe natuur 

aan te leggen, bijvoorbeeld omdat je als 

natuurliefhebber graag een bijdrage wilt leveren 

aan een groener Brabant? 

Voor potentiële natuurmakers kan de zoektocht naar grond 

een lastig te nemen hobbel zijn. Omdat je niet weet waar 

je moet zijn voor de verwerving van grond. Omdat je 

niet weet wat is toegestaan op natuurgrond. Omdat je 

onvoldoende bekend bent met de subsidiemogelijkheden 

en met de hulp die Groen Ontwikkelfonds Brabant kan 

bieden.

Speciaal voor jou -én voor alle anderen die meer willen 

weten over de zoektocht naar grond voor de aanleg van 

nieuwe natuur- is een informatiefolder gemaakt.

DE FOLDER GEEFT ANTWOORDEN  

OP DE VOLGENDE VRAGEN:

• zelf op zoek naar grond?

•  grond van Groen Ontwikkelfonds Brabant  

kopen of pachten?

• je hebt al grond – en wat nu?

• welke natuur op welke plek?

• bouwen op natuurgrond?

• wat is Natuurnetwerk Brabant?

Bekijk de folder

bit.ly/3Kia42N 
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1. SCHROOM NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET EEN 

VAN DE ADVISEURS VAN DE WERKEENHEID

Neem voor de verdere uitwerking van jouw plan contact op met de 

adviseurs van Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij helpen jou 

graag verder. 

De Werkeenheid is bereikbaar via mail 

werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl of telefonisch via 

06 18 30 30 65.

2. BESCHRIJF IN JOUW PLAN HOE DE  NATUURWAARDEN  

EN DE BIODIVERSITEIT VAN HET GEBIED WORDEN 

 BESCHERMD ÉN VERSTERKT DOOR JOUW PLAN. 

Je kunt daarbij denken aan 

• droge en natte landschapselementen; 

• een robuuste inrichting; 

•  een groen-blauwe dooradering van uw plangebied en hoe jouw plan 

aansluit op het omliggende gebied - en de ecologische waarde ter 

plaatse;

•  de huidige en toekomstige hydrologische situatie; 

•  de mate waarin het natuurlijk systeem (hydrologie, natuur en 

landschap) met jouw plan wordt hersteld; 

• hoe de bodemecologie wordt gestimuleerd. 

Hulp nodig? Neem contact op met de Werkeenheid Natuurnetwerk!

TIPS
VOOR EEN KANSRIJK(ER) PLAN!
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3. MAAK IN JOUW PLAN DUIDELIJK HOE JIJ HET 

GEBIED WILT GAAN BEHEREN. 

•  hoe vaak, wanneer en door welke dieren jouw grond wordt  

begraasd én wat dat kan betekenen voor de toekomstige 

natuurwaarden; 

•  welke (ruige) mest je gebruikt, waar deze vandaan 

komt én hoe dat van invloed kan zijn op de toekomstige 

natuurwaarden. 

Vragen of onduidelijkheden? De Werkeenheid Natuurnetwerk 

staat je graag te woord.

4. BESPREEK JOUW IDEE MET JOUW BUREN 

Heb je jouw idee besproken met jouw buren of andere 

belanghebbenden in de omgeving? Doe dat, voordat je jouw plan 

indient. Het kan veel onnodige discussie voorkomen.

5. IS JOUW PLAN HET RESULTAAT VAN EEN 

 GEBIEDSAANPAK OF SAMENWERKING MET DE 

 OMLIGGENDE EIGENAREN?

Vermeld het in jouw planbeschrijving.
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STAP 3

is het een kansrijk plan, dan kan 

Groen Ontwikkelfonds Brabant worden 

gevraagd om een taxatie te laten uitvoeren. 

Zo kan de waarde van de betrokken percelen 

worden bepaald. Het geeft duidelijkheid over 

de hoogte van een mogelijk later door Groen 

Ontwikkelfonds Brabant toe te kennen subsidie. 

De taxatie is in deze fase overigens niet 

noodzakelijk en kan ook ná de 

aanvraag plaatsvinden; 

STAP 2

vraag de Werkeenheid 

Natuurnetwerk Brabant om 

een inschatting te maken 

van de kansrijkheid van 

jouw plan; 

STAP 1

je hebt een idee 

of wellicht al wel een 

uitgewerkt plan; 

VAN IDEE NAAR SUBSIDIE  
IN 8 STAPPEN
Je hebt een idee voor de aanleg van nieuwe 

natuur, maar weet niet welke stappen je moet 

doorlopen? Binnen 8 stappen kom je van een 

goed idee naar realisatie van jouw concrete 

plan. 

Wij helpen jou bij het doen van een aanvraag. 

Stap voor stap.
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STAP 5

de adviescommissie van 

Groen Ontwikkelfonds Brabant 

beoordeelt de subsidieaanvraag

en brengt advies uit aan de directeur 

van Groen Ontwikkelfonds Brabant. De 

directeur neemt een besluit. In geval 

van een positief besluit ontvang je 

een subsidiebeschikking; 

STAP 7

na inrichting 

verzoek je om 

vaststelling van de 

subsidie;

STAP 8

Na controle stelt 

Groen Ontwikkelfonds 

Brabant de subsidie 

vast. 

STAP 4

je stelt het definitieve 

projectplan op en dient, 

samen met het projectplan, 

een subsidieaanvraag in bij 

Groen Ontwikkelfonds 

Brabant; 

STAP 6

je gaat jouw plan 

realiseren. Onderdeel van 

de uitvoering is het vestigen 

van de Kwalitatieve 

Verplichting bij de 

notaris; 

GEFELICITEERD!
GEFELICITEERD! JE MAG JE NU DE TROTSE 

 EIGENAAR NOEMEN VAN EEN NATUURGEBIED
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ONZE PARTNERS 
Wij werken samen met onder meer:

Groen Ontwikkelfonds BV is opgericht door provincie  
Noord-Brabant. De provincie is enig aandeelhouder.
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