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Op 5 april 2022 is een besluit genomen over de gunning van de openbare verkoop van 

natuurpercelen en gebouwen aan De Ruttestraat 11 in Netersel. Groen Ontwikkelfonds 

Brabant heeft besloten de natuurpercelen en gebouwen te gunnen aan dhr. R. Stoop. 

 

Korte beschrijving van het plan: 

Het plan van dhr. Stoop is een combinatie van een voedselbos met een praktijkruimte voor 

coaching en hij gaat er wonen. Deze initiatiefnemer wil bijdragen aan de verbinding tussen 

mens en natuur. Dat is terug te zien in het plan voor de gebouwen én het voedselbos, dat 

“met de natuur mee” ontworpen is. In het voedselbos zijn verschillende op de biodiversiteit 

gerichte elementen aanwezig, zoals een aantal poelen en kruidenrijke ruige zones waar de 

natuur voorop staat. Hij wil het bouwblok sterk verkleinen, onder andere door de stal te 

slopen. De heer Stoop wil zich inzetten voor lokale voedselproductie in balans met het 

omliggende ecosysteem en daarbij de lokale gemeenschap betrekken: “Door ecosystemen 
te observeren en ermee samen te werken, zorgen we voor veerkrachtige systemen. Het 

vraagt om met een frisse blik te kijken naar veranderende omstandigheden. Met creativiteit 

observaties te vertalen naar duurzame oplossingen voor de uitdagingen die voor ons liggen. 

People care, Earth care, fair share.” 

 

De Investeringscommissie stelt in de beoordeling onder andere: “Het ingediende plan is 

inhoudelijk goed uitgewerkt wat betreft de te behalen biodiversiteit, met ruime aandacht 

voor verbetering van de bodem. Er is volop aandacht voor specifieke soorten waaruit ook de 

oprechte motivatie en kennis van de initiatiefnemers blijkt. De relatie met de omliggende 

natuur is goed uitgewerkt en beargumenteerd. Al met al is het plan een waardevolle 

invulling van deze locatie aan de rand van het Natura2000 gebied”. 
 

Vragen over dit gunningsbesluit kunnen gemaild worden naar: 

grondverkoop@groenontwikkelfondsbrabant.nl 

 

 

 

 

 
Onderwerp:  gunningsbesluit openbare verkoop De Ruttestraat 11 in Netersel 
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