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Op 6 oktober 2022 is door de directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant een besluit 
genomen over de gunning van de percelen van cluster 2 van de openbare inschrijfprocedure 
2022 Verborgen Raamvallei. Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft besloten cluster 2 te 
gunnen aan Stichting het Noord-Brabants Landschap. 
 
Korte beschrijving van het plan: 
Brabants Landschap wil de percelen inrichten als een kleinschalig, gevarieerd landschap met 
verschillende natuurtypen die in elkaar over lopen en die verrijkt worden met verschillende 
landschapselementen. Zie bijlage voor het ontwerp. Zo wordt een leefgebied gecreëerd voor 
een grote diversiteit aan planten en dieren. De onderbouwing van dit plan is als volgt 
verwoord: “Op de hoger gelegen delen komt N12.05 kruiden- en faunarijke akker, zoals 
vroeger ook gebruikelijk was en waar akkervogels zoals patrijzen en de zomertortel van 
profiteren. De das zoekt voedsel in het inheemse voedselbos waar valfruit, noten en zaden 
te vinden zijn. De flora-akker biedt kansen voor kwetsbare akkerflora zoals de bolderik. Door 
de bloeiende bloemen vinden vele insecten hier nectar. Op het lager gelegen grasland graast 
een gering aantal jongvee, wat variatie in de vegetatie creëert. In het grasland ligt een poel 
waar de kamsalamander zich voorplant. Omdat er een houtwal dichtbij ligt kan deze 
salamander bij zijn poel overwinteren. In de houtwal staat een diversiteit aan struiken en 
bomen, waaronder de sleedoorn. In het ruigteveld vol met kruiden broeden de patrijs en 
overwinteren insecten in de overstaande vegetatie. In het vochtige bosgedeelte vind je 
bosvogels zoals de Wielewaal en in de bosrand met zoom en mantel vliegen in de luwte vele 
vlinders.” 
 
De Investeringscommissie van Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft het ingediende plan als 
uitstekend beoordeeld. 
 
Vragen over dit gunningsbesluit kunnen gemaild worden naar: 
grondverkoop@groenontwikkelfondsbrabant.nl 
 
 

 

 
Onderwerp:  gunningsbesluit openbare inschrijfprocedure 2022 Verborgen 

Raamvallei, cluster 2 
 
Ons kenmerk: C2301381/5145972 
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Bijlage: Ontwerp inrichting percelen 
 

 


