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Op 15 november 2022 is door de directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant een besluit 

genomen over de gunning van het perceel van cluster 1 van de openbare inschrijfprocedure 

april – november 2022. Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft besloten cluster 1 te gunnen 

aan Gemeente Sint-Michielsgestel die samen met Stichting Landschapsbeheer Aa dal (SLA) 

een plan heeft ingediend met de naam ‘Akkercomplex Westakkers Berlicum’.  
 

Korte beschrijving van het plan: 

De gemeente en SLA hebben het voornemen om het perceel te gaan gebruiken als een 

kruiden- en faunarijke akker, omzoomd met een (vlecht)heg en een houtwal. In een hoek 

tegen de Westakkers wordt een klein stukje bos ontwikkeld op een plek waar eerder ook 

een bosje aanwezig geweest is. In de overgang naar het beekdal wordt een zone van ruigte 

gecreëerd. 

 

De Investeringscommissie van Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft het plan als volgt 

beoordeeld: “Dit is een goed doordacht plan, waarbij de relatie met de omgeving goed is 

aangegeven. De natuurdoelen van de inschrijver zijn gedetailleerd omschreven en passen 

goed bij de beoogde kruiden- en faunarijke akker op deze plek. Positief is de aandacht voor 

het creëren van een gevarieerde overgang naar het beekdal. De gekozen soorten in de heg 

en struweelhaag leveren een goede bijdrage aan de biodiversiteit. Het beheer is goed 

beschreven en draagt bij aan de beoogde natuurdoelen. Positief is dat bij voorkeur wordt 

ingezaaid met zaad van lokale/regionale herkomst en dat ruim gezaaid zal worden om zo 

ruimte te bieden voor de vestiging van akkerkruiden. Een goede keus om elk jaar een deel 

van het gewas te laten staan als voedsel voor de fauna op en om het perceel.  heeft het 

ingediend plan als uitstekend beoordeeld.” 

 

Vragen over dit gunningsbesluit kunnen gemaild worden naar: 

grondverkoop@groenontwikkelfondsbrabant.nl 

 

 

 

 

 
Onderwerp:  gunningsbesluit openbare inschrijfprocedure april – november 2022,  

 cluster 1 – Berlicum 
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Bijlage: Inrichtingsschets 

 

 


