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Op 9 december 2022 is door de directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant een besluit 

genomen over de gunning van de percelen van cluster 1 van de openbare inschrijfprocedure 

‘Donk / Meerven te Vessem 2022’. Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft besloten cluster 1 

te gunnen aan Brabants Landschap.  

 

Om in aanmerking te komen voor dit cluster is een beheerplan gevraagd waarin is 

beschreven hoe de beoogde natuurwaarden op de reeds ingerichte percelen verder 

ontwikkeld worden, met daarbij een visie op de potentie voor de ontwikkeling van 

kalkmoeras. Brabants Landschap gaat dit doen door de percelen te enten met vaatplanten 

en mossen die uit een vergelijkbare kalkmoeraslocatie in Nederland gehaald worden. Dat 

wordt gedaan zodat er zo veel mogelijk genetische variatie in het entmateriaal zit. 

 

De Investeringscommissie van Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft het beheerplan van 

Brabants Landschap als volgt beoordeeld:  

 

“De investeringscommissie geeft dit plan een goede beoordeling. Brabants Landschap gaat 

zeer uitgebreid in op de potentie voor de ontwikkeling van kalkmoeras, zoals ook gevraagd is 

in de Inschrijfleidraad. Deze visie getuigt van een goede kennis op de het vlak van 

natuurbeheer. De uitgebreide risicoanalyse is realistisch en laat zien dat Brabants Landschap 

erg goed heeft nagedacht over het juiste natuurbeheer voor dit cluster. Ook de beschrijving 

van de beheerwerkzaamheden is zeer concreet en uitstekend toegespitst op de bescherming 

van flora en fauna. Bijvoorbeeld door een bemestingsvrije bufferzone te kiezen op het 

kruidenrijke grasland dat grenst aan het vochtige hooiland. Positief is dat Brabants 

Landschap er bij de inzet van ruige stalmest op let dat deze vrij is van ontwormingsmiddelen.  

 

Positief is dat Brabants Landschap bij de verpachting van natuurgronden samenwerkt met de 

Landcoöperatie.” 

 

 

 
Onderwerp:  gunningsbesluit openbare inschrijfprocedure Donk / Meerven te 

Vessem 2022,  

 cluster 1 – Meerven 

 

Ons kenmerk: C2301383/5185304 
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Vragen over dit gunningsbesluit kunnen gemaild worden naar: 

grondverkoop@groenontwikkelfondsbrabant.nl 

 

 

Doelsoorten voor cluster 1 die Brabants Landschap nastreeft: 
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