
start inschrijfprocedure 
natuurgrond Leegveld

Informatieavond  25 januari 2023



Programma

• Introductie door Gerard Daandels

• Opzet van de inschrijfprocedure natuurgrond Leegveld

• Waterdoelen Leegveld

• Natuurdoelen Leegveld

• Vragen

• Afsluiting



• BV met 1 aandeelhouder: provincie Noord-Brabant

• Opdracht: Natuurnetwerk Brabant is in 2027 klaar

• Verstrekt daarvoor subsidie voor functiewijziging van grond en inrichting van 
natuur

• Koopt, verkoopt, ruilt en verpacht grond om de natuurdoelstellingen te 
realiseren

• Werkt samen met ondernemers, organisaties, overheden en particulieren

Wat is Groen Ontwikkelfonds Brabant?



Wat is de Werkeenheid?

• Adviseert initiatiefnemers over de opzet 
van kansrijke projecten

• Ondersteunt initiatiefnemers bij het 
opstellen van subsidieaanvragen voor 
Groen Ontwikkelfonds Brabant

• Ondersteunt geïnteresseerden bij 
inschrijfprocedures voor natuurgrond



Inschrijfprocedure 
natuurgrond Leegveld

• Voor circa 180 hectare natuurgrond die eerder 
gepubliceerd is

• Inschrijvers dienen een beheerplan in (en doen in enkele 
gevallen een bod)

• Gunning op basis van kwaliteitsbeoordeling ingediende 
plan (en in enkele gevallen telt het bod mee)



Randvoorwaarden

• Waterdoelen op percelen zijn leidend.

• Natuurdoelen: er wordt ‘puur natuur’ ontwikkeld. 
(natuurambitie staat grotendeels vast).

• Inschrijvers conformeren zich aan de inschrijfvoorwaarden.

Inschrijvers geven aan hoe ze de natuurdoelen gaan halen; we 
werken dus niet met beheervoorschriften.



Wat staat er in uw beheerplan?

• Hoe gaat u de natuurdoelen halen (bijdrage van uw plan aan de 
biodiversiteit in/om het Leegveld)? 

• Hoe gaat u muggenoverlast zo veel mogelijk voorkomen?

• Wat is uw motivatie?

• Wat is uw kennis op het vlak van natuurbeheer?

• Hoe gaat u de natuur duurzaam in stand houden?

• Hoe gaat u de omgeving betrekken?



Beoordeling beheerplan?

Info



3 categorieën percelen

• Circa 130 hectare natuurgrond binnen de kades. Verdeeld over 7 clusters. Doorgaans zeer natte 
percelen met ‘natuur-natuur’. Hiervoor zoeken we kopers. Koopsom: taxatie

• Circa 18 hectare natuurgrond buiten de kades. Verdeeld over 3 clusters. Hiervoor zoeken we 
kopers (erfpacht is ook mogelijk). Koopsom/canon: uw bieding.

• Circa 37 hectare natuurgrond binnen de kades. Verdeeld over 4 clusters. Lokaal minder natte 
percelen met mogelijkheden voor natuurgrasland/ruigte en natuurakker. Hiervoor zoeken we 
gebruikers voor 5½ jaar. Prijs: om niet



ligging 
3 categorieën percelen



Waterdoelen



Waterdoelen binnen de clusters: 
• Tegendruk voor bestaande natuur: 

dmv streefpeil
• Buffer bij hevige neerslag: dmv

bufferpeil max 2 wk

Voorkomende elementen:
• Kades: vallen buiten de clusters
• Stuwen: Eigendom en beheer 

waterschap
• Stroomgeulen: behoren bij clusters



Cluster 1 t/m 4 (= comp. 10 en 9abc)



Cluster 5 
(= comp. 34)



Cluster 6 
(= comp. 8)



Cluster 7, 10 en 
14 (= comp. 4bc)



Cluster 8,9,12 en 
13 (= comp. 4a)



Cluster 11 (= comp. 1) Let op: minus kades





Natuurdoelen



Natuurdoelen

• Waar zijn de natuurdoelen op gebaseerd?

• Wat zijn zoekgebieden?
• Zoekgebied Leegveld
• Zoekgebied algemeen



Natuurdoelen

• Waarop zijn de natuurdoelen gebaseerd
• Op basis van benodigd hydrologisch functioneren

• Op basis van bodemopbouw en hoogte

• Op basis van biochemische staat van huidig maaiveld (bodemonderzoek)

• Logische samenhang/overgang



Natuurdoelen

N05.04 Dynamisch moeras N04.02 Zoete plas



Natuurdoelen
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N10.01 Nat schraalland

N10.02 Vochtig hooiland



Natuurdoelen

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.05 Kruiden- en faunarijke akker



Natuurdoelen

N12.06 Ruigteveld N14.02 Hoog- en laagveenbos



Natuurdoelen

• Zoekgebied 10. Algemeen
• Natuurdoeltypen 100% nader te bepalen op basis van initiatiefnemer

• Zoekgebied 12. Leegveld
• 50% N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

• 50% N12.06 Ruigteveld



Natuurdoelen

• Financiering van het beheer loopt in beginsel via SNL of via een 
opdrachtverlening.
• Zie voor nadere informatie inschrijfleidraad



Overige doelen



• Voorkomen muggenoverlast

• Recreatie

• Samenwerking



Planning



Planning

• Nog een informatiebijeenkomst: zaterdag 25-2

Wensen voor onderwerpen zijn welkom!

• Uiterste datum stellen van vragen: 6 maart

• Nota van Inlichtingen klaar: 24 maart

• Online inschrijfformulier beschikbaar: 24 maart

• Deadline inschrijving: 12 juni

• Gunningsbesluit: 28 juni



Hoe worden jullie geïnformeerd?

• Zelf stukken downloaden via de website.

• Bij wijzigingen krijgen jullie een e-mail.



VRAGEN ?



Bedankt voor je aandacht!


