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Gemeenten maken zelf natuur
Steeds meer gemeenten ontwikkelen zelf natuur. Niet alleen in het buitengebied, maar ook
in de kern. Natuurontwikkeling biedt kansen om beleidsambities integraal te realiseren.
Want meer natuur is niet alleen gunstig voor planten en dieren, maar zorgt ook voor een
prettig woon- en werkklimaat, met positieve effecten op de gezondheid. Natuur schept kansen voor beleving en recreatie,
bevordert CO2-reductie en vormt een buffer tegen klimaatverandering. Door samen te werken met collega-overheden,
organisaties, bewoners en bedrijfsleven versterken gemeenten hun gemeentelijke netwerk en stimuleren zij maatschappelijke
betrokkenheid.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt gemeenten die zelf natuur willen ontwikkelen met geld, grond en advies.

Brabants grootste steden zetten in op natuurontwikkeling
Mario Jacobs is wethouder Groen, Natuur en Landschap bij de gemeente Tilburg. Samen met de andere vier Brabantse
steden Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond wil Tilburg totaal 500 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer
ecologische verbindingszones in de provincie realiseren.

Mario Jacobs: “Natuurontwikkeling is niet alleen belangrijk omdat
het bijdraagt aan het welbevinden, beleving en gezondheid én economische vitaliteit van onze stad. Het is ook bittere noodzaak, vanwege
het veranderende klimaat, met toenemende hittestress en intensieve
regenval. Groen en water zijn onze ideale partners in deze strijd.”
“Groene steden zijn onmisbare schakels in het Natuurnetwerk.
Daarom zetten we als de vijf grote Brabantse steden actief in op
natuurontwikkeling en roepen anderen op om dat ook te doen. Deze
co-creatie levert volgens ons niet alleen betrokkenheid op, maar zorgt
ook voor innovatieve ideeën, waarde-creatie en cofinanciering.”
Een goed voorbeeld is het Stadsbos013; een groot natuurgebied ten
zuidwesten van Tilburg, groter dan het Bois de Boulogne in Parijs en
grotendeels onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. De gemeente
Tilburg realiseerde hier 10 hectare nieuwe natuur. Ook nodigt zij anderen uit om met ideeën en initiatieven voor Stadsbos013 te komen.
Zo vormde Ester van Eijck het agrarische bedrijf van haar ouders,
aan de rand van het stadsbos, om tot Landgoed Leijkant van 16,5
hectare groot. Met twee nieuwe woningen, de aanleg van een stuk
bos en twee kikkerpoelen. “Een prachtig voorbeeld van particuliere
natuurrealisatie.” aldus Mario Jacobs.

Bekijk de video’s met Mario Jacobs en Ester van Eijck op

www.groenontwikkelingsfondsbrabant.nl/inspiratie
Kijk ook op: www.stadsbos013.nl

Natuurnetwerk Brabant

Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden, ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant, onderdeel van
het Natuurnetwerk Nederland. Circa 90% van dit Brabantse netwerk wordt gevormd door bestaande natuurgebieden,
zoals de Loonse en Drunense Duinen en de Biesbosch. Maar het netwerk is nog niet compleet; er ontbreken nog veel
verbindingen. Daarom hebben diverse Brabantse partners, waaronder natuurorganisaties , provincie, waterschappen,
landbouw- en overige organisaties, de handen ineen geslagen om meer natuur te realiseren. Samen dagen zij u als
gemeente uit om zelf nieuwe natuur te maken en toe te voegen aan het Natuurnetwerk Brabant.
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Nieuwe natuur realiseren kan om meerdere redenen voor uw gemeente interessant zijn:
Klimaatadaptatie: CO2 reductie en opvang van water en hitte door meer groen
Positieve effecten op gezondheid en welbevinden
Versterking natuur en biodiversiteit
Versterking woon-, werk en vestigingsklimaat
Een aantrekkelijk (buiten)gebied, met kansen voor recreatie en toerisme en een gunstig effect op
huizenprijzen
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Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) van de Provincie Noord-Brabant ondersteunt
gemeenten die nieuwe natuur willen realiseren met:
Financiële bijdragen bij aankoop of uitruil van gronden
Bijdragen aan inrichtingskosten, lening of participatie
Grondtransacties
Advies: de onafhankelijke werkeenheid van het GOB kan u adviseren bij uw aanvraag

Beleidsruimte
In de praktijk blijkt beleidsruimte voor gemeenten vaak bepalend voor het (laten) slagen van initiatieven.
De provincie Noord-Brabant wil waar mogelijk flexibel omgaan met beleidsregels om initiatieven optimaal te
faciliteren. Het GOB heeft hierin ruimte om eigen afwegingen te maken.

Op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl vindt u informatie en inspiratie. Ook kunt u een afspraak
maken voor een vrijblijvend advies.

Samen voor de Brabantse natuur! Brabantse partners werken samen aan een sterk Natuurnetwerk
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