rkerk
ew
tw
e
n
r
u
tu
a
t
N
e
n
r
u
Natu
Brabant

Brabant

Welkom nieuwe natuurpartner!
In Brabant werken partners samen aan een sterk Natuurnetwerk Brabant: Een
netwerk van grote en kleine natuurgebieden en alle verbindingen hiertussen. Dat
is niet alleen belangrijk voor plant en dier, maar biedt ook kansen voor u als
grondeigenaar of grondgebruiker. Want nieuwe natuur maken en beheren kunt u
als particulier natuurlijk ook! Met een financieel aantrekkelijk perspectief en met
ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Word daarom onze natuurpartner!

Landgoed Zwijnsbergen
De familie Van Lanschot, eigenaar van het landgoed Zwijnsbergen, nam het initiatief om een landbouwperceel van circa
drie hectare aan te kopen en om te vormen tot natuur. Zij voegden het toe aan het Natuurnetwerk Brabant. Na ruim 100
jaar behoort dit stuk grond weer tot het landgoed en vormt daarmee de groene schakel tussen de natuurgebieden Loonse
en Drunense Duinen en het Helvoirts Broek.

Jan van Lanschot: “Door de aankoop en de natuurontwikkeling
hebben we de landschappelijke kwaliteit én het beheer van ons
landgoed kunnen versterken. Het landgoed is interessanter geworden
voor wandelaars. Na jaren is ook de das weer op het landgoed
gesignaleerd.”
“De biologische melkveehouder aan wie we verpachten zorgt nu
voor het natuurbeheer. De begrazing is extensief, met beheertype
‘vochtig hooiland’. We hebben het watersysteem verbeterd en ook
de aanwezige poel behouden. De boomkikker doet het daardoor
goed en is een vaste gast op ons landgoed geworden.“
Met dit project laten we zien dat ook particulieren met succes natuur
kunnen maken en beheren. Met ook een gezond financieel perspectief. We hebben het zelf gedaan, maar werden gesteund door
het enthousiasme en de hulp van Brabants Particulier Grondbezit,
Waterschap De Dommel en Brabants Landschap . En natuurlijk de
financiële steun van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, waardoor
we het project ook economisch verantwoord konden uitvoeren.

Bekijk de video met Jan van Lanschot op:

www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

Natuurnetwerk Brabant

Door Brabantse 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. Een goed beheer is hier belangrijk. Maar het
netwerk is nog niet compleet; er ontbreken nog veel verbindingen. Juist die zijn van belang. Alleen zo kunnen dieren en
planten zich van het ene gebied naar het andere verspreiden om genoeg voedsel te vinden en zich voort te planten. Er
is nog veel nieuwe natuur nodig. Daarom dagen we in Brabant bedrijven, particulieren, gemeenten en organisaties uit
om zelf nieuwe natuur te maken en toe te voegen aan het Natuurnetwerk Brabant.
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Misschien heeft u al ervaring met het aanleggen en beheren van natuur? Heeft u (agrarische) gronden in uw
bezit, of wilt u deze aankopen en tot natuur ontwikkelen? Dat kan om meerdere redenen interessant zijn:
Natuurontwikkeling in combinatie met nieuwe vormen van landbouw opent economische
perspectieven voor u als grondeigenaar, gebruiker of pachter.
Natuurontwikkeling biedt kansen in combinatie met woningbouw (nieuwe landgoederen).
Natuurontwikkeling maakt de omgeving aantrekkelijker en kan recreatie op of rond uw bedrijf
stimuleren.
Natuurontwikkeling met een passend verdienmodel draagt bij aan een duurzaam en financieel
gezond beheer van uw gronden.
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De Brabantse partners, waaronder natuurorganisaties , provincie, waterschappen, landbouw en overige organisaties, werken graag met u samen om uw plannen te realiseren. Het Groen
Ontwikkelfonds Brabant kan u daarbij helpen. Dit fonds van de Provincie Noord-Brabant
ondersteunt initiatiefnemers met:
Financiële bijdragen bij aankoop, waardeverlies of uitruil van gronden.
Bijdragen aan inrichtingskosten, lening of participatie.
Grondtransacties.
Advies: de onafhankelijke Werkeenheid Noord-Brabant kan u adviseren bij uw aanvraag. Deze
wordt onder andere ondersteund door Brabants Particulier Grondbezit, TOP-Brabant en ZLTO.

Op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl vindt u informatie over de voorwaarden en hoe u een
aanvraag kunt doen. Ook vindt u hier regelmatig gronden -en incidenteel ook gebouwen- die voor verkoop
of pacht worden aangeboden.

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