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Brabant

Maak zelf natuur!
In Brabant ontwikkelen en beheren steeds meer particulieren en ondernemers zelf natuur.
Want waarom zouden alleen overheden en natuurorganisaties dat kunnen? Overal in
Brabant zijn voorbeelden te vinden van mensen die zelf natuur aanleggen. En zo de
kwaliteit van hun woon- en/of bedrijfsomgeving verhogen. Dat is goed voor natuur en
biodiversiteit én biedt soms ook nieuwe economische kansen.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt particulieren en bedrijven die zelf natuur willen realiseren met geld, grond
en advies.

Een eigen ecologische verbindingszone
Aimée en Herbie Markus wonen in het landelijke Wernhout, vlakbij het riviertje de Aa en natuurgebied de Krochten,
onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. In 2011 vroeg Waterschap Brabantse Delta of zij grond wilden verkopen om
een ecologische verbindingszone te realiseren. Verkopen wilden zij niet, maar de mogelijkheid om in eigen beheer natuur
te realiseren sprak hen wel aan.

Aimée Markus: “Wij genieten enorm van het buiten wonen en van
de natuur om ons heen. Wat is er dan mooier om zelf natuur te maken?
We hebben twee paddenpoelen aangelegd en met de uitgegraven grond
een glooiend landschap gecreëerd en beplant met inheemse bomen en
struiken. Alles hebben we in eigen beheer uitgevoerd. Daar zijn we best
trots op!”
Herbie Markus: “Twee jaar na aanleg zaten er al groene kikkers en
‘ongeplande’ salamanders in de paddenpoelen. Een strook langs de Aa
laten we bewust verwilderen, om te zien wat er opkomt. Onder andere
grote brem en wilde korenbloemen zien we verschijnen.”
Aimée Markus: “Belangrijke voorwaarde voor ons was dat onze
schapen konden blijven grazen. Dat kon door de bomen en struiken af
te schermen met schapengaas. Ondanks dat het proces lang en ingewikkeld was, zijn we blij met de ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Brabants Landschap en Waterschap Brabantse Delta
hielpen ons met het opstellen van het plan. Een lokale boomkweker
zorgde voor moeilijk te verkrijgen inheems plantmateriaal. We krijgen
nu veel complimentjes van buren en bezoekers. Het ziet er prachtig
uit, echt een verrijking van onze woonplek!”

Bekijk de video met Aimée en Herbie Markus op

www.groenontwikkelingsfondsbrabant.nl/inspiratie

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. 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
nodigen zij u als particulier of als bedrijf uit om zelf nieuwe natuur te maken en toe te voegen aan het Natuurnetwerk
Brabant.
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Wilt u uw woon- en/of bedrijfsomgeving vergroenen? Heeft u passie voor natuur? Natuurontwikkeling
kan in het buitengebied, maar ook in dorp of stad. En kan om meerdere redenen interessant zijn:
U realiseert uw eigen natuurgebied volgens uw eigen visie. Alleen of samen met anderen,
bijvoorbeeld een buurtcollectief of nabijgelegen landgoed of natuurorganisatie
Een groene bedrijfsomgeving maakt uw (recreatie)bedrijf aantrekkelijk voor bezoekers en levert soms
ook extra ontwikkelingsruimte op voor het bedrijf
Eetbare natuur, bijvoorbeeld in een voedselbos, maakt natuur niet alleen mooi, maar ook lekker voor
uzelf of uw klanten
Natuurontwikkeling kan in veel gevallen samengaan met een financieel aantrekkelijk perspectief
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Het Groen Ontwikkelfonds Brabant van de Provincie Noord-Brabant denkt met u mee en
verkent met u de mogelijkheden. U kunt alles zelf doen of als eigenaar/beheerder instappen in
een lopend natuurontwikkelingsproject. De diensten bestaan uit:
Financiële bijdragen bij aankoop, waardeverlies of uitruil van gronden.
Bijdragen aan inrichtingskosten, lening of participatie.
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 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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