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Bij ieder onderwerp kun je een QR-code scannen voor meer informatie of video’s. 
Geen QR-scanner bij de hand? Ga naar www.brabantslandschap.nl/resultaten2022
voor een compleet overzicht.

Een impressie 
uit het veld

Lancering Groenloket Brabant
De betrokkenheid bij het landschap is bij particulieren en  
boeren groot en wordt alsmaar groter. Om hen te helpen de  
weg te vinden in de vele groene regelingen is dit jaar het 
Groenloket Brabant gelanceerd. Via een handige kaart kun je 
snel zien welke subsidies er zijn om jouw perceel biodiverser 
te maken. We hopen veel mensen advies en ondersteuning op 
maat te mogen geven!

Bosaanplant met Trees for All 
Op twee locaties hebben we bos geplant dankzij donaties van par-
ticulieren en bedrijven. Zij deden die donaties via Trees for All. In 
februari werd bos geplant op Zoomland in Bergen op Zoom en op 
‘Green Friday’ (als tegengeluid van ‘Black Friday’) in het Oudland in 
Steenbergen. Op deze laatste locatie hebben we vele enthousiaste 
bomenplanters mogen ontvangen om samen een start te maken 
met het eerste Green Friday Forest in Nederland. 

Natuurwerkdag 
In Brabant gingen bijna 2000 mensen aan de slag om de leefom-
geving van insecten, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën te 
verbeteren! 

In actie voor de knoflookpad 
Een mooie samenwerking in Deurne, waar we de komende jaren 
nog mee doorgaan:  Op het terrein van Fletcher Hotel Willibrord-
haeghe werken studenten van de Yuverta-opleiding Wildlife 
uit Helmond aan beheermaatregelen om het leefgebied van de 
bedreigde knoflookpad te vergroten. Ze worden hierbij begeleid 
door Brabants Landschap. 
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Samen 
Brabant groener maken 
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Jubileumexcursies, groot succes 
Wát een opkomst hadden we dit jaar bij de jubi-
leumexcursies! Maar liefst 31 keer organiseerden 
verschillende medewerkers van Brabants Landschap 
een speciale excursie voor beschermers. Ze zaten vrij-
wel allemaal vol. We gaan in het nieuwe jaar gewoon 
door met bijzondere wandelingen die exclusief voor 
beschermers zijn. Ga ook een keer mee en misschien 
ontdek je nieuwe plekken in Brabant!

Op pad Wandelapp
Samen met Omroep Brabant zijn we dit najaar een 
nieuwe reeks van de tv-serie Op Pad gestart. Roel 
Diepstraten neemt je mee naar een natuurgebied in 
Brabant. Nieuw daarbij is dat je er daarna zélf op uit 
kan trekken met de handige Op Pad app, met extra 
weetjes en tips!

Naar buiten
Ontdekken en beleven

Direct naar het 
Groenloket!

Bekijk een 
video

Alle resultaten 
op een rij

Schrijf je in 
voor de excursies

Open de Op Pad-Wandelapp

Bekijk de foto's

https://treesforall.nl/green-friday-resultaten/
https://www.brabantslandschap.nl/help-mee-op-eigen-erf-of-land/
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/terugblik-op-een-geslaagde-natuuwerkdag/#slider-2145-2https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/terugblik-op-een-geslaagde-natuuwerkdag/#slider-2145-2
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/operatie-knoflookpad-afgetrapt-in-deurne/
https://www.brabantslandschap.nl/activiteiten/?categorie=Beschermersactiviteiten
https://storymaps.arcgis.com/collections/8956f7e3994b44329155f0f358fd6e30


Life Nardus & Limosa: Heideherstel Regte Heide 
en Rovertsche Heide (Goirle en Esbeek)
In dit grensoverschrijdende 5-jarige project werken we samen met 
Belgische partners aan kwaliteitsverbetering van het heidelandschap, 
wat sterk is aangetast door teveel stikstof in de bodem. In 2022 heb-
ben we onder andere steenmeel verspreid om de mineralenbalans 
van de bodem te verbeteren en jong naaldbos gekapt om 
ontwikkeling van stuifzandheide mogelijk te maken. Kennis 
delen met andere terreinbeheerders is ook een belangrijk 
onderdeel van dit project.

Oplevering Natte  
Natuurparel Vloeiweide 
Een metamorfose voor de Bijloop in natuurge-
bied de Vloeiweide (Rijsbergen): Er zitten meer bochten 
in de beek, de oevers zijn flauwer gemaakt en de bodem minder 

diep. Er liggen nieuwe poelen en de voedselrijke boven-
laag van enkele weilanden is afgegraven. Hierdoor 

krijgen zeldzame soorten als de kamsalamander en 
de moerassprinkhaan en vissen als het bermpje 
en de riviergrondel weer een kans.

Erfgoed 
Gebouwen in het groen

Natuur
Beheer en ontwikkeling

Een impressie 
uit het veld

Laatste restauraties tuinen van 
Mattemburgh afgerond
De circa 150 jaar oude tuinmuur op Landgoed Mattem -
burgh (Hoogerheide) is volledig gerestaureerd. Het voeg- 
en metselwerk is hersteld en op sommige plekken zijn 
complete stukken muur opnieuw opgebouwd met 
historische materialen. Er moest voorzichtig gewerkt 
worden: het leifruit langs de muur bleef namelijk staan. Ook 
het bijzondere rotsbruggetje in de Engelse tuin, bestaande 
uit brokken vuursteen, is gerestaureerd. 

Vakantiewoning Hulterberg scoort hoog!
Enkele reacties van natuurliefhebbers die afgelopen 
jaar in onze nieuwe vakantiewoning in Oisterwijk  
verbleven: Waanzinnig genieten  |  ’s Nachts het geluid 

van een uil  |  Zwarte spechten die lachend overvliegen  | 

Knus huis, piekfijn uitgerust  |  Alles binnen handbereik: 

wandelroutes, eten & drinken, Oisterwijk, Moergestel, 

Oirschot. Boek deze of een andere vakantiewoning van 
Buitenleven met de kortingscode Geluksvogel2023. 

Restauraties uitgelicht
˘ Schuur Landgoed Tongelaar
˘  Dienstgebouwen Landgoed  

Haanwijk
˘ Remise F Fort Altena

Bekijk  het interieur

Venherstel Kanunnikesven 
In het midden van het Kanunnikesven (Eindhoven) ligt een actief 
hoogveeneilandje. Dat wil zeggen dat hier nog veen gevormd wordt en 
het zichzelf in stand houdt. Om dit bijzondere hoogveen te beschermen 
hebben we bomen verwijderd. Aan de randen van het ven is de bodem 
geplagd, waardoor nieuwe planten kunnen kiemen. Door een aantal 
paden slimmer te leggen wordt de recreatiedruk rondom het Kanunni-
kesven nu beter verspreid.

Verder werken aan het Natuurnetwerk
In 2022 hebben we met behulp van het Groen Ontwikkelfonds (GOB) nieuwe natuur gerealiseerd 
in onder andere de Hogerwaardpolder (Bergen op Zoom), het Aadal (Berlicum/Middelrode) en het 
Dommeldal (Sint-Oedenrode). 

Ook hebben we dit jaar in totaal ruim 16 hectare grond aan kunnen kopen van het GOB. Bij 
Landgoed Tongelaar (Mill) komen landschapselementen, waaronder een hoogstamboomgaard en 
ruimte voor akkerflora. In de Leemputten (Udenhout) vormt de nieuwste aankoop een schakel in de 
verbinding naar De Brand, waar de boomkikker van kan profiteren. Bij de Kleine Beerze (Vessem) 
liggen potenties voor ontwikkeling van een kalkmoeras.  Komend jaar gaan we de uitvoering voor 
deze nieuwe natuurgebieden voorbereiden.

Meer informatie

Bekijk de foto's

Bekijk de foto's

https://www.brabantslandschap.nl/projecten/restauratie-tuinmuur-en-rotsbrug-landgoed-mattemburgh/
https://www.buitenlevenvakanties.nl/woningen/de-hulterberg
https://www.brabantslandschap.nl/projecten/life-nardus-and-limosa/
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/natte-natuurparel-vloeiweide-opgeleverd/#slider-2295-7
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