Noordrand Midden
Waterrijke
natuurontwikkeling
Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant
gaan de waterhuishouding in Noordrand Midden verbeteren in combinatie
met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Waarom doen we dit?

Leursche haven
de Mark

Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) is een netwerk van
bestaande en nieuwe natuurgebieden, die door
ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.
Deze natuurgebieden zijn belangrijk als leefgebied en
voor de verspreiding van allerlei dieren en planten.
In de natuurgebieden van Noordrand Midden is de waterhuishouding echter nog niet goed ingericht voor de natuur.
De waterpeilen zijn vaak nog te laag en de waterkwaliteit
te voedselrijk, waardoor de natuur zich niet optimaal kan
ontwikkelen. Daarom gaan we de natuurgebieden van
Noordrand Midden versterken en uitbreiden. Zo blijven
de karakteristieke natuurgebieden behouden en kunnen
bijzondere soorten, zoals de otter, roerdomp en krabbescheer,
zich gaan vestigen en kunnen mensen daar van genieten.
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De natuurambitie van provincie Noord-Brabant voor de
inrichting van deze natuurgebieden omvat natuurlijke
graslanden afgewisseld met laagveenbos, moeras en
waterplassen.
Deelgebied Weimeren: Groot robuust moeras- en
waterplassengebied, ook hoogwaterbergingsgebied.
Deelgebied Strijpen/De Berk: Kleinschalig landschap met
vochtige graslanden, omringd door bos en houtsingels.

Ecologische
verbindingszone

Deelgebied Zwermlaken/Kelsdonk: Cultuurhistorisch
landschap van natte graslanden met sloten, bossen en
natuurakkers.

Wat gaan we doen?

Planning

We kopen gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant
om hier natuur te realiseren. Samen met verschillende
stakeholders maken we plannen voor de inrichting van
deze gebieden. Zodra de plannen zijn gemaakt, alle
vergunningen in orde zijn en een aannemer is gekozen,
voeren we de plannen uit.

Grondverwerving
Planfase
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2019/2020/2021
2019/2020/2021
2020 - 2027 in verschillende fases

Deze planning is afhankelijk van meerdere factoren, zoals voortgang grondverwerving,
uitvoering MER, verkrijgen van vergunningen, etc.

Meer informatie over dit project of aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief?
www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden

