
Door Brabantse natuurgebieden te vergroten en onderling te 
verbinden, ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant. 
Dat is belangrijk, want natuur is er niet alleen voor plant en dier, 
maar ook voor mensen. Mensen voelen zich gelukkiger en zijn 
gezonder met natuur om zich heen. Meer natuur schept ook kansen 
voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en 
helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het Natuurnetwerk Brabant is een netwerk van grote en kleine Brabantse natuurgebieden en alle verbindingen hiertussen. 
Circa 90% 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 gebieden en verbindingen. 
Juist die zijn belangrijk. Alleen zo kunnen dieren en planten van het ene gebied naar het andere gaan om genoeg voedsel 
te kunnen vinden en zich voort te planten.   

Legenda

Ontbrekende 
gebieden/verbindingen

Bestaande natuur

Schatting kosten: 

1.2 miljard 

voor grondaankoop en inrichting

tot 2028

Kosten voor het beheer:

400 miljoen tot 2028

Gladde slang Noordse woelmuis

Bedreigde dieren in het Natuurnetwerk Brabant

- Circa 129.000 ha natuur: 
  ongeveer een kwart van de provincie
- Circa 1500 km ecologische verbindingzones    
  (smalle natuurlijke stroken, vaak ook bestaand uit water)

Het Natuurnetwerk Brabant  
is onderdeel van het Natuur-
netwerk Nederland en heette 
tot 2014 de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS).  
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Kansen voor initiatieven
Waarom zouden alleen natuurorganisaties en overheden 
natuur kunnen maken en beheren? Ondernemers, 
particulieren en organisaties steken steeds vaker zelf de 
handen uit de mouwen. In Brabant juichen we dat toe. Het 
Natuurnetwerk Brabant biedt kansen voor initiatiefnemers 
met goede ideeën en vernieuwende concepten die natuur en 
economie combineren. Zoals bijvoorbeeld voedselbossen of 
natuurbegraafplaatsen. Om initiatiefnemers te helpen heeft 
de provincie Noord-Brabant het Groen Ontwikkelfonds 
Brabant opgericht, dat projecten ondersteunt met geld, 
grond en advies.  

Aan de slag!  
Brabantse partners, waaronder natuurorganisaties, provincie, 
waterschappen, landbouw- en overige organisaties, werken 
samen om het Natuurnetwerk Brabant voor 2027 klaar te 
hebben. De ontbrekende stukken (circa 10%) zijn nu nog vaak 
in gebruik bij de landbouw. Het streven is om deze gebieden 
voor 2027 om te vormen tot natuur. Dat omvormen tot natuur 
doen agrariërs en grondeigenaren in toenemende mate zelf. 
Daarmee maken ze hun bedrijf ook duurzamer.  

Urgente gebieden
In enkele Brabantse natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Kampina, leven zeer zeldzame planten en dieren die vaak ook heel 
gevoelig zijn voor stikstof. Deze gebieden zijn Europees beschermd. De natuur in en om deze gebieden wordt zo snel mogelijk 
versterkt. Dat gebeurt onder de noemer ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS). In deze urgente gebieden werken de Brabantse 
partners aan meer natuur, vaak in combinatie met verbetering van de recreatie of de grondindeling voor de landbouw.  

Brabantse partners werken samen aan een sterk Natuurnetwerk

Kijk op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl 

De voordelen van een groene omgeving

Mensen in een groene 

woonomgeving hebben 

minder last van overgewicht 

en depressies.

Een hectare bos neemt 

CO2 op en produceert gemiddeld 

ongeveer 25.000 kilogram 

zuurstof per jaar.

Brabantse natuur               is belangrijk voor                    de recreatiesector, goed voor circa 9% van de Brabantse economie.

Kinderen in groene 
woonomgevingen 

spelen 15% meer buiten.

De waarde van huizen 
nabij natuurgebieden ligt 
soms tot wel 16% hoger. 

Een groene omgeving vormt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven

TE KOOP


