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Tienduizend hectare nieuwe natuur in Brabant ontwikkelen. Het is als een trektocht
door een soms dichtbegroeid gebied. Je weet waar je naar toe wilt, maar er is geen
routekaart waarop precies staat ingetekend hoe je er moet komen.
Dus baan je je, gewapend met een kompas en voldoende proviand, een weg.
Je hebt geen Google Maps, die je helpt om steeds de juiste richting te blijven

Bernard van Dongen

volgen. Je moet het doen met het gereedschap dat je tot je beschikking hebt.
Met de kennis en de ervaring van de deelnemers aan jouw expeditie. En met
de collegiale handreikingen van medestanders, die graag met jou willen optrekken omdat ze een vergelijkbaar of aanvullend doel nastreven.
Of je de gewenste eindbestemming ook daadwerkelijk haalt, hangt in belangrijke

Giudo Adema

mate af van de samenwerking binnen jouw team. Een goed team stemt én weegt voortdurend af of de route die hij loopt nog steeds de juiste is. Een goed team heeft oog voor de valkuilen die
het onderweg kan tegenkomen. Een goed team luistert naar de geluiden van de omgeving en probeert
daar de juiste conclusies uit te trekken. Een goed team toont de moed om, als dat nodig is, af te wijken
van de route die vooraf was uitgestippeld. Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft zo’n team. Klein, wendbaar, klantgericht en behulpzaam naar anderen. Voor een succesvolle expeditie is het cruciaal dat de
teamleden elkaar vertrouwen. Dat zij weten wat ze aan elkaar hebben.

Anne Tulkens

Uiteraard zijn bij aanvang van de tocht spelregels afgesproken. De teamleden hebben
uitvoerig met elkaar besproken wie wat moet doen. Maar dan nog kunnen zich onverwachte situaties
voordoen. Het kan blijken dat sommige teamleden meer in hun mars hebben dan gedacht. Of dat
ze op andere onderdelen beter zijn dan waarvoor ze uiteindelijk verantwoordelijk zijn.
Het is aan de leider van de expeditie om dat te herkennen én te erkennen. Om de teamleden

Jiri van der Drift

te stimuleren het maximale uit zichzelf te halen. Niet door het af te dwingen maar vooral door
het aan te moedigen. Medewerkers van Groen Ontwikkelfonds Brabant worden zo gemotiveerd
om zelf te ontdekken wat de best werkende aanpak is. Ze worden uitgedaagd om nieuwe wegen
te zoeken en die aan hun collega’s voor te stellen. Ze sporen diezelfde collega’s aan om die nieuwe
wegen ook te volgen.
Dat gaat niet vanzelf. Het is regelmatig vallen en ook weer opstaan. Zoals dat nu eenmaal gaat tijdens
een expeditie. Want hoe goed je je ook hebt voorbereid, je slaat soms zijpaden in die je -achteraf- beter
links had kunnen laten liggen. Lastig, maar niet onoverkomelijk. Als je er maar van leert. Het is zoals
Einstein ooit zei: “De enige bron van kennis is ervaring.”
Natuurlijk is het soms ook spannend. Omdat je niet weet wat je onderweg precies gaat tegenkomen, maar ook omdat je nooit 100% zeker weet of dat wat je voor ogen hebt ook werkelijk haalbaar is.
De deelnemers aan de expeditie laten zich er niet door uit het veld slaan. Zij wisten én weten waar ze
aan zijn begonnen. Maar belangrijker, zij hebben een intrinsiek geloof in het doel van hún expeditie.

Angelo Hoezen

Leeswaarschuwing
Waar staat ‘doel’ moet u lezen ‘het realiseren van een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant in 2027’.
Waar staat ‘de expeditiedeelnemers’ moet u lezen ‘het team Groen Ontwikkelfonds Brabant’.
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AANPAKKEN!
Groen Ontwikkelfonds Brabant is niet de eerste die op expeditie gaat - en zeer waarschijnlijk ook niet de laatste.
Wat de ontdekkingstocht van Groen Ontwikkelfonds Brabant desalniettemin bijzonder maakt zijn haar lef om
onbekende wegen te bewandelen, de doorzettingskracht van de teamleden én de inventiviteit waarmee ogenschijnlijk lastige obstakels uit de weg worden geruimd.

DIMENSIE 1:

HET PROFIEL

VAN GROEN ONTWIKKELFONDS BRABANT
Eigenlijk zou het bij de verkiezing van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar moeten
gaan over het beste overheidsteam. Immers, of een organisatie succesvol is wordt in hoge
mate bepaald door de mensen die er werken. Door de kundige en bevlogen medewerkers, die
begrijpen dat wat zij doen uiteindelijk ten dienste staat van andere mensen.
Bij de ontwikkeling van nieuwe natuur in Brabant is dat niet anders. Groen Ontwikkelfonds
Brabant helpt ondernemers, organisaties, belangengroepen, waterschappen en gemeenten bij
DIMENSIE 1: HET PROFIEL VAN GROEN ONTWIKKELFONDS BRABANT

het aanleggen van nieuwe natuur. Met geld, grond en goede adviezen.
De inzet van Groen Ontwikkelfonds Brabant komt op de eerste plaats de biodiversiteit in
Brabant ten goede. Dieren en planten krijgen door het verbinden van natuurgebieden de
bewegingsruimte, die nodig is om te blijven voortbestaan én te ontwikkelen. Natuur zorgt
echter ook aantoonbaar voor meer levensgeluk van mensen, voor minder gezondheidsklachten,voor een plezierigere en daarmee vruchtbaardere werkomgeving en voor een grotere
sociale cohesie.
Dat alles maakt wat Groen Ontwikkelfonds Brabant doet relevant.
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de opdracht én de ambitie om voor 2027 een robuust en aaneengesloten
natuurnetwerk in Brabant te realiseren. Dat kúnnen we niet alleen en dat dóen we ook niet alleen.
Wij werken samen met onder meer onze enige aandeelhouder (Provincie Noord-Brabant), onze partners (de
vier Brabantse waterschappen, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Particulier
Grondbezit, ZLTO, Brabantse Milieufederatie en Toeristisch Ondernemersplatform Brabant), met gemeenten, met
ondernemers, met burgercollectieven en met particulieren.
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Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft een unieke governancestructuur. Groen Ontwikkelfonds
Brabant is een besloten vennootschap, opgericht door provincie Noord-Brabant. Een bewuste keuze van de

provincie, die daarmee de uitvoering van de opdracht om een aaneengesloten natuurnetwerk te realiseren buiten de
eigen ambtelijke organisatie heeft gelegd, om het zo op een ondernemende wijze vorm en inhoud te kunnen geven.

“Samen met Groen Ontwikkelfonds Brabant gaan
we voor ontschotting, verbinding en win-win!”
Bart-Jan Wulfse, ZLTO

Initiatiefnemers, burgers voorop, hebben een hekel aan onzichtbare en
anonieme overheidsorganisaties. Zij hebben behoefte aan persoonlijk
contact, mensen spreken én zien. Een recent rapport1 over de rol van de
overheid in 2030, uitgebracht door de Nationale Ombudsman, bevestigt dat. “Burgers willen een overheid, die eerlijk is, begripvol communi-

ceert en handelt met menselijke maat. Daarnaast rekenen zij erop dat de overheidsmedewerkers kennis van zaken
hebben, snel reageren en beter naar de burgers luisteren. Begrijpelijkheid en dienstverlening via één loket worden
gezien als belangrijke verbeterpunten.”
Groen Ontwikkelfonds Brabant past de adviezen van de Nationale Ombudsman al in de
praktijk toe. Zo beseffen wij dat voor sommige initiatiefnemers onze aanvraagformulieren ingewikkeld zijn.
Die formulieren kunnen niet altijd worden vereenvoudigd. Dat is een gevolg van de complexe regels en v oorschriften,
waar ook wij aan gebonden zijn.
Wat we wél kunnen doen is het de initiatiefnemers gemakkelijker maken. Wij laten ze niet verdrinken in wat zij vaak
als ‘een moeras van lastige vragen’ zien, maar nemen ze juist aan de hand. Zo adviseren wij initiatiefnemers, voordat ze het formulier gaan invullen, over de kansrijkheid van hun plannen. Andere aanvragers helpen we, samen
met de medewerkers van Werkeenheid Natuurnetwerk, bij het invullen van de formulieren.
De in 2019 vernieuwde website van Groen Ontwikkelfonds Brabant is eveneens ingericht op het vereenvoudigen
van de aanvraagprocedure. De bezoekers van de website maken op de homepagina al een keuze: willen ze meer
weten over wat Natuurnetwerk Brabant is? Willen ze weten wat Groen Ontwikkelfonds Brabant (nog meer) voor
hen kan betekenen? Of willen ze een aanvraag indienen voor een subsidie?
Groen Ontwikkelfonds Brabant wacht niet af tot zich interessante plannen aandienen, maar lokt juist,

Relatie burger overheid 2030, onderzoek in opdracht van De Nationale ombudsman

aantrekkelijke locaties gronden beschikbaar komen voor ondernemers en organisaties met een bedrijfseconomisch
rendabel model. Of door een geldbedrag te schenken aan initiatiefnemers, die een natuurplan bedenken waarmee
zij anderen in beweging brengen (Natuur in Eigen Hand). Of door samen met andere partijen pilots te starten,
waarmee de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen in de praktijk wordt getoetst.
Een voorbeeld is van dat laatste is de aanleg van het voedselbos in Schijndel, het grootste productievoedselbos van
Europa. Met dit project wil partner Voedselbosbouw Nederland aantonen dat een bedrijfsmatige exploitatie van
Manuel Kaal, Suzanne Plantinga en Judith ter Berg, 26 april 2019
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heel bewust, aanvragen uit. Bijvoorbeeld door prijsvragen (Natuurlijk Ondernemen) te organiseren, waarbij op

een grootschalig voedselbos een economisch verdienmodel kan opleveren voor agrariërs. Gelijktijdig draagt het bij
aan een vitale natuur, met een grote biodiversiteit. Om deze pilot mogelijk te maken verpacht Groen Ontwikkelfonds
Brabant ruim 20 hectare grond in de gemeente Meierijstad voor 20 jaar aan stichting Voedselbosbouw.
Het tekent het ondernemerschap én het innovatieve denken van Groen Ontwikkelfonds Brabant
dat zij, soms tegen de stroom in, dit soort initiatieven ondersteunt, bedenkt en uitvoert. Het staat ook model voor de
ambitie van Groen Ontwikkelfonds Brabant om, zoveel mogelijk samen met anderen, nieuwe natuur te maken in
Brabant.

“Voedselbossen zijn bij uitstek geschikt om landbouw en natuur samen te
brengen, op een manier dat zowel de biodiversiteit wordt verrijkt als dat
boeren er een goede boterham aan kunnen verdienen.”
Wouter van Eck, stichting Voedselbosbouw Nederland
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SAMEN VOORUIT!
Wat heb je nodig om je een weg te banen door een dichtbegroeid gebied? Deugdelijk gereedschap natuurlijk. Een
goed doordacht plan ook, met ideale scenario’s en acceptabele alternatieven.
Het belangrijkste is echter dat je betrokken medewerkers hebt, die geloven in wat je doet én waarom je dat doet.
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft zo’n team. Klein, wendbaar en klantgericht. En met teamleden die hun eigen
kwaliteiten mee- en inbrengen. Waar de een beter is in kaartlezen, schept de ander genoegen in het vrijmaken van
de paden en bedenkt een derde slimme oplossingen voor het geval zich onverwachte situaties voordoen. Zo helpen
we elkaar om onze eindbestemming te bereiken.
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VAN GROEN ONTWIKKELFONDS BRABANT
De medewerkers van Groen Ontwikkelfonds Brabant bewijzen dagelijks, in hun contacten
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met onze partners, aan tafel bij initiatiefnemers en tijdens interne overleggen, dat ‘klein’ niet
altijd een nadeel hoeft te zijn. Integendeel. Het team van Groen Ontwikkelfonds Brabant is niet
groter dan noodzakelijk, kostenbewust, wendbaar en goed op elkaar ingespeeld – en juist
daardoor krachtig. Krachtiger dan menig ander, grotere organisatie.
Vanzelfsprekend is dat zeker niet. Het vraagt ondernemerschap, leiderschap én lef. Je moet
het aandurven om medewerkers de ruimte te geven om zelf te ontdekken wat goed werkt en
wat niet. Vanuit het idee dat je alleen kunt leren door te dóen.
En hoewel medewerkers al het mogelijke doen om foutloos te blijven, kan niet worden uitgesloten dat het soms toch mis gaat. De logische reflex van veel organisaties is het om dan extra
regels op te stellen, zodat dezelfde fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt. Groen
Ontwikkelfonds Brabant doet dat alleen als het invoeren van die nieuwe voorschriften ook
echt leidt tot verbetering, voor de initiatiefnemers. Belangrijker is dat medewerkers zien wat
er niet goed ging en dat ze weten wat ze moeten doen om een volgende keer te voorkomen
dat het weer misgaat.

'A person who never made a mistake
never tried anything new.’
(Albert Einstein)
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Groen Ontwikkelfonds Brabant is in alles een transparante organisatie, die steeds bereid is verantwoording af te leggen over wat zij wil en doet. Die verantwoording gaat verder dan alleen bestuurlijke rapportages.
Groen Ontwikkelfonds Brabant maakt jaarverslagen en -rekeningen openbaar, legt op de eigen website en in sociale media uit waar het mee bezig is, brengt maandelijks een goed gelezen nieuwsbrief uit en maakt graag gebruik
van uitnodigingen om columns of opiniebijdragen te schrijven.

“Het Bredase college is blij met de steun van de provincie en het Groen Ontwikkelfonds Brabant bij
de ontwikkeling van nieuwe natuur. De goede samenwerking heeft het mogelijk gemaakt dat we in
de afgelopen jaren al meer dan 100 hectare natuur hebben kunnen toevoegen. Het ontwikkelfonds
is een prima instrument gebleken om dossiers, die al jaren liepen, nu tot een mooie realisatie te
laten leiden.”
Paul de Beer, wethouder gemeente Breda

De teamleden van Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn klantgericht én nieuwsgierig. Ze wachten
niet achter hun bureau tot zich nieuwe aanvragen aandienen, maar gaan actief de boer op. Ze gaan na welke
kansen zich voordoen en hoe daar, passend binnen de ambitie om een aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant
te realiseren, op kan worden ingespeeld. Ze zoeken andere relevante partijen op. Soms om ze uit te dagen om ook
mee te doen, dan weer om ze te helpen om plannen daadwerkelijk van de grond te tillen.
Ondanks de vaak complexe regels en voorschriften waar ook medewerkers van Groen Ontwikkelfonds aan gebonden zijn, ervaren zij veel vrijheid in hun werk. Waarbij de basis voor hun handelen steeds de afspraken zijn die
met en in het team worden gemaakt.
Daarom is dat wat wij doen zo goed vergelijkbaar met een expeditie. Voordat je de tocht aanvangt,
spreek je met elkaar de strategie en de aanpak door. Onderweg neem je de tijd om te evalueren en eventueel
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nieuwe afspraken te maken. En bij tussentijdse mijlpalen vier je een feestje. Zoals het hoort.

“
Op een innovatieve en zeer klantvriendelijke manier wordt het Natuurnetwerk Brabant gerealiseerd. Samen met professionele partners, maar ook met
particulieren. Het is een mega-opgave van vele honderden miljoenen met een
positieve impact op de biodiversiteit, maar door de manier van werken ook op
de samenleving van Noord-Brabant.”
Ger van den Oetelaar, ARK Natuurontwikkeling
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SUCCESSEN VIEREN!
Het Natuurnetwerk Brabant is nog lang niet ‘af’. Toch zijn er in de afgelopen jaren stevige stappen voorwaarts
gezet. Een indicator daarvoor is het grote aantal hectares nieuwe natuur dat al is aangelegd dan wel aangekondigd.
Dat geeft Groen Ontwikkelfonds Brabant de overtuiging dat het ambitieuze doel (een robuust en aaneengesloten
natuurnetwerk in Brabant in 2027) ook gehaald kan worden.
Minstens zo interessant én belangrijk is wat de aanleg van nieuwe natuur doet voor dieren, planten en mensen. Wellicht minder gemakkelijk in harde cijfers uit te drukken, maar dat daarbij ook successen worden geboekt is evident.
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Het past bij een organisatie als Groen Ontwikkelfonds Brabant om regelmatig het eigen
presteren tegen het licht te houden. Slagen we erin om dat wat we ons hebben voorgenomen
ook daadwerkelijk te realiseren? Moeten we wellicht bijsturen of nieuwe plannen ontwikkelen? Of gaan we onverdroten voort op de weg die we hebben ingeslagen?
Bijna dagelijks vragen wij ons af of we nog steeds de goede dingen doen én of we dat we
doen ook goed doen.
Eenmaal per jaar kijkt Groen Ontwikkelfonds Brabant uitvoeriger terug op wat het in het voorafgaande jaar heeft
gepresteerd. Hebben wij onze doelen behaald? Maken we onze beloftes waar? Hoe staan we er financieel voor?
Functioneert onze organisatie naar tevredenheid?

“Onze inwoners willen graag een plezierige leefomgeving. Waar je kunt ontspannen,
fietsen, wandelen en af en toe een biertje kunnen drinken. Bij een topeconomie hoort een
toplandschap én topnatuur. Uit onderzoek blijkt dat een groene omgeving een belangrijke
vestigingsfactor is. Niet alleen voor wie hier willen komen wonen, maar ook voor bedrijven.”
Mario Jacobs, wethouder gemeente Tilburg
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De inspanningen van Groen Ontwikkelfonds Brabant hebben alleen al in 2018 geleid tot:
• bijna 600 hectare nieuwe natuur en ruim 350 hectare grond ingericht als natuur;
• de realisatie van 35 hectare ecologische verbindingszone en voor ruim 80 hectare aan afgegeven, nieuwe
EVZ-beschikkingen;
• snelle afhandeling van aanvragen. De gemiddelde termijn waarbinnen een beschikking wordt afgegeven is
11 weken, waar in het Investeringsreglement een maximale beschikkingstermijn van 22 weken is vastgelegd;
• bijna 17 miljoen beschikt aan nieuwe subsidies, veelal uiteraard nog niet in het afgelopen jaar al gerealiseerd;
• ingebruikname van ruim 20 hectare aan ‘ondernemende natuur’ en ruim 50 hectare beschikt.
Dat is een begin, maar nog niet voldoende. Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft inmiddels, samen met
ZLTO, het concept Ondernemend Natuurnetwerk (het combineren van bedrijfsactiviteiten met de aanleg en instandhouding van natuur) geëvalueerd en op basis daarvan acties uitgezet die moeten leiden tot versnelling van de
realisatie van Ondernemend Natuurnetwerk.
Het laat zien dat Groen Ontwikkelfonds Brabant kritisch is én blijft. We zijn blij met wat we al
hebben gerealiseerd, maar beseffen ook maar al te goed dat we er daarmee nog niet zijn. Het aaneengesloten
Natuurnetwerk, zoals Brabant dat voor ogen staat, is nog zeker niet af. Maar het begint wel in zicht te komen. Zeker
als we ook de natuurrealisatie, die formeel nog ‘onder handen is’, meetellen.
Met nog 8 jaar te gaan, liggen we op koers. Nog absoluut geen reden om achterover te gaan leunen, maar het is
alleszins bemoedigend om te kunnen constateren dat we al een forse stap dichter bij ons einddoel zijn gekomen.

Misschien wel DE BELANGRIJKSTE MAATSCHAPPELIJKE PRESTATIE van Groen
Ontwikkelfonds Brabant is dat we er in zijn geslaagd om ook de g
 emeenten, particuliere initiatiefnemers en
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ondernemers te betrekken bij het vervolmaken van het Brabantse natuurnetwerk.
Afgelopen jaar
• zijn 28 aanvragen van ondernemers en particulieren ontvangen;
• hebben negen Brabantse gemeenten maar liefst 22 concrete nieuwe initiatieven genomen om, binnen de g
 renzen
van hun gemeenten, nieuwe natuur te realiseren.

Voorheen was het ontwikkelen van nieuwe natuur voorbehouden aan het Rijk en een beperkt aantal natuur
organisaties. Mede dankzij de inzet en de uitnodigende aanpak van Groen Ontwikkelfonds Brabant voelen steeds
meer mensen en organisaties zich betrokken en zijn zij bereid ‘mede-eigenaar’ van de nieuwe natuur in Brabant
te worden.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze brede(re) maatschappelijke betrokkenheid noodzakelijk is
om ook op termijn de Brabantse natuur in stand te houden. Het is immers ook ‘hun’ natuur.
Onze aanpak en de wijze waarop wij er uitvoering aan geven, trekt niet alleen aandacht in onze eigen provincie.
In de afgelopen tijd hebben wij veel overheden, organisaties en journalisten over de vloer gehad, die benieuwd
waren naar wat wij doen. En vooral naar hóe wij het doen.
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Het maatschappelijke effect van wat Groen Ontwikkelfonds Brabant is ook op andere terreinen
zichtbaar. Zo heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant een ‘duurzame-gronduitgifte-coalitie’ gesmeed met Staatbos
beheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Waterschap
Brabantse Delta, Waterschap de Dommel en Waterschap Rivierenland. Wij werken samen om het feitelijke gebruik
van de gronden, die alle participanten verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen.
Dat willen wij realiseren door voorwaarden te stellen aan de verpachting of het gebruik van de gronden.
‘Verduurzaming’ is voor ons het verbeteren van de bodemgesteldheid, het vergroten van de biodiversiteit en het
verbeteren van de waterkwaliteit.
Onder impuls van Groen Ontwikkelfonds Brabant is een digitaal inspiratieplatform (www.duurzamegronduitgifte.nl)
gebouwd, waarop concrete voorbeelden van succesvolle aanpakken in Brabant worden toegelicht. Daarnaast hebben wij in de afgelopen jaren twee bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren van Brabantse
gemeenten. Met als doel om hun kennis over duurzaam grondgebruik te vergroten én hen te stimuleren het goede
voorbeeld van collega-gemeenten te volgen.
Nog te veel overheden beheren hun gronden tegen zo laag mogelijke kosten of verpachten de grond aan de hoogste bieder. Klaarblijkelijk hechten niet alle overheidsorganisaties evenveel belang aan hun duurzaamheidsdoelen.
Dat is vreemd, want hebben overheden niet bij uitstek een voorbeeldfunctie? Zij kunnen het, via de gronden die zij
bezitten, verpachten of in gebruik geven, voor elkaar krijgen dat duurzaamheidsdoelen ook worden behaald. Je
moet het alleen wel wíllen. Precies dat is waar Groen Ontwikkelfonds Brabant met diezelfde overheden in gesprek
gaat. Niet om af te dwingen dat het anders moet, maar om aan te moedigen dat het anders
kan.
Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat ook voortdurend na of het mogelijk is natuurontwikkeling
te combineren met andere maatschappelijke doelen. Daarbij durven we ook buiten de lijntjes te kleuren
en op zoek te gaan naar combinaties die minder voor de hand liggen – en soms zelfs kunnen schuren. Een voorbeeld daarvan is het opwekken van zonne-energie op gronden, die na maximaal 15 jaar volledig worden ingericht
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als natuurgebied.
In dit door ons bedachte zonneweideconcept wordt vanaf de eerste dag niet alleen energie opgewekt maar ook
nieuwe natuur ontwikkeld. Een mooi voorbeeld van win-win.
Ook de combinatie van natuurontwikkeling met maatschappelijke doelen als klimaatadaptatie en (ecologisch)
wonen worden door ons proefondervindelijk uitgeprobeerd. Denken én doen. Leren én bijsturen - en vervolgens
opnieuw doen.
Of de aanleg van meer natuur in Brabant ook heeft geleid tot minder gezondheidsklachten en meer sociale cohesie
valt niet rechtstreeks aan te tonen. Maar dat meer natuur een bijdrage levert aan meer biodiversiteit en het levensgeluk van mensen, dat hebben (inter)nationale onderzoeken inmiddels voldoende bewezen.
Een groter maatschappelijk effect is nauwelijks denkbaar.

“Als we de ecologische verbindingszone Oud Dintel alleen met de overigens voortreffelijke medewerking van het waterschap hadden moeten realiseren, dan is het de vraag of
we hadden gekregen wat we nu mogen verwachten. Het is óók aan de steun van Groen
Ontwikkelfonds Brabant te danken dat Oud Dintel een EVZ met een plus wordt. Zeg maar
gerust: een hele dikke plus.”
Desirée Brummans, wethouder gemeente Moerdijk

