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Binnenwerk
naar buiten
In 2019 zijn we een samenwerking gestart
met Binnenwerk. Binnenwerk is onderdeel
van het ministerie van BZK en creëert
duurzame banen voor mensen met een
arbeidsbeperking. In Breda en Sint
Anthonis zijn twee teams gestart van
acht personen. Onder leiding van een
werkbegeleider zijn de nieuwe collega’s aan de slag met het maaien van de
begroeiing langs wandelpaden, bruggen
repareren en planten en bomen snoeien.

Adopteer je
ruiterroute
Meer bos in Noord-Brabant
Staatsbosbeheer wil landelijk 5.000 hectare meer bos realiseren in komende jaren.
In Brabant zijn we gestart met een inventarisatie van onze percelen. Waar kan bos de
bestaande natuur versterken? Waar is bos een alternatief voor de huidige natuur en het
landgebruik? Daarbij kijken we naar klimaatbestendigheid en co-2 opslag in bossen.
Samen met de provincie wil Staatsbosbeheer de komende 10 jaar 1.000 hectare nieuw
bos realiseren in Noord-Brabant. Hierbij draagt Staatsbosbeheer bij aan de ambitie van
de provincie om komende 10 jaar zo’n 13.000 hectare nieuw bos aan te leggen. In 2020
gaan we samen met onze partners de mogelijkheden omzetten in projectplannen.

Ecologie >

Steenmeel voor herstel

Visarend geringd

Staatsbosbeheer startte eind 2019 met het strooien van steenmeel op onder meer de
Strabrechtse heide en de Groote Heide. Dat doen we om de natuur te herstellen en
weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofneerslag. Het steenmeel helpt de
mineralenbalans in de verzuurde bodem te herstellen. Essentieel voor plant en dier. Een
gezonde flora trekt insecten en daarmee vogels en andere dieren aan. Het herstel wordt
mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Voor het eerst is er een visarend geringd in
Nederland. In een hoogspanningsmast in de
Biesbosch heeft één van de twee Nederlandse
broedparen een nest gebouwd. Op bijna 65
meter werd een kuiken voorzien van een kleurring waarmee hij herkenbaar is. TenneT, Evides,
Sovon en Staatsbosbeheer werkten samen aan
deze actie. Hiermee is een nieuwe stap gezet in
het onderzoek naar deze zeldzame soort.
De vogels zijn sinds de grote natuur-en veiligheidsprojecten als de Noordwaard, Zuiderklip
niet meer weg te denken uit de Biesbosch.

Broedsucces
grauwe klauwier
Afgelopen juli werd in het stroomgebied
van het Merkske een paartje grauwe
klauwier waargenomen, mét drie jongen!
Bijzonder, want de laatste waarneming
was in 2015. Het gaat dan ook goed met
de voedselbron van de grauwe klauwier:
grote insecten. Vooral de sprinkhaan
en veldkrekel profiteren van de droge
zomers; ze worden in het gehele gebied
waargenomen. Ook ontstaan er steeds
meer broedlocaties voor de klauwier, nu
braamstruwelen steeds groter worden.
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Zo’n 50 ruiters en menners uit gemeente
Heeze-Leende zijn in het bos en op de
heide aan de slag gegaan met ‘Adopteer je
Route’. Dat is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
(KNHS) in samenwerking met Staatsbosbeheer om de ruiter- en menpaden in de
omgeving te verbeteren. De paardenliefhebbers helpen bij het onderhoud van de
routes. Een mooie manier om ondanks de
lage beheerbudgetten de routes in stand
te kunnen houden.

Economie >

Een Maashorst
Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling
en de Maashorstgemeenten Oss, Landerd,
Uden en Bernheze werkten de afgelopen
jaren aan één groot aaneengesloten
natuurgebied in Brabant. Begin oktober
werd het ecoduct over de A50 officieel
geopend voor grote grazers. Dit ecoduct
herstelt de koppeling tussen de natuurgebieden rondom Herperduin en de rest van
De Maashorst. De grazers hebben dankzij
de ecoducten maar liefst 1.100 hectare
natuur tot hun beschikking.

Grond voor grond
Staatsbosbeheer heeft in opdracht van
provincie Noord-Brabant de aankoop
en ruil van gronden in Geersbroek, ten
zuiden van het Ulvenhoutse Voorbos,
gerealiseerd. Met twee particulieren heeft
Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over
grondaankoop en met een particulier
is een grondruil afgerond. In totaal is
3,1 hectare aangekocht en 0,5 hectare
verkocht. Geen grote oppervlakten, maar
wel cruciale puzzelstukjes in een groter
geheel. In dit gebied zijn namelijk herstelmaatregelen nodig om de waterhuishouding te verbeteren.

Groene Handhaving handhaven
In 2017 sloten provincie, gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen en landgoedeigenaren het convenant Groene Handhaving. Met dit convenant kunnen de partijen op
elkaars grondgebied surveilleren, wat de samenwerking en veiligheid in het Brabantse buitengebied bevordert. In 2019 heeft de provincie de afspraken geëvalueerd én
verlengd tot zomer 2020. Ook de gemeente Breda en Staatsbosbeheer werken nauwer
samen. Een van de gemeentelijke boa’s is bij Staatsbosbeheer gedetacheerd, zodat we
meer direct contact hebben op het gebied van toezicht en sneller kunnen schakelen in
procedures en bevoegdheden.

Cultuur >

Staatsbosbeheer
120 jaar
In 2019 was Staatsbosbeheer jarig.
Dat vierden we ook in Brabant, tegen
het decor van de Maashorst. Samen met
genodigden van binnen én buiten onze
organisatie keken we terug op de rol die
Staatsbosbeheer heeft gespeeld in de
provincie. Ook blikten we kort vooruit
op de grote opgaven die voor ons liggen
op het gebied van landbouw, klimaat,
energie en natuur. Al met al een geslaagd
verjaardagsfeest.
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Nieuwe hutten

Historie Peelvenen
Ooit waren de Peelvenen een reusachtig, vrijwel onbegaanbaar hoogveen. Het meeste
‘goud van De Peel’ is als turf in ovens en kachels verdwenen. Door de droogte van 2018
en 2019 stond het waterpeil zo laag, dat sporen uit dat verleden werden blootgelegd:
oude turfputten, kienhout en uitgestoken turven. Ook stond afgelopen jaar in het teken
van 75 jaar bevrijding, want in de Tweede Wereldoorlog vormden de Peelvenen een
barrière voor oprukkende legers. Het gebied was een schuilplaats, niemandsland en
frontlinie. Tijdens de ‘Walk of Veen’, het jaarlijks terugkerende wandelevenement stonden we hier uitgebreid bij stil.

In het Leenderbos staan diverse schuilhutten waar bezoekers kunnen schuilen in
weer en wind. Zowel het Hutje in ’t Bos
als het Hutje op de Heide waren aan
vervanging toe. Met hulp van Buitenfonds is geld ingezameld voor twee
nieuwe schuilhutten. Het Hutje in ‘t Bos
is gemaakt van duurzaam, onbehandeld
acaciahout. Het Hutje op de Heide is
gebouwd van bomen uit eigen bos
(zomereik en douglas) die waren omgewaaid tijdens een zomerse storm.

