
 

Aanpak ‘natte natuurparel’ het Wijboschbroek 
Met dit bericht informeren wij u op hoofdlijnen over de ontwikkeling van het 

natuurgebied het Wijboschbroek dat wij begin 2019gestart zijn. Provincie Noord 

Brabant en waterschap Aa en Maas willen de natuurwaarden van het gebied de 

komende jaren verbeteren. Onder andere door het nemen van maatregelen in de 

waterhuishouding. Het gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), 

waarin het is aangemerkt als ‘natte natuurparel’. Beide overheden gaan intensief 

samenwerken met de omgeving. De eerste stap daarin is om u via deze brief kort te 

informeren.  Het gebied (rondom) het Wijboschbroek is belangrijk voor natuur, 

recreatie, rust, bosbouw, wonen en landbouw. Tevens is het uw gebied en daarom is 

uw mening dan ook van groot belang om tot een gedragen uitvoering te komen. 

We zullen u de komende jaren, te beginnen dit najaar, dan ook regelmatig 

uitnodigen om ideeën op te halen over de gewenste ontwikkeling van het 

Wijboschbroek.     

 

Waarom starten waterschap en provincie de ontwikkeling van Wijboschbroek? 

De potenties van het Wijboschbroek voor natuur zijn groot. Door het versnipperde 

beheer en de te lage waterstanden komt dat op dit moment lang niet overal uit de 

verf. Hoofddoel van onze aanpak is dan ook om de omvang en de verscheidenheid 

van de plantengroei in het gebied te vergroten. Waterschap Aa en Maas en de 

Provincie Noord Brabant blazen dit streven nieuw leven in. Nieuw omdat er 

ongeveer tien jaar geleden ook al was gestart met dit plan. Dat is toen gestopt door 

een wijziging van het rijks natuurbeleid.  De aanleiding om nu weer te starten is de 

veranderde situatie dat er vanaf 2019 (extra) geld beschikbaar is om de 

grondbeschikbaarheid voor natuur in Wijboschbroek te vergoten. Binnen het gebied 

is zo’n 65 ha immers nog niet als natuur ingericht. Bij de aanpak zullen we ook 

andere aspecten tegenkomen die onlosmakelijk verbonden zijn met het herstel van 

de natuurwaarden. Het kan gaan om de landbouw, die zoekt naar een (nieuwe) 

toekomst in en om het gebied, het tegengaan van verdroging ten gevolge van 

klimaatverandering of de recreatieve functie van het gebied. Om het project vanuit 

dit brede perspectief vorm te geven is een stuurgroep en een projectgroep 

opgericht. Hierin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Gemeente 

Meierijstad, Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid Nederland, de plaatselijke afdelingen 

van de ZLTO, Natuur en Milieu en Cultuur en recreatie. De beide initiatiefnemers 

Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord Brabant maken de groepen 

compleet.   

 

Hoe geven we onze aanpak vorm? 

In de aanpak worden de volgende vragen beantwoord: 

• Wat speelt er in en om het gebied?  

• Hoe en wie gaat de gewenste natuur realiseren?  

• Welke gronden moeten daarvoor beschikbaar zijn. En hoe komen die gronden 

beschikbaar?  

• Welke instrumenten kunnen we inzetten om onze doelen binnen en buiten het 

natuurgebied te bereiken? 

• Hoe geven we dit jaar een snelle start vorm in het zuidoostelijk deel van het 

gebied met ingrepen in de natuur en de waterhuishouding? 



 

 

 

Hoe wordt u betrokken 

We betrekken de omgeving van het Wijboschbroek via maatwerk voor de 

grondeigenaren zoals agrariërs en boseigenaren en via algemene bijeenkomsten 

voor alle omwonenden.  

• We starten op korte termijn (net voor of na de zomer) het gesprek met de 

grondeigenaren in het centrale noordwestelijke deel van het Wijboschbroek. In 

een inloopbijeenkomst, verkennen we samen de mogelijkheden. In het najaar 

volgen individuele ‘keukentafelgesprekken’; 

• Met omliggende agrariërs voeren we vanaf heden gesprekken om win-win 

situaties te realiseren. Tegen het einde van dit jaar organiseren we met hen ook 

huiskamerbijeenkomsten. 

• We organiseren komend najaar een brede inloopbijeenkomst voor alle 

omwonenden. Hierin informeren we de omgeving allereerst over de 

voorgenomen maatregelen in het zuidoostelijk deel van het gebied. We horen 

dan graag uw mening daarover. Voor deze bijeenkomst zult u tegen die tijd een 

uitnodiging ontvangen. We verwachten dat we dit najaar ook wat concreter 

dan nu kunnen aangeven welke maatregelen we voor ogen hebben voor de 

rest van het Wijboschbroek.  

 

Tijdens de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd met mensen uit de 

omgeving van het Wijboschbroek wordt ons duidelijk dat er sprake is van een 

hechte gemeenschap die betrokken is bij haar buitengebied. Dit is een prima 

uitgangssituatie om er samen iets moois van te maken! U kent het Wijboschbroek en 

kunt ongetwijfeld bijdragen aan de plannen. We zien en spreken u graag tijdens een 

van de komende bijeenkomsten. Als u in de tussentijd vragen heeft, neem dan kunt 

u deze mailen naar Akeizer@Brabant.nl.   

 

Namens de stuurgroep natte natuurparel Wijboschbroek, 

 

Ernest de Groot (Waterschap Aa en Maas): Voorzitter van de stuurgroep 
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