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Voorlichtingsavond 
Op dinsdagavond 2 juli  2019  hebben we  een voorlichtingsavond georganiseerd 
over dit project. Er waren ca 40 belangstellenden uit het gebied aanwezig. Ernest de 
Groot, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas leidde de avond in. 
Ernest gaf het belang van het waterschap aan: de realisatie van de natte natuurparel 
in combinatie met de inrichting van het NatuurNetwerk Brabant. Provincie en 
waterschap werken daarbij nauw samen en maken zich sterk voor realisatie, samen 
met inwoners in het gebied. Op deze avond werden verder de doelen van het 
project, het te doorlopen proces en de aanpak door de verschillende teamleden van 
het project toegelicht.  Ook was er ruimte voor het stellen van vragen en het 
raadplegen van kaarten met de begrenzing van het NatuurNetwerk Brabant, de 
eigendomssituatie en de beoogde natuurdoeltypen. Het was een waardevolle avond 
met goede gesprekken.  
 
Keukentafelgesprekken, nog even geduld 
Op de voorlichtingsavond van 2 juli werd duidelijk dat grondeigenaren graag willen 
weten hoe de vernatting grofweg gaat uitpakken. Hoe nat wordt het straks in de kern 
van het Wijboschbroek en hoe nat wordt het in de flanken? Waterschap en Provincie 
voeren hier momenteel onderzoeken voor uit. De verwachting is dat er over enkele 
weken een uitkomst is. In de eerste keukentafelgesprekken kunnen we daar dan ook 
duidelijkheid over geven.  Bedoeling is dat we uiteindelijk alle grondeigenaren willen 
spreken. Met degenen die zich hiervoor hebben opgegeven tijdens de 
voorlichtingsavond worden binnenkort de afspraken ingepland. De overige 
grondeigenaren krijgen een brief met de mogelijkheid zich op te geven voor een 
keukentafelgesprek.  
 
Beschikbaarheid percelen 
Om de vernatting te kunnen realiseren is het belangrijk dat gronden beschikbaar zijn 
of dat eigenaren mee willen werken aan de gewenste verandering. Dat kan doordat 
de eigenaar zelf (nattere) realiseert of hogere waterstanden accepteert.  Ruilen van 
percelen aan de rand van Wijboschbroek is ook een optie. Tenslotte is er voor een 
aantal gronden ook de mogelijkheid dat het waterschap de gronden aankoopt. 
Vanuit het waterschap is grondaankoper Ad Jacobs hiervoor aan de slag. Voordat 
gronden worden aangekocht wordt bepaald of ze aankoopwaardig zijn. Percelen 
die nu al natuur zijn, hoeven bijvoorbeeld niet te worden aangekocht. Provincie en 



Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) bepalen welke percelen wel en welke niet in 
aanmerking komen. Ondertussen heeft het GOB zich bereid verklaard alle 
aangeboden percelen te taxeren. Mocht u uw perceel willen aanbieden, dan kunt u 
contact opnemen met Ad Jacobs via ajacobs@aaenmaas.nl. 
 
Voor meer informatie over het project, de planning en relevante documenten, kijk op 
www.aaenmaas.nl/wijboschbroek.  
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