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Een prachtig gebied waar natuur en cultuurhistorie samen komen
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Brabants Landschap
natuur dichtbij huis

Contact
Kijk op www.brabantslandschap.nl/dommeldaluitdeverf
voor meer informatie en contactgegevens.

Wilt u ook bijdragen?

Agrariërs
Natuur kan een onderdeel zijn binnen de  
agrarische bedrijfsvoering.  Agrariërs met gronden 
in het Natuurnetwerk Brabant, of direct daaraan 
grenzend, kunnen de natuur- en landschaps-
ontwikkeling opnemen in hun bedrijfsvoering. 
Hierover gaan wij graag met u in gesprek. Er zijn 
diverse subsidiemogelijkheden voorhanden.  

Overige grondeigenaren
Waar natuur nog niet gerealiseerd is, kunnen 
gemeenten of natuurbeheerorganisaties gronden 
aankopen. Maar particuliere grondeigenaren 
kunnen ook zelf natuur ontwikkelen. 
Hiervoor zijn  diverse mogelijkheden via het 
Groenontwikkelfonds Brabant. Ook hierover 
kunnen we u nader informeren.
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Het beekdal van de Kleine Dommel en de 
Dommel tussen de A67 (Geldrop) in het 
zuiden en de Planetenlaan (Son en Breugel) 
in het noorden, is een prachtig gebied waar 
natuur, recreatie en cultuurhistorie samen-
komen. Het ligt midden in de stedelijke 
omgeving van Eindhoven en omliggende 
dorpen. Toch is het relatief onbekend en 
om de kwaliteit te versterken moet er nog 
veel natuur worden toegevoegd. Brabants 
Landschap heeft het initiatief  genomen 
om de natuurdoelstellingen in dit gebied te 
realiseren.

Dommeldal in vogelvlucht
Voor een indruk van het plangebied kunt u een korte film bekijken op 
www.brabantslandschap.nl/dommeldaluitdeverf 
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Partners
Deze nieuwe natuurontwikkeling voert Brabants Landschap niet 

alleen uit. Naast Brabants Landschap hebben Staatsbosbeheer, 
Waterschap De Dommel en de gemeenten Nuenen, Eindhoven, 

Son en Breugel en Geldrop-Mierlo de handen ineen gesla-
gen om deze natuurontwikkeling te realiseren.

Natuurnetwerk Brabant
Het Natuurnetwerk Brabant is door de provincie 
vastgesteld. Het doel is om bestaande natuurgebieden 
met elkaar te verbinden door tussenliggende land-
bouw-gronden in te richten en te beheren als natuur.  
Zo kan een robuuster, beter functionerend natuurnet-
werk tot stand komen. Een aantal jaren geleden heette 
dit de Ecologische Hoofdstructuur. 
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Natuur biedt zekerheid 
voor de toekomst
Nieuwe verbindingen verbeteren de leefomstandigheden van planten 
en dieren. Zo kunnen dieren zich gemakkelijker verplaatsen om 
voedsel en soortgenoten te vinden. Tevens is de natuur beter bestand 
tegen invloeden van buiten. Maar het Natuurnetwerk Brabant komt 
niet alleen de natuur ten goede. Het gebied wordt ook toegankelijk 
voor mensen om te ontspannen en te genieten van de omgeving.
 
Cultuurhistorie wordt zichtbaar
Het beekdal kent op veel plaatsen een kleinschalige verkavelings-
structuur die zoveel mogelijk behouden en hersteld wordt. Er wordt 
ook aandacht gegeven aan de watermolens in het gebied. Binnen het 
project wordt bij een aantal watermolens het oorspronkelijke water-
molenlandschap terug gebracht.

Waterberging en klimaat
In combinatie met natuur dragen de gronden 
in het beekdal ook bij aan de opvang van 
water en het voorkomen van hittestress. Juist 
in de stedelijke omgeving van de Kleine 
Dommel en de Dommel is deze bijdrage erg 
belangrijk. 


