
Natuurlijk Geersbroek!
Biodiversiteit in de buurt

WEIDE



Natuurlijk Geersbroek – Weide update

Ook in weidegebieden kunnen we ons best doen 
voor meer biodiversiteit en het toevoegen van
inheemse beplanting. 

Dit doen we mede door het terugbrengen van 
natuurlijke landschapselementen. En het besteden 
van extra ruimte en aandacht voor al onze dierlijke 
vrienden.

We hebben landschapsexpert Orbis gevraagd ons 
hierbij te helpen. www.orbis.nl
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* Met dank aan Postcodeloterij Buurtfonds

https://www.orbis.nl/


Natuurlijk Geersbroek – Weide update

Orbis heeft een presentatie gegeven over 
landschapselementen, extra passend bij ons gebied.

Naar aanleiding hiervan hebben diverse buren zich 
gemeld. Samen met deze buren zijn we gaan kijken 
wat er eventueel binnen hun weide mogelijk is.

Orbis heeft hier een klein inrichtingsplan voor 
gemaakt en gepresenteerd. 

Als laatste stap is er ook gekeken hoe de plannen 
gezamenlijk te realiseren en welke partners hierin 
eventueel zouden kunnen ondersteunen. 

Dit project is nog volop in ontwikkeling, de weide 
eigenaren zijn nu allemaal zelf aan de slag.



Weideproject



Inhoud

• Voorgestelde inrichting
• Vervolgopties
• Zelf aankopen plantmateriaal en inrichten
• Stila regeling
• Groenontwikkelfonds

• Afspraken vervolg
• Wijk entree



Voorgestelde inrichting overzicht



Voorgestelde inrichting Chaamseweg 29

1.

2. 1. Verwijderen twee sparren aan rand tuin. 
2.   Wilgen handhaven maar wilgentakken of andere 
tussendoor vlechten. Eventueel ook levende takken
doorvlechten. 



Voorgestelde inrichting Valkenburgseweg 8, 16 en 14
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* Op het perceel behorende bij nr. 16 is al veel gedaan voor 
de biodiversiteit hier is niet veel extra’s nodig, goed bezig! 



Voorgestelde inrichting Valkenburgseweg 6



Voorgestelde inrichting Geersbroekseweg 27



Vervolgopties

• Zelf aankopen plantmateriaal en inrichten: gezamenlijk 
inkopen

• Stila regeling: subsidie wordt verstrekt voor de aanleg 
van landschapselementen (zie aparte pdf)
• Vergoeding voor aanplant/aanleg
• Vergoeding voor onderhoud en beheer
• Aanvraag met hulp van veldcoördinator

• Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)



Mogelijkheden
1. Stila regeling
2. Groenontwikkelfonds
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Natuurlijk Geersbroek – Weide update

Wil je meer weten over het project, klop dan even 
aan bij Nicole, Keeke, Peter of Erica. 



Natuurlijk Geersbroek

Natuurlijk staat voor

- Biodiversiteit
- Inheems
- Insecten en dieren
- Water

Zie voor meer inspiratie 
het document ‘Natuurlijk 
Geersbroek’. Inspiratie 
voor een biodiverse, 
inheemse, bijen-proof en 
watervriendelijke tuin. 

Tuinen op Annevillelaan
107, 127, 129, 220



Bij & Vlinderbuurtkaart

Ook is het belangrijk voor de bij en vlinder om van 
tuin naar tuin te kunnen fladderen. We hebben een 
speciale Natuurlijk Geersbroek lijst met belangrijke 
bloemen en (waard)planten samengesteld.

Doe je ook mee! Jij een mooie tuin en de bijen en 
vlinders zijn je dankbaar.

Voor het overzicht zie de bij en vlinderbuurtkaart. 



Egelroute

De egel komt ook graag bij je langs!

Heb je een afgesloten tuin, maak een of 
meerdere gaatjes in je heg dan kan hij lekker 
binnen wandelen. 

Overleg ook eens met je buren of een gaatje 
in de heg mogelijk is, dan kan hij van tuin 
naar tuin.

Kan de egel ook lekker buurten in de buurt. 


