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Natuurplein de Baronie is een federatie van vier natuurverenigingen in de Baronie. Ons doel is het
behouden en bevorderen van de natuur en een gezonde leefomgeving in de regio. Om dat doel naderbij
te brengen zoeken wij inhoudelijke verbindingen en plegen wij overleg met gemeentelijke instanties.
We bieden u daarom graag ‘groene ideeën’ aan voor het programma van uw partij voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
De programmapunten zijn door onze leden aangedragen en zijn gegroepeerd rond vijf stellingen:
 Natuur in plaats van bestrating
In een leefbare stad en een leefbaar dorp is ruimte voor natuur.
 Natuur in stad en dorp – bermen, sloten, biodiversiteit
In een leefbare stad en een leefbaar dorp is aandacht voor biodiversiteit.
De gemeenten in de regio willen de achteruitgang van het aantal dier- en plantensoorten, de
biodiversiteit, uiterlijk in 2022 omgebogen hebben in een vooruitgang.
 Ontwikkeling van natuur
In een leefbare regio wordt de natuur structureel ontwikkeld.
 Leefgebied – lucht, water, lawaai, energiegebruik, mobiliteit
In een leefbare stad en een leefbaar dorp is veel aandacht voor de verbetering van het milieu.
 Bestuurlijk – participatie
In een leefbare stad en een leefbaar dorp is bestuurlijke aandacht voor samenwerking en deelname
van organisaties en burgers in de plannen voor natuur en milieu.
Graag zien we de programmapunten opgenomen in uw partijprogramma’s, in de hoop deze uiteindelijk
verwezenlijkt te zien in het gemeentelijke beleid.

Breda, AvD

Natuurplein de Baronie is een samenwerking van
- Vereniging voor natuureducatie & duurzaamheid IVN Mark & Donge,
- Vereniging voor veldbiologie KNNV-Breda,
- Natuur- en milieuvereniging Markkant,
- West Brabantse Vogelwerkgroep

Adres: ’t Haantje 20, 4854MV Bavel
Bankrekening: NL86 TRIO 0338 5022 03
KvK: 67502636
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Punten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 van Natuurplein de Baronie

Natuur in plaats van bestrating
In een leefbare stad en een leefbaar dorp is ruimte voor de natuur













Het tegelbeleid aanpakken. Burgers zouden subsidie of beloning kunnen krijgen als ze hun tegels
verwijderen en er planten wegzetten die aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten zoals vlinders en
bijen. Daarbij regel je tevens een betere waterafvoer tijdens hevige regenval en je maakt de
omgeving aantrekkelijker.
Bij het aanleggen van parkeerplaatsen tegels gebruiken die waterdoorlatend zijn en waar wat groen
doorheen kan groeien.
Creëren van ‘groene oases’ in buurten en wijken, naar voorbeeld van de vaak in Frankrijk
voorkomende dorpspleinen. Zorgt voor schaduwrijke en verkoelende locaties op een natuurlijke
wijze. Heeft daarnaast positief effect op insecten en vogels, mits de juiste boomsoorten worden
gekozen.
Op loopafstand voor iedere bewoner een plaats voor natuurlijke verkoeling, rust en sociaal contact.
Meer aandacht voor muurbegroeiing.
Geen voorrang aan parkeerplaatsen, maar aan groen en bomen.
Het uiterste doen om oude bomen te sparen. Bij nieuwbouw geen kaalslag, maar oude bomen
inpassen en zoveel mogelijk nieuwe planten. Het wordt steeds warmer in de stad en we hebben
schaduw nodig.
Bij bouwvergunningen bij nieuwbouw en renovatie, nestgelegenheid voor zwaluwen, mussen en
vleermuizen stimuleren.
Meer regenwateropvang in de buurt en wijk, in plaats van afvoeren via riool.
Scheiden van grijze en groene waterstromen.

Natuur in stad en dorp – bermen, sloten, biodiversiteit
In een leefbare stad en leefbaar dorp is aandacht voor de biodiversiteit.
De Baroniegemeenten willen de achteruitgang van het aantal dier- en plantensoorten, de biodiversiteit,
uiterlijk in 2022 omgebogen hebben in een vooruitgang.













Meer kruidenrijke bermen creëren.
Bij het aanleggen van groenvoorzieningen die soorten kiezen die aantrekkelijk zijn voor vogels,
vlinders en bijen.
Bij inzaai van bermen inlandse plantensoorten gebruiken. Dit is van belang voor insecten en daarmee
ook voor vogels die aangewezen zijn op insecten.
Voedsel voor vogels gehele jaar door variatie in de aanplant. Denk aan bes- en vruchtdragende
struiken.
Op elk plein van stad of dorp een biotoop voor insecten.
Meer schuilplekken voor amfibieën, marters, muizen; meer georganiseerde rommelhoeken.
Meer onverharde grond is nodig. Bijvoorbeeld mussen hebben zand nodig om in te baden.
Meer aandacht voor mussen in de stad door goede leefomstandigheden in te richten.
De gemeente verstrekt adviezen welke planten voor insecten en vogels aantrekkelijk zijn. Dit advies
zou afgestemd moeten zijn op de ecologische potenties van de buurt of wijk.
Beperk het maaien van openbare bermen door aanliggende bewoners, want bloemen in bermen
krijgen dan geen kansen.
Meer aandacht voor ecologisch beheer van sloten: gefaseerd maaien en meer rekening houden met
de planten in de sloten.
Maaiwerkzaamheden alleen in periodes en op plaatsen wanneer en waar dat dit voor insecten en
vogels niet als verstorend of verjagend werkt.
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Geen werkzaamheden als snoeien, hakken en rooien midden in het broedseizoen. Indien toch
gewenst dan overleg met lokale natuur- en vogelvereniging die veelal beter op de hoogte zijn van de
situatie ter plaatse.
Het opstellen van een maaibeleid gebaseerd op toegevoegde natuurwaarden, i.p.v. netheid, waarbij
zoveel mogelijk bloemenranden en wegbermen intact blijven. Een belangrijk onderdeel hierbij is het
verbieden van klepelen. Gefaseerd maaien met oog op de aanwezige insecten.
Invloed uitoefenen, bijvoorbeeld via het Waterschap, dat er geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen vanuit de agrarische sector meer in het water komen.
Geen herbicidengebruik in stad en dorp.
Maak per gemeente een overzicht van de hoogwaardige natuur (natuurparels) in je gemeente.
Draag uit dat je daar trots op bent en zorg dat het beheer daar optimaal blijft.

Natuurontwikkeling
In een leefbare regio wordt de natuur structureel ontwikkeld.















De gebieden met de hoogste natuurwaarden zijn opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur (de
EHS). De Baroniegemeente zetten zich in om de ontbrekende schakels van deze hoofdstructuur voor
2025 te realiseren.
Deze ecologische verbindingszones kunnen gecombineerd worden met recreatieve wandel- en
fietsroutes.
Biologische boerenbedrijven worden gestimuleerd om zich te vestigen aan de randen van
natuurgebieden om de realisatie van de EHS te vereenvoudigen en om zo een natuurlijke buffer
tegen bedreigingen te vormen.
Om de voorwaarden voor gezonde natuur te scheppen en de biodiversiteit te vergroten, dient ook de
bescherming van de natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) onverkort gehandhaafd te
blijven. Vermesting, verdroging, stikstofuitstoot en slechte waterkwaliteit worden volgens EUrichtlijnen aangepakt.
De Natura 2000-gebieden worden momenteel weinig beschermd door overschrijding van de
stikstofnormen. De Baroniegemeente dringen er bij de provincie op aan de wet- en regelgeving beter
en consequent handhaven.
Realiseren van Natuur Netwerk Brabant met gebieden zoals Markdal, De Rith, Lage Vucht, met
versterking structuur via de zijbeken. Zijbeken over hele lengte inrichten als ecologische zone,
Molenleij, Gilzerwouwerbeek, Kerzelse Beek, Galderse Beek, Strijbeekse Beek.
Landschapspark De Open Linie, tussen Oosterhout en Breda, wordt alsnog volledig gerealiseerd. Het
groene en natuurlijke karakter van het buitengebied werkt niet alleen voor mens en dier als buffer
tussen de oprukkende stedelijke gebieden, maar biedt ook grote kansen op het gebied van recreatie
en natuurontwikkeling.
In het buitengebied is geen ruimte voor grootschalige veehouderij, nieuwe rijhallen of voor nieuwe
verglazing door kassen en teeltondersteunende voorzieningen.
De gemeenten bevorderen betere handhaving in het veld, en verbeterde coördinatie hiervan door
politie en AID.
Voor Breda:
Streven om brongebied van de Bavelse Leij bij de Seminarieweg, nu voor het grootste deel eigendom
van het bisdom Breda, natuurlijk te laten beheren.
De landschappelijke achteruitgang van De Rith omkeren in herstel naar een fraai landschappelijk
gebied, waar duurzame agrarische activiteiten weer in balans zijn met de kwaliteiten van natuur en
landschap.
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Leefgebied – lucht, water, lawaai, energiegebruik, mobiliteit
In een leefbare stad en een leefbaar dorp is aandacht voor de verbetering van het milieu.














Waterrecreatie in natuurgebieden beperken tot fluisterboten en instellen van stiltegebieden.
Overlast, o.a. door geluid, voorkomen.
De stad moet aansluiten bij programma Slimme en Gezonde Stad voor betere luchtkwaliteit en
gezonde inrichting van de stad.
Meer gebruik van natuurlijke geluidswering langs spoorwegen en snelwegen, i.p.v. harde glazen
wanden.
Bij de noodzakelijk geachte verbreding van de A-58 zorgen voor minimale overlast van geluid, licht en
emissies, bij voorkeur door steun te geven aan de verdiepte ligging.
Woningbouwcorporaties en andere huiseigenaren worden gestimuleerd om energiebesparende
maatregelen voor hun woningen te nemen.
Pak het vervuilend dieselverkeer aan. Richt een milieuzone hiervoor in.
Zorg voor een schoner wagenpark voor veelrijders, zoals taxirijders, koeriersdiensten, vuilniswagens,
stadsbussen.
Zorg voor milieuvriendelijk openbaar vervoer.
De gemeente zet zich in voor verlagen van de maximumsnelheid op rondwegen, om een lagere CO2
uitstoot te verkrijgen.
De Baroniegemeenten investeren in een netwerk van brede vrije fietsroutes waarover men snel,
direct, comfortabel en veilig kan fietsen. Dit netwerk van snelle routes verbindt de binnenstad, de
buitenwijken en de dorpen.
De auto wordt zoveel mogelijk uit het centrum geweerd.
Op wijk- en dorpsniveau wordt in overleg met bewoners bekeken waar naast de snelle fietsroutes
ook andere fietsvoorzieningen verbeterd kunnen worden.
Ga zwerfvuil tegen, met name in het buitengebied.
Geef als gemeente aan hoe iedereen zwerfvuil kan voorkomen.

Bestuurlijk – participatie
In een leefbare stad en een leefbaar dorp is bestuurlijke aandacht voor samenwerking en deelname van
organisaties en burgers in de plannen met betrekking tot natuur en milieu.






Creëren van een platform klankbordgroepen die regelmatig met de gemeente overleggen over het
natuurbeleid in de gemeente. Onderling overleg en afstemming daarbij is van grote waarde. Dat geeft
begrip voor elkaars standpunten en brengt partijen tot elkaar.
Stimuleren van natuurverenigingen als gesprekspartner en natuurbewaker te fungeren bij nieuwe
plannen binnen de gemeente.
De Baroniegemeenten moeten zich meer inzetten voor een gezamenlijke benadering van duurzame
energie: Zie Klimaatneutraal 2050. Niet alleen meer voorlichting en informatie, maar daadwerkelijke
projecten en pilots entameren om klimaatverandering tegen te gaan en meer energiebesparingen te
realiseren. Tempo maken met isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Waar niet noodzakelijk,
openbare verlichting reduceren. Gemeentelijke bedrijfsvoering duurzamer maken.
Bij recreatie in natuurgebieden financiële bijdrage vragen van ondernemers die er baat bij
hebben. Een natuurbelasting: degene die er van profiteert, betaalt ook mee.

