


Het schetsproces



Netwerk met energie

• Van Binnen uit   Beleid en visie door deelnemers geformuleerd

Plan komt van uit de groep

Realisatie door procesmanager in nauw overleg met de groep

• gelijk speelveld  zowel onderling als met de samenwerkingspartners

• Zeggenschap    als groep in het gebied zelf de regie in handen: 

door zelf uit te voeren ook met risico dragen (Stichting)

• Vrijwilligheid om aan te sluiten.



Overeenkomst nov 2013



Perspectief voor het 
Markdal

3 februari 2016



Andersom 
werken begint 
in de Kern

Initiatief - groep

Bestuurlijke steun

Bewoners-eigenaren

Gemeenten (RO – Milieu)

Waterschap (KRW)

Provincie (RO) (NNB)

TBO’s cs (NNB)

Rijkswaterstaat (A58)



EERSTE CONTRACT

• Realiseren van KRW-doelen en102 ha EHS t.b.v. KRW.
➢67 ha min of meer gelabeld – 33 ha flexibel
➢Vrij stromende mark

• Grote mate van handelingsvrijheid  
➢niet verplicht mee te doen, 
➢vrij om eigenaar te blijven, 
➢vrije keuze natuur doelen
➢Vrije keuze toekomstige beheer en beheerder(s)

• Borging en financiën
➢Overeenkomsten, intentieverklaringen en bijdragen

• Ietsje later gevolgd door: ontwikkelen Perspectief voor Strijbeek  



Wat lijkt nu het voorstel:
• Overeenkomst verlengen tot inrichting gereed

• Gronden als logisch verlengstuk van werk Markdal op nemen in aanvullende 
overeenkomst    om te beginnen ca. 100 ha.

• . vestiging kwalitatieve verplichting op gronden eigendom van stichting. D.w.z. 
natuur of natuur waarop ook agrarische activiteit mogelijk is de zgn
“ondernemende natuur”

Aandachtspunten:

.  Waar mogelijk al aan de slag met de voorbereidingen voor inrichten

• Toekomstig eigendom/exploitatie 

werkgroep beheer werkt hiervoor aan voorstellen voor een structuur 



Vereniging:
• Organisatie:  is huidige vorm ook geschikt voor nieuwe fase
• Samenwerking bij de uitvoering. Hoe ziet die er uit? Relatie 

stichting/vereniging
• Communicatie : over het werk straks: wie praat mee over wat.

werkgroepen 
brainstorm bijeenkomsten  over belangrijke thema’s
over het proces, vragen vanuit hele land
fietstochten e.d. ; rondleidingen
website

• Naast overeenkomst ook andere items van belang 
duurzame energie
relatie natuur en landbouw
druk? van de recreatie

• A 58
• Stichting Markhoeve



Samenhangende kijk op het 
Markdal
 (integrale visie op het Markdal) 

Hoe kunnen wij gezamenlijk en individueel 

zodanig met het Markdal omgaan 

dat wij ook werkelijk die richting op gaan

die wij voor ogen hebben?

 Een duurzamer en vitaler Markdal 



Zomerexpositie ‘Mark, stroom door de tijd’. 

Zaterdag/zondagmiddagen 13-17u van 14 juli t/m 19 aug. 

Duivelsbruglaan 1 - Breda









Platform van A58  naar Beter



Boven: Marcel van Miert, Gerard van den Boer, Dorine Brinkhof, Willem Jan Goossen, Ton Kroes, Jan Roovers
Midden: Joost de Jong, Wieke Bonthuis, Joop van Riet
Voor: Piet van Iersel, Jettie Rattink, Sjef Langeveld, Toon Goos, Piet van Riel, Nellie Raedts 
Verhinderd : Louis Braspenning, Chanan Hornstra, Marian Hulshof, Esther Jansen, Hans van Engen

Algemeen Beraad, dec 2017


