
Herinrichting snipper-verkaveling 
 
We waren als vereniging zeer blij dat het ons gelukt was de prachtige gronden van Piet te verwerven. 
Financieel kwamen we in de gelegenheid om meer gronden aan te gaan kopen, met dank aan van Gol 
naar Beter. Via Natuurmonumenten kwamen we in contact met de familie van Bladel; na enkele 
gesprekken kwamen we snel tot een overeenkomst en konden we ook deze akker toevoegen aan de 
aankopen van Piet. 
 
Maar een nieuw problemen was geboren, er was geen natuurlijke verbinding tussen deze twee aankopen. 
Weer contact gezocht met Natuurmonumenten of zijn wisten wie de eigenaren waren van de twee 
boskavels die liggen tussen onze aankopen. Ook dit overleg liep voorspoedig en konden we deze kavels 
toevoegen aan onze eerdere aankopen. De voormalige eigenaren waren er de laatste 25 jaar niet meer 
geweest, hierdoor was er ook al die tijd niets aan het beheer gedaan. 
 
Na veelvuldig overleg met Natuurmonumenten 
en het Brabants Landschap kwamen we 
gezamenlijk tot de conclusie om eenmalig stevig 
in te gaan ingrijpen op deze kavels. En een aantal 
van de aangeplante coniferen, die in het 
verleden zijn aangeplant zijn om bij de caravans 
de nodige privacy te creëren, te verwijderen. We 
gaan de komende tijd alle kleine en grote bomen 
van de Amerikaanse eik verwijderen. Bij een 
gedeelte van de dode Douglas bomen gaan we 
de toppen verwijderen de stam laten we staan 
voor de spechten en de vele insecten soorten.  
 
We realiseren ons dat deze ingreep de nodige 
reacties zullen gaan opleveren. 
Net zoals de reacties die we over ons kregen 
over het plaatsen van een raster om de aankoop 
van de familie Van Bladel. We gaan liever een 
keer flink ingrijpen samen met 
Natuurmonumenten en daarna gaan we een 
groot aantal bomen terugplaatsen: onder andere 
Wintereik, Zomereik, winterlinde, sporkehout, 
lijsterbes en berk.  
 
Het dikkere hout van de Amerikaanse eik gaan 
we verkopen, om op deze manier de aankoop 
van de nieuwe beplanting te kunnen financieren. 
De dunnere takken laten we in het gebied achter 
en verspreiden we rondom de nieuwe aanplant. 
Op deze manier beschermen we op een 
natuurlijke manier de nieuwe aanplant tegen het 
aanvreten door reeën. 
 
Een klein gedeelte van een boskavel zal 
afgesloten worden door een raster om te 
onderzoeken wat de beste manier is om de 
nieuwe aanplant te beschermen tegen de reeën. 
We kunnen op deze manier zelf onderzoek doen 
hoe we op onze nieuwe aankopen in de 
toekomst het aanplanten van houtwallen het 
beste beschermen. 


