LANDGOED VELDER START MET HERSTEL MONUMENTALE LANEN
Vrijdagmiddag vond in de Schutskuil in Oirschot de aftrap van een nieuw project van de Provincie
Noord-Brabant, Brabants Landschap en Brabants Particulier Grondbezit (BPG) plaats. Zij hebben
een regeling in het leven geroepen om de bestaande monumentale lanen van particuliere
eigenaren te “restaureren”. Landgoed Velder begint als eerste met de uitvoering van het
meerjarenplan en daarom vond in Oirschot de aftrap plaats.
Volgens Frans van Boeckel van Velder telt hun landgoed meer dan 16 kilometer aan lanen. “En
hierbij zitten lanen die meer dan 160 jaar oud zijn. Natuurlijk hebben deze lanen ook niet het
eeuwige leven en wat als de bomen dadelijk niet meer gezond zijn? Daarom moet er nu actie
ondernomen worden om de prachtige lanen voor de toekomst te waarborgen.” Volgens
burgemeester Van Beers wordt er geschiedenis geschreven deze middag. “Hier wordt vanmiddag
historie gemaakt, de lanen zullen de komende jaren hersteld gaan worden. Daarnaast zal zaaigoed
van het eigen landgoed gebruikt worden wat de biodiversiteit alleen maar vergroot.”
De Provincie Noord-Brabant heeft voor de komende tien jaar 6 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor de regeling. Particuliere eigenaren kunnen een lanenplan indienen en na goedkeuring moet er
vervolgens jaarlijks een uitvoeringsplan worden ingediend. Voor het uitvoeringsplan kan men
maximaal 50.000 euro per jaar ontvangen. Dit is hard nodig want door verschillende oorzaken
verkeren vele lanen nu in slechte staat. Dat het lanenplan is aangeslagen blijkt wel uit het feit dat
inmiddels 16 particuliere eigenaren een plan ingediend hebben voor de subsidieregeling.
Aanstaande week zal men op landgoed Velder een begin maken met het uitvoeringsplan 20092010 dat van de Provincie goedkeuring heeft gekregen. Men zal een informatiebord plaatsen zodat
de bezoekers van het landgoed weten wat er gaat gebeuren. In het eerste uitvoeringsplan zullen
enkele “verdwenen” lanen opnieuw aangeplant worden. Daarnaast zal er met name in de ster van
het landgoed veel gesnoeid moeten worden. “Hiervoor zullen hoogwerkers tot 28 meter
noodzakelijk zijn om het snoeiwerk uit te kunnen voeren. Natuurlijk zullen tijdens het snoeiwerk
enkele lanen afgesloten worden voor publiek omdat we natuurlijk geen ongelukken willen.”vertelt
Frans van Boeckel. Nog voor het broedseizoen van de vogels moeten al de werkzaamheden van het
uitvoeringsplan uitgevoerd zijn.
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