Verslag Algemene Ledenvergadering BPG; 10 november 2018
Landgoed Ulvenhart, te Ulvenhout AC; 45 leden en relaties
Landgoed Ulvenhart sluit je in een innige omhelzing van schoonheid, pure rust en natuur.
Deze bijzondere ervaring werd op deze netwerkmiddag gedeeld.
1.

Opening door vicevoorzitter Etienne Schoenmakers
Voorzitter Jan Hak zal later deze dag aansluiten, hij is in overleg met de Manifestpartners. Allereerst staat
Etienne Schoenmakers stil bij het overlijden van de moeder van Jan de Constant Rebecque, van het
nabijgelegen landgoed Anneville. We condoleren Jan en zijn familie. De ereleden Ella ter Kuile van der Hoeven
en Arno de Schepper en de landelijk voorzitter Roel Robbertsen worden speciaal welkom geheten. De
bestuursleden John Mommers, Jacqueline van Pelt en Sammy van Tuyll zijn verhinderd.
Onze gastheer Bart Welten heet allen welkom, hij zal later op de dag ingaan op de ontwikkelingen op
Ulvenhart en ons rondleiden.

2.

Verslag Ledenvergadering d.d. 12 juni 2018
Akkoord, met dank aan René. We kijken terug op een bijzonder bezoek aan Hoeve Cecilia.

3.

Toelichting jaarcijfers 2017 door penningmeester Jos Klessens
De Exceloverzichten met jaarcijfers worden doorgenomen. De contributie wordt ingezet voor de vereniging en
de belangenbehartiging. De projectinkomsten van de provincie financieren specifiek de provinciale projecten.
De personele kosten worden doorbelast door de FPG. De projectsubsidie voor dit jaar heeft lang op losse
schroeven gestaan. De grondhouding en waardering vanuit de provincie zijn positief. Namens de
kascommissie geeft Arno de Schepper aan dat wij ervan uitgaan dat de beloften ook voor 2019 waargemaakt
zullen worden. N.a.v. een vraag van Annette ter Kuile wordt bevestigd dat op basis daarvan een gering positief
saldo wordt begroot. De kascommissie geeft de complimenten aan de penningmeester en stelt voor akkoord
te gaan met de jaarrekening 2017 en het bestuur te dechargeren. De vergadering stemt hiermee in en gaat
eveneens akkoord met de begroting 2019.
In 2019 vormen Frans de Laat en Marlène Ruigrok- van Houten de kascommissie.

4.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur stelt voor Jan Hak en mevr. José de Rooij te herbenoemen. Met applaus gaat de vergadering
hiermee akkoord.

5.

Actualiteit: Stand van zaken pilot ‘Cultuurhistorisch Erfgoed in de beekdalen’ en Samen Sterk in Brabant
De pilot op de Landgoederen Beukenhorst en Zwijnsbergen, samen met provincie en waterschap, wordt door
René toegelicht. In lijn met het Cultuurconvenant 2017 – 2020 spant de provincie zich in om aandacht voor
cultureel erfgoed bij rampen en calamiteiten te vergroten om zo mogelijke schade en verlies zoveel mogelijk
te voorkomen of te beperken. Erfgoed (gebouwen en landschap) kunnen onder water komen te staan of juist
schade door droogte ondervinden. Welke maatregelen moeten er worden genomen om dit te voorkomen. Dat
is de centrale vraag.
De BPG was dit jaar de gastheer bij ‘Ontmoeting in het groen’; waarbij onze meerwaarde zichtbaar werd.
Eerder dit jaar hebben Harrie van Puijenbroek en Frederike Scholten ingesproken bij de Provinciale Staten. Er
wordt voor twee jaren 2,7 miljoen extra ingezet op Handhaving voor alle opengestelde natuurterreinen, in
BOA-uren (programmatisch), uitrusting en afstemming met beheerders en eigenaren. Per regio is er een
centrale SSiB-BOA; contactgegevens volgen per mail. Om BOA’s van TBO’s/collega’s in te schakelen is
ondertekening van het convenant noodzakelijk.
Annette ter Kuile geeft aan dat er nog de nodige stappen gezet moeten worden om bv een BOA van Brabants
Landschap in te kunnen schakelen. Harrie van Puijenbroek is namens BPG betrokken bij de uitwerking.

6.

Afstemming met Provincie en Partners
Frederike Scholten meldt dat we op koers zitten
m.b.t. het Certificeren & SNL en het NCB -Collectief.
José de Rooij maakt melding van de bijeenkomst
Vererving in Waalre en van de geslaagde Vrienden
van Brabantse Landgoederen – dag op Landgoed
Nieuwkerk.
Frieda Hof-Sanders en Harrie van Puijenbroek zijn
vanuit de FBE betrokken bij het zwijnendossier. Er
worden gepaste maatregelen genomen om de
zwijnenstand terug te brengen.
Roel Robbertsen, onze landelijk voorzitter, stelt het op prijs hier te gast te mogen zijn en te horen wat er leeft.
Hij zet in op een faire vergoeding voor ons beheer en de productie, ook vanwege het maatschappelijke belang.
Roel claimt het gehele SNL tarief voor openstelling, van 72 euro per ha per jaar, incl. 17 euro voor toezicht.
Hieraan is het strafrechtelijk aspect niet gekoppeld. Daarvoor zou extra budget beschikbaar moeten komen.
Het is immers een overheidstaak. Er moet wat gebeuren! Brabant geeft een goed voorbeeld met het
beschikbaarstelling van BOA-uren.
Jan Hak sluit aan bij de vergadering en maakt melding van de inspanningen van BPG om te komen tot een
gedragen Manifest, passend bij het Brabants Model. Vanuit onze positie brengen we de partijen samen en
leggen we integraal afspraken m.b.t. de particuliere beheereenheden, ontwikkeling verdienmodellen en
bescherming van cultuurhistorische waarden/landschappen/bodem vast. BPG vraagt aandacht voor de sociale
component, met vertrouwen in boeren en grondeigenaren. Voor eigenaren/agrariërs moet het mogelijk zijn
om lange termijn afspraken te maken, ook met de overheid.

7.

Rondvraag en sluiting
Annette ter Kuile vraagt aandacht voor recreatie evenementen welke deels over het landgoed gaan. De tool
van http://www.supportfornature.nl/ kan helpen om goede afspraken te maken. Bij de NSW sturen we aan op
een juiste omschrijving van de openstelling, het gaat om ‘wandelen van solitaire personen’. Roel Robbertsen
geeft aan dat de eigenaar het recht heeft groepen te weren.
Jan Hak dankt de inleiders en onze gastheer voor het aanbieden van deze geweldige dag, waarbij het
Landgoederenboek wordt aangeboden. Dagvoorzitter Etienne Schoenmakers sluit de vergadering.

Thema’s
• Kansen voor Bos en Hout
➢ Vincent Lokin, Kernteam van de Coalitie Bos & Hout; projectleider Brabant | Arboribus Silva BV
Vincent is als lid van BPG / boseigenaar en bestuurder van de Bosgroep en Waterschap de Dommel (groengeborgd)
zeer goed ingevoerd. Ecosysteemdiensen worden steeds belangrijker bij het halen van de klimaatdoelen. Welke
mogelijkheden zijn er voor (nieuwe vormen van) bosuitbreiding. BPG heeft een werkatelier georganiseerd op
Landgoed Velder om de aandachtspunten op een rij te krijgen. Er lijkt meer aandacht te komen voor productiebos
in het nieuwe Brabantse bosbeleid. We hebben flexibiliteit nodig om zowel binnen als buiten het natuurnetwerk
bos, in welke vorm dan ook, te kunnen toevoegen. Overigens loopt netto het areaal terug, door inzet op Natura
2000 doelen (stuifzand; natte heide). Centrale vraag: zien eigenaren het zitten, welke voorwaarden zijn nodig.
Samen met René willen we leden raadplegen.
Er is nog geen regeling om het vastleggen van koolstof te vergoeden. Bovendien zijn bossen multi - functionerende
ecosystemen. We zoeken naar sluitende businesscases. Mels Romme gaat uit van vrijblijvendheid, het is aan de
eigenaar waar hij/zij voor kiest! Inderdaad, het eigendomsrecht wordt gerespecteerd. We willen vanuit het
particuliere segment wel meedoen! En modelmatig lijken er kansen voor 10.000 ha extra bos in Brabant, uitgaande
van een stabiel overheidsbeleid, een juridische onderbouwing en maatschappelijk draagvlak om te kunnen
oogsten (kappen).
Financiering/bancaire zekerheid en GLB dienen ondersteunend te zijn. We nodigen de leden uit om mee te denken
en evt. een pilotbos aan te leggen!
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•

Doorontwikkelen van historische landgoederen
➢ Reinier Feber, Senior-adviseur projectfinanciering | Provincie Noord-Brabant
BPG werkt projectmatig samen met de Provincie; Reinier wordt voor het onderdeel ‘continuïteit landgoederen’
door BPG ingeschakeld. De provincie ondersteunt landgoederen via ‘ondernemen met natuur’ en de uitwerking
van businesscases. BPG heeft de ambitie om ook in 2019 samen te werken met provincie, HAS en de lectoren. Op
verschillende landgoederen worden stappen gezet. In deze fase zijn deze ontwikkelingen nog niet openbaar,
vandaar dat Reiner als voorbeeld zijn familielandgoed Scherpenzeel aanhaalt. Bij de zoektocht naar
verdienmodellen is het relevant dat inkomsten uit natuurrealisatie worden geherinvesteerd. Zoek de oplossingen
in de integraliteit.
Het familielandgoed Scherpenzeel, waar Reinier tevens als rentmeester aan verbonden is, bestaat uit 10
eigendommen met in totaal 1000 ha. De familie is lid van FPG. In fasen worden aan het agrarisch landgoed nieuwe
functies toegevoegd: wonen, recreëren, zorg, natuurontwikkeling. FPG heeft, o.a. met de Leergang Opvolging (zie
op FPG-site: deze brochure; 12 deelnemers kijken bij elkaar in de keuken) veel bijgedragen om het als bedrijf te
organiseren. De 5 herontwikkelde hoeves geven rendement en diversifiëring. Vooraf zijn binnen de familie
afspraken gemaakt en kaders gesteld. In een voorbeeld worden rood voor rood én rood voor groen gecombineerd.
Woningen worden in erfpacht uitgegeven. Reinier wil graag meedenken, uniek is dat Brabant de regeling
‘Ondernemend Natuurnetwerk’ kent, waarbij tegen afwaardering van 50% de hoofdfunctie landbouw blijft.
•

Ontwikkelingen op Landgoed Ulvenhart
➢ Bart Welten, eigenaar/beheerder
Recht uit het hart vertelt Bart Welten hoe Ulvenhart geworden is wat het nu is. Als zoon van Bakker Welten weet
hij hoe belangrijk ‘dienstbaarheid’ is, we staan klaar voor elkaar! Van jongs af aan heeft hij de liefde voor de
natuur/de bossen én de muziek meegekregen. Helaas valt met muziek ‘geen droog brood’ te verdienen. Na 21 jaar
ondernemerschap in het zelf opgebouwde hoveniersbedrijf heeft Bart Welten 6 jaar gestudeerd aan het
Conservatorium. Zo kreeg hij informatie over zichzelf, ‘waarom doe ik wat ik doe’, en was hij klaar voor de
volgende stap.
In 2005 is hij gestart met een Bed and Breakfast in de historische boerderij op nr. 16. In 2007 is de vervallen
boerderij op nr. 18 gekocht en gerestaureerd. Daarmee is, ondanks de crisis ‘de deur opgedaan toen het geluk
aanklopte’. In het opgebouwde bakhuis wordt inmiddels met meel uit Frankrijk traditioneel brood gebakken. Ook
de schuur waarin we zijn samengekomen is gerestaureerd en geschikt gemaakt. In maart is het 12,5 jarig jubileum
met passende Renaissancemuziek gevierd. Er zijn frequent muziekuitvoeringen en dinerconcerten, u bent welkom!
Bart Welten communiceert, hij stel zichzelf open voor de bezoekers.
Hij geeft een advies als het gaat om overlast en zwerfvuil. Ga na wat je zelf kan doen. Het begint bij de liefde voor
de natuur, bij de opvoeding. We moeten het gezamenlijk overbrengen zodat ieder het snapt, dat je niets weg mag
gooien. Dus kies voor Opvoeden & Handhaven.
Bart eindigt zijn bevlogen inleiding met ‘durf je droom te leven!’. Ulvenhart is gelegen aan het begin van een
geweldig achterland. Wij hebben veel te bieden voor de mensen uit de randstad, zodat zij verantwoorde besluiten
kunnen nemen. En dat kinderen al jong de kickervaring van de natuur krijgen! En denk groot, zodat de volgende
generaties verder kunnen met de aarde.
Jan Hak dankt Bart Welten voor het bijzondere ontvangst en de aangeboden bourgondisch aangeklede borrel!
Voor meer informatie: www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/project/scan-bos-en-hout-noord-brabant;
www.bp-grondbezit.nl; https://ulvenhart.nl/nl;
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