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‘Trekkerkerstmannenoptocht’
Landgoed De Berkt

Onder de kerstboom
Met een groene kerst op komst blikken we terug op een spannend en uitdagend jaar, op vele fronten, en
kijken we uit naar uitdagingen in het nieuwe jaar. Op 14 november jl. hadden wij onze ALV, waarin
gedeputeerde van den Hout steun gaf aan nieuwe initiatieven, zoals Natuurvlees, als een van de vele
suggesties bij onze ‘Landgoedbedrijf’-opzet.
De motiverende inleiding van Ed Hendriks gaf daartoe alle
aanleiding. Wellicht is er gelegenheid in de huiselijke sfeer
bijgaande enquête in te vullen.
Zoals de ‘Trekkerkerstmannen’ op het landgoed van Frans de
Laat, ‘Wij houden koers!’ In bijgaande flyer vindt u onze
speerpunten voor 2016 op een rijtje.
Wij danken alle leden, vrienden en sympathisanten voor hun
steun en vertrouwen in het bestuur en wensen een ieder
gezegende dagen en een voorspoedig en gezond Nieuwjaar.
Uw Voorzitter, Jan Hak
Persoonlijke noot van Jan Hak
Tijdens het congres van de European Landowners’ Organization (ELO) en
enkele recente handelsmissies, mede o.l.v. Premier Rutte en Staatsecretaris van
Dam, mocht ik nader uitleg geven aan het mooie initiatief van de Stichting
Metropolitan Food Security: ‘Feeding tomorrow’s Cities’. Vanuit de
verhelderende inleidingen en het duidelijk neerzetten van ons aller uitdagingen,
door experts, geven de antwoorden van diverse partijen uit onze samenleving
nieuwe moed en hoop op een prachtige toekomst voor ons allen op onze planeet.
Vraag: wat is voor ieder van ons het antwoord, in de Brabantse context?
Voor meer info: www.metropolitanfoodsecurity.nl/nl/news/publications
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Gedeputeerde Johan van den Hout bezoekt de ALV
De ledenbijeenkomst op Landgoed Gorp en Roovert was een succes, het verslag en de foto’s vindt u op de
website van BPG.
De gedeputeerde onderschrijft het Brabants Manifest en nodigt grondeigenaren in en rond het Natuurnetwerk
Brabant uit om met plannen te komen. Er is ruimte voor een ‘ondernemend natuurnetwerk’, voor combinaties
zoals een voedselbos of een zorglandgoed.
Bij de totstandkoming van hun bod hebben de Manifestpartners gezocht naar de mogelijkheid om bij te
dragen aan de natuurambitie, maar met meer besparingsmogelijkheden en meer kans op draagvlak in de
streek. Hierbij is de gezochte synergie tussen natuur en economie betrokken. Er zijn mogelijkheden bepaalde
economische activiteiten te combineren met natuur. Op het vlak van de landbouw liggen er duidelijk kansen,
bijvoorbeeld daar waar de gewenste natuurdoelen dicht bij de agrarische bedrijfsvoering liggen zoals bij
bloemrijke graslanden of kruidenrijke akkers. Maar ook vernieuwende concepten bieden mogelijkheden
zoals voedselbossen, bepaalde biobased gewassen of crowdfundingprojecten.
Door ruimte te bieden aan deze aanpak kunnen met behoud van ambitie besparingsmogelijkheden worden
benut. Het verbreden van de mogelijkheden om invulling te geven aan natuurontwikkeling geeft ruimte aan
nieuwe initiatieven en nieuwe partijen om een bijdrage te leveren aan het Natuurnetwerk Brabant. Deze
overwegingen hebben geleid tot de aanpak van het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant (ONNB).
Drugs-afval dumpingen geven veel overlast. Eerst kwam 95%, nu 80% van Nederland in de Brabantse
Natuur terecht. Deze daling komt deels door de samenwerking ‘samen sterk in het buitengebied’. We vragen
iedereen om mee te helpen. Politie en BOA’s. handhavers van waterschappen, gemeenten, inspecteur en
VWA werken steeds meer samen. We hebben nu een professioneel protocol incl. terug-rechercheren.
Vraag: is het aantal keren verminderd? Ja, helaas worden de criminelen slimmer. Eerst waren er met name
blauwe vaten, nu lopen deze leeg achterop een rijdende aanhanger c.q. gaat het spul rechtstreeks de
riolering in. Het Rijk is gevraagd om de ‘plukze-gelden’ beschikbaar te stellen. Hiervoor krijgt de
gedeputeerde een compliment. De 1 miljoen voor een compensatiefonds is een begin. Het moet minstens 5
miljoen per jaar worden. Opruimen en onderzoek gaat steeds
beter. Natuureigenaren hebben hulp nodig om de natuur
toegankelijk te houden, aldus de gedeputeerde. Er komt een
convenant i.v.m. de groene handhaving, om info uit te mogen
uitwisselen. Gedeputeerde van den Hout sluit af, we zullen
samen harder en slimmer moeten werken, om zo minder
ruimte te geven aan de criminelen.
Namens zijn familie biedt Karel van Puijenbroek het
bijzondere boek ‘Gorp & Rovert, van leengoed tot landgoed’
aan.

2
E-mail Grondig – december 2015

Enquête Natuurbeheer met dieren
Het bestuur van BPG nodigt u uit om mee te doen aan de enquête in het kader van Natuurvlees. Diverse
reacties zijn inmiddels reeds gemaild naar het secretariaat info@bp-grondbezit.nl
De enquête vindt u bij het mailbericht, graag m.b.v. uw pc downloaden, opslaan met uw naam als
toevoeging, invullen en terugmailen.
Er liggen kansen voor natuureigenaren en betrokken agrariërs, de samenwerking is daarbij cruciaal. BPG en
Natuurvlees Nederland BV zullen vertrouwelijk met de gegevens omgaan, de ingevulde gegevens zullen
uitsluitend intern worden gebruikt t.b.v. het
onderzoek. Op hoofdlijnen wordt met ons als
leden teruggekoppeld en met de provincie
afgestemd. Indien er t.b.v. een publicatie
gezocht wordt naar een voorbeeld, dan zal
altijd contact worden opgenomen met de
eigenaar.
Alvast dank voor uw medewerking. Hopelijk
kunt u uw voordeel doen met de resultaten en
de in ontwikkeling zijnde concepten.

Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’
Werkendam, Biesbosch Museum, op 16 februari 2016
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Fossiele brandstoffen raken langzaam aan op, ze zorgen voor geopolitieke
instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de
transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze
energietransitie speelt houtige biomassa een grote rol, niet alleen voor
energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased
economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel.
Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan
hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen
biomassa te telen in energieplantages met snelgroeiende boomsoorten als
wilg, populier en els.
De transitie naar hernieuwbare energie heeft ook impact op de ruimtelijke inrichting van Nederland. het
actuele maatschappelijk debat over de plaatsing van windmolens laat zien dat dit niet zonder slag of stoot
gaat. Ook energieplantages zullen impact hebben op het landschap. Om een goede ruimtelijke inpassing
van energieplantages te stimuleren is Probos in samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten gestart
met het project ‘energieplantages als ontwerpopgave’.
In het Biesbosch Museum in Werkendam wordt een werkbijeenkomst georganiseerd, waarbij de eerste
resultaten van het project worden gepresenteerd. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen ontwerpprincipes
gepresenteerd en aangescherpt worden, en worden de nog te organiseren masterclasses nader toegelicht.
U kunt zich tijdens of na afloop van de bijeenkomst aanmelden voor een van de masterclasses.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers. U kunt zich voor de
startbijeenkomst
aanmelden
bij
Marlide
Rooding,
Stichting
Probos
(tel.
0317-466555,
marlide.rooding@probos.nl).
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Stika-regeling verlengd
De afkorting ‘Stika’ staat voor Subsidieregeling Groen
Blauw Stimuleringskader. Provincie, waterschappen en
gemeenten vullen in dit kader een subsidiepot. ‘Boeren,
burgers en buitenlui’ kunnen hier een beroep op doen
om
vaak
cultuurhistorisch
waardevolle
landschapselementen te beheren of aan te leggen.
Denk hierbij aan houtsingels, poelen en bloemrijke
akkerranden.
Deze activiteiten zijn goed voor mens, flora en fauna: het landschap wordt verfraaid, akker- en struweelvogels
krijgen meer ruimte en niet onbelangrijk: soorten als kikkers en salamanders krijgen gelegenheid zich te
verplaatsen tussen natuurgebieden.
Deze Stika-regeling die de provincie Noord-Brabant, de waterschappen en bijna alle Brabantse gemeenten
sinds 2007 hanteren is verlengd. De regeling is bedoeld om de samenleving te betrekken bij het beheren en
verfraaien van het landschap.
Het is voor de 2e of 3e keer dat de overheden met elkaar een contract sluiten. Dat geeft aan dat ze op de
ingeslagen weg verder willen omdat de er zichtbaar resultaten zijn geboekt voor het Brabantse landschap.
Tijdens een bijeenkomst in de Brabanthallen hebben bestuurders onlangs hun handtekening gezet onder 4
nieuwe 4-jarige Stika-contracten voor de regio’s Biesbosch Streeknetwerk, Midden-Brabant, Groene Woud
en Horst en Raam. Hiervoor komt in totaal € 5 miljoen beschikbaar.
Het bedrag dat partijen uit een regio bij elkaar brengen, wordt door de Provincie verdubbeld. Deelnemers
krijgen een ‘reële’ (marktconforme) vergoeding. Per gebied wordt voor advies aan de keukentafel een
veldcoördinator aangesteld, waar mogelijk in samenspraak met agrarische natuurverenigingen en BPG. Het
Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap coördineert namens de provincie de uitvoering
van de stimuleringsregeling. BPG heeft zitting in de overleggroep Landschapsbeheer.
Binnenkort kan de tweeduizendste deelnemer aan de stimuleringsregeling verwelkomd worden. De
deelnemers hebben gezamenlijk al een forse prestatie geleverd. Voor meer dan 12.000 knotwilgen en 24.000
bomen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld beheercontracten afgesloten. Dat is een uitkomst voor de
knotwilgen; zonder beheer leggen ze het loodje. Er zijn ook nieuwe landschapselementen aangelegd, zoals
28 hectare aan bloemrijke (akker)randen, 13 kilometer meter wandelpaden over boerenland en houtsingels
met een totale oppervlakte van honderd voetbalvelden.
Agenda 2016
16 februari
22 maart
6 april
16 april
16 mei
21 mei
4 juni

Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’ te Werkendam
ELO / FFA congres in Brussel
3e Hertog Jan Lezing; Kasteel Heeze
Landelijke Landgoeddag
Dag van het Kasteel
ALV van FPG
ALV van BPG, met bezoek aan Zorglandgoed Hemelrijksche Hoeve

17 september
1 oktober
5 november
12 november
26 november

Landelijke Landgoeddag, in het zuiden van Nederland
4e Vriendendag Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen
Natuurwerkdag
ALV van BPG, locatie?
ALV van FPG

Colofon:
E-mail Grondig is een digitale uitgave
van het Brabants Particulier Grondbezit,
Postbus 38, 4286 ZG Almkerk
info@bp-grondbezit.nl
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