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Aanbod gronden via het GOB
Met het stoppen van DLG zijn de trekkingsrechten van de BBL-gronden overgegaan naar het Groen
Ontwikkelfonds Brabant. In tranches zullen de gronden worden aangeboden en via de GOB-site
gepubliceerd worden. Gronden welke het wettelijke ruilverkavelingstraject hebben doorlopen zullen
rechtstreeks worden doorgeleverd. De overige percelen komen gefaseerd op de website, evt. als
voorgenomen doorlevering aan een eindbeheerder in het kader van het gebiedsproces. Uiteraard worden
particulieren uitgenodigd hierop te reageren. BPG adviseert aan eigenaren/ondernemers om hun
natuurambities bij de Werkeenheid kenbaar te maken. In drie succesvolle sessies is reeds gesproken met
geïnteresseerde landgoedeigenaren en recreatieondernemers.
Op de GOB-site staan nu enkele agrarische percelen, gelegen buiten de EHS, welke het formele traject
doorlopen waarbij overheden hun belangstelling kenbaar kunnen maken. Later dit najaar zullen deze groep
van percelen aan particulieren/agrariërs worden aangeboden. We verwachten dat dan ook percelen binnen
de EHS op de site komen. Na 2010 is er geen aanbod meer geweest (project ‘Natuur in eigen Hand’)
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/grond-aankopen/aanbod-gronden-buiten-natuurnetwerk
Beheerplannen in oktober ter inzage
Op 13 oktober a.s. worden de beheerplannen voor 10 natura 2000 gebieden ter inzage gelegd.
Het bestuur van BPG adviseert de eigenaren van gronden gelegen in én in de omgeving van betreffende
gebieden de plannen grondig te bestuderen. NB. U kunt in de verdere procedure uitsluitend in beroep gaan
indien u in deze fase uw onderbouwde zienswijze tijdig aanlevert. Bel bij vragen uw BPG!
De provincie Noord-Brabant organiseert samen met het ministerie van Economische Zaken/RVO een serie
inloopbijeenkomsten waar geïnteresseerden terecht kunnen met vragen. Er zijn verschillende specialisten
aanwezig die u kunnen informeren over de herstel- en beschermingsmaatregelen, consequenties voor de
vergunningverlening en het toekomstige gebruik van de natuurgebieden.
De inloopbijeenkomsten vinden plaats op de volgende momenten:
•
Maandag 12 oktober, 18.30 – 21.00 uur Beheerplan Regte Heide & Riels Laag + Beheerplan
Kempenland-West Hilvarenbeek
Locatie: Hilvaria studio’s, Goirlesedijk 12 b, 5081 ND te Hilvarenbeek
•
Dinsdag 13 oktober, 18.30 – 21.00 uur
Beheerplan De Langstraat
Locatie: Zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1, 5161 BA te Sprang-Capelle
•
Woensdag 14 oktober, 18.30 – 21.00 uur Beheerplan Brabantse Wal
Locatie: Orangerie Mattemburgh, Antwerpsestraatweg 181, 4631 te Hogerheide
•
Dinsdag 20 oktober, 18.30 – 21.00 uur
Beheerplan Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen +
Beheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen
Locatie: Bosch en Duin, Schoorstraat 50, 5071 RC te Udenhout
•
Woensdag 21 oktober, 18.30 – 21.00 uur Beheerplan Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek,
Locatie: Van der Valk in Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA te Vught
Met de terinzagelegging start een formele inspraakprocedure. Ondernemers, bewoners en andere
gebruikers van de natuur kunnen vanaf 13 oktober tot 24 november op de plannen reageren. Een eventuele
zienswijze kunt u te zijner tijd digitaal kenbaar maken (webadres volgt nog). De zienswijzen worden verwerkt
in een Nota van Antwoord. Hierna stellen de betrokken overheden een eventueel aangepast beheerplan
vast. Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u in de Zienswijzer.
Bent u niet in de gelegenheid om naar locatie te komen voor de inzage van de beheerplannen? U kunt deze
ook online raadplegen via de website www.brabant.nl/Natura2000 .
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Natuurbegraafplaatsen in het nieuws
BPG is bijzonder trots op de zorgvuldige ontwikkelingen mbt natuurbegraven op de aangesloten
landgoederen de Hoevens, Baest en de Utrecht. Met grote aandacht voor de aanwezige waarden is in
overleg met de omgeving gestart met het begraven in de natuur. Deze voorlopers spelen in op de behoefte
van een specifiek deel van de Brabantse bevolking en borgen hierbij de aandacht voor de nabestaanden, de
inpassing en het toezicht. BPG is alert op passende nieuwe verdienmodellen om daarmee unieke historische,
landschappelijke en ecologische waarden te kunnen behouden en versterken. Wel is het zaak dat elk
landgoed zelf en met collega’s, overheden en partners nagaat wat passend is en waar kansen liggen.
Uiteraard is het niet verstandig om allemaal op het zelfde paard te wedden. BPG ondersteunt met name
clusters van landgoederen, in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en FPG, via het landelijke
meerjarenprogramma ‘Het Landgoedbedrijf’.
Boekpresentatie Gorp en Rovert
Op 26 juni jl. presenteerden Frank en Jef van Gils hun boek ‘Gorp en Rovert, van
leengoed tot landgoed, de ontwikkeling van een woest heidegebied in de
middeleeuwen tot een bloeiende modelboerderij en bosexploitatiemaatschappij.’
De presentatie vond plaats in Bezoekerscentrum De Flierefluiter te Hilvarenbeek.
Het grote formaat – 240 x 320 mm – en de druk in full-color zorgen er ervoor dat
de vele kaarten en foto’s goed uitkomen. Historische foto’s, meer recente platen,
en pennenvruchten van verschillende dichters verschaffen een extra dimensie. In
het boek is er ruime aandacht voor geologie, archeologie, economie, bezit- en
pachtverhoudingen, landbouw, biologie, milieu en recreatie.
De eerste exemplaren van het boek werden aangeboden aan Alexander van
Puijenbroek en zijn zoon Guus van Puijenbroek, de mede-eigenaren van Van
Puijenbroek Exploitatie. Het boek is te bestellen via Grafisch Buro Goirle, De
Hovel 46, 5051 NR Goirle. 013 534 1217 of via de website www.gbg.nl.

Op zaterdagmiddag 14 november kunt u nader kennismaken met het Landgoed
Gorp en Rovert en de Natuurpoort De Roovertsche Leij. Dit in combinatie met
de ledenvergadering van BPG.
Op 6 juni jl. hebben de leden van BPG afscheid genomen van bestuurder Arno
de Schepper. Het was een prachtige middag (zie groepsfoto) op Landgoed de
Loonderhoeve. Arno is benoemd tot Erelid van BPG!
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3e Vrienden- en Vrijwilligersdag
Op zaterdag 3 oktober as zijn de vrienden welkom op Kasteel
d’Ursel in Hingene (nabij Antwerpen). De stichting heeft een
boeiend programma samengesteld met o.a. als spreker Dr.
Elyze Storms-Smeets, universitair docent bij de leerstoel
Historische Buitenplaatsen en Landgoederen van de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat vanuit een geografisch
oogpunt na hoe, waar en wanneer buitenplaatsen en
landgoederen ontstonden en wat voor invloed dit had op het
bestaande landschap. Uiteraard komen deelnemers ook álles te
weten over fraaie Kasteel d’Ursel.
Aanmelden kan door een email te sturen naar: info@ brabantselandgoederen.eu waarbij u aangeeft met
hoeveel personen u wilt deelnemen. U ontvangt bij de bevestiging van uw aanmelding een routebeschrijving
naar Kasteel d’Ursel en de gegevens voor het overmaken van uw bijdrage.
Deelname aan deze Vrienden- en Vrijwilligersdag kost € 10,00 per persoon, ter dekking van de kosten.
Om 19.30 uur in Kasteel d’Ursel vindt nog een extra lezing plaats, die wordt verzorgd door Prof. Dr. Yme
Kuiper met de titel “Kennis – Ondernemen – Verbinden.”
Natuurwerkdag op Landgoed De Bouwen
Op 7 november, van 10.00 tot 15:00, bent u welkom om
op het landgoed De Bouwen van de familie Sluijter.
Brabants Landschap en Brabants Particulier Grondbezit
willen graag een team van 15 vrijwilligers formeren om op
deze dag samen met mevrouw Kaethe Sluijter Schatborn
de handen uit de mouwen te steken.
Eerder dit jaar is haar man en ons bestuurder Frans
Sluijter overleden, vandaar deze extra aandacht. Het
levenswerk van Frans en Kaethe in de natuur betreft een
betrekkelijk jong landgoed in het gebied van de
Euvelwegense heide, dat ontstaan is rond een aan de landbouw onttrokken ontginningsboerderij. Het is een
NSW landgoed met bos, jonge aanplant, natuurterrein en enkele poelen. Daarnaast is er soortenrijke weide
en een kleine akker met Sint-Jansrogge. De werkzaamheden bestaan uit het dunnen van o.a. een houtwal
en het opsnoeien van bomen. In een sparrenbos dat slachtoffer werd van de grote voorjaarsstorm moeten
gehavende, dunne eiken, gefatsoeneerd worden. Zowel licht als zwaarder werk is mogelijk.
Locatie: Euvelwegen 18 Heeze. Koffie, thee, lunch is aanwezig. Meer informatie vindt u op
www.natuurwerkdag.nl/locatie/landgoed-de-bouwen. Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor de
vrijwilligersactiviteiten op de landgoederen de Moeren en de Vijverhoeve.
Agenda
23 september
25 september
27 september
21 t/m 28 sept.
3 oktober
Oktober
20 oktober
7 november
14 november
28 november

Verdiepingsdag ‘Omgevingswet’, Noord-Brabants Natuurbeschermingsoverleg
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, voor geïnteresseerde leden.
Nationale Natuurbeheerdag, presentatie/workshop FPG/Landgoedbedrijf
Erfgoedfair Landgoed Mattemburgh: ‘een lusthof van allure’
Week van het Landschap regio Gorp en Rovert / Regte Heide
3e vriendendag Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen
Diverse inloopbijeenkomsten beheerplannen N2000
‘Aanpak dumping afval synthetische drugs’; provinciale bijeenkomst
Natuurwerkdag
ALV BPG met Landgoedbezoek Gorp en Rovert en de Natuurpoort
ALV 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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