GRONDIG
Editie Brabant – mei 2015
Afscheid van onze vice-voorzitter
Na 14 vruchtbare jaren gaan we als vereniging afscheid nemen van onze
vice-voorzitter. We zijn Arno de Schepper bijzonder erkentelijk dat hij
samen met Joke zich met ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze
vereniging en bovenal voor u als leden! We hopen dan ook dat u allen naar
de algemene ledenvergadering komt. Zoals we Arno en Joke kennen, we
zijn van hartelijk welkom in Waalre, op hun landgoed!
Zoals het ons als bestuur betaamt, zorgen we voor opvolging met nieuw
elan: Etienne Schoenmakers gaat Arno opvolgen als vice-voorzitter. Karel
van Puijenbroek neemt inmiddels frequent deel aan de Federatieraad en
Teun van Boeckel is aangesloten bij het landelijke penningmeesteroverleg.
Het komende jaar wordt verder ingezet op versterking om significante
stappen te zetten met uw vereniging BPG.
We zijn op velerlei gebieden op de goede weg o.a. als gewaardeerd partner in de versterking van onze
Brabantse natuur, zie ook de uitnodiging voor de bijeenkomsten met het Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Ik reken erop dat eigenaren in de EHS zich aanmelden! Zorg dat u zelf aan het stuur zit!
En landelijk pakken we samen met FPG-voorzitter Roel Robbertsen de koe bij de horens oa met het
verzelfstandigen van het certificeren (Part-Ner), het bundelen van SNL-aanvragen en het WOZ-dossier.
Het reguliere overleg met onze Commissaris van de Koning hebben we op 24 april jl., in het bijzijn van
Jan Baan, kunnen combineren met een bezoek aan de familie van Puijenbroek. Op het landgoed Gorp en
Roovert heeft de Wim van de Donk samen met de architect mevr. Fabienne Swinkels op deze middag de
eerste steen gelegd van de Natuurpoort. Hulde aan de landgoedfamilie, de ondernemer, de brouwer en
de overheden. Kwaliteit van en voor Noord-Brabant! Dit weekend vernamen we dat voor onze provincie
de kandidaat-gedeputeerden en portefeuilles bekend zijn. Met vertrouwen gaan we samen met de
manifestpartners aan de slag met het nieuwe college. We danken de vertrekkende gedeputeerden voor
de vruchtbare samenwerking.
Ivm het nieuwe GLB, wil ik u attenderen op het invullen
van de gecombineerde opgave, dit in afstemming met
uw evt pachters/’active farmers’. U vindt hierover
relevante info op de FPG- en RVO-websites. Met name
e
de uitspraak van de 2 kamer dat natuurlijke graslanden
meegenomen kunnen worden vraagt om alertheid. Ook
de boomkwekers moeten ‘aan de bak’.
Uitkijkend naar 6 juni as, ik hoop u te ontmoeten in
Waalre,
J. Hak, voorzitter BPG
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Wat hebben landgoedeigenaren en recreatie-ondernemers met elkaar gemeen? …..
Beiden hebben iets met de natuur. Zo genieten de gasten van de natuur, is het goed wonen en werken in
een natuurlijke omgeving, onderhouden ze mede de natuur en draagt natuur bij aan behoud van de
biodiversiteit.
In Brabant is een aanpak ontwikkeld om de natuur te versterken en nieuwe natuur in de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Deze aanpak vraagt ook om inzet van landgoedeigenaren en
recreatie-ondernemers. Wij zien hiervoor kansen met name wanneer deze gekoppeld worden aan
plannen voor bedrijfsontwikkeling.
Brabants Particulier Grondbezit (BPG) en TOP Brabant/RECRON – in samenwerking met de provincie
Noord-Brabant – nodigen u uit voor een regionale bijeenkomst over deze Brabantse aanpak.
We hebben drie bijeenkomsten gepland:




Regio West: 2 juni 9.30 -12.00 uur Locatie: Waterschap Brabantse Delta te Breda
Regio Midden: 4 juni 9.30 -12.00 uur Locatie: Huis van de Brabantse Kempen in Middelbeers
Regio Oost: 8 juni 14.00-16.30 uur Locatie: De Buitenhorst in Schaijk

Deelname is gratis. U kunt zich aanmeldingen vóór 24 mei via http://goo.gl/forms/0ADuIfB8MG
De bedoeling is om u over de Brabantse aanpak te informeren en om - als u dat wilt - concreet in te
zoomen op uw situatie. Kaartmateriaal en kennis zijn hiervoor aanwezig. Hoe diep we erop in kunnen
gaan, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Om te bekijken of de bijeenkomst voor uw
recreatiebedrijf/landgoed/grondbezit interessant is, kunt u eens kijken naar de natuurbeheerkaart van
Brabant. Dan ziet u hoe uw bedrijf ligt t.o.v. de EHS en waar nog nieuwe natuur is gewenst.
http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan
Hier vinkt u in de linkerkolom onder de categorie ‘Natuurbeheerplan’ de laag ‘Beheertypekaart’ aan.
Centraal staat de realisatie van nieuwe natuur door landgoedeigenaren en recreatie-ondernemers. Door
de koppeling aan plannen voor bedrijfsontwikkelingen komen we ook al snel op het terrein van de
planologie. Met steun van de provincie zorgen wij ervoor dat de kennis aanwezig is over planologische
vraagstukken, die natuur en landschap raken. Denk aan compensatie van natuur, ‘rood voor groen’ en
investeringen in het landschap in het kader van de bestemmingsplanprocedure.
Indien uit de bijeenkomst blijkt dat er kansen liggen, kunnen er afspraken gemaakt worden voor een
individueel vervolg.
Brabants Particulier Grondbezit en TOP Brabant zijn beide ondertekenaars van het Brabantse manifest in
2010, waarin we samen met terreinbeheerders, waterschappen, ZLTO en Brabantse Milieu Federatie
hebben aangegeven ons in te spannen voor realisatie van de EHS. Als reactie hierop heeft de provincie
het Groenontwikkelfonds (GOB) opgericht, waarmee de uitbreiding en de kwaliteitsverbetering van de
natuur kan worden gefinancierd. Ook particulieren en ondernemers kunnen hier een beroep op doen.
Tijdens de bijeenkomst besteden we hier aandacht aan.
Als u nog vragen heeft of als u twijfelt of het voor uw bedrijf/landgoed zinvol is, dan kunt u contact
opnemen met René de Bont van BPG (06-23 586 485, r.debont@bp-grondbezit.nl ) of Erik van Nuland
van TOP Brabant (06-22 248 460, info@topbrabant.nl ).
Wij
hopen
vele
recreatieondernemers
en
landgoedeigenaren te mogen begroeten.
De bijeenkomsten zijn in onze
ogen een bijzondere kans om
concreet op de relatie tussen uw
bedrijf/landgoed en de omliggende
natuur in te zoemen met
deskundige steun van de provincie
Noord-Brabant. Laat die kans niet
voorbijgaan!
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Hernieuwde oproep: realisatie EHS met particulier natuurbeheer
Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 november jl. heeft het bestuur van BPG haar leden
opgeroepen zich te melden om meer natuur in Noord-Brabant te realiseren. Nadien is een modelbrief
beschikbaar gesteld om deze ambitie kenbaar te maken door ieder individueel geïnteresseerd lid. De
binnengekomen reacties zijn besproken in de Werkeenheid van het GOB en de eerste aanvragen voor
het omvormen van landbouwgrond naar particuliere natuur zijn ingediend. Een bemoedigende start, veel
meer is mogelijk! ⃰
Er is nog een grote opgave te realiseren waarin veel kansen liggen voor initiatieven vanuit particulieren en
agrariërs (evt. ondersteund door de subsidieregeling ‘ondernemen met natuur’). Op korte termijn kunt u
(opnieuw) uw ambitie en vooral concrete plannen kenbaar maken: de insteek hierbij is hoe u bij wilt
dragen in de natuur die nog gerealiseerd gaat worden bij het afronden van gebieden, in 2015 of
daaropvolgende jaren. Met het oog op ‘effectief en efficiënt beheer’’ kunt u in combinatie hiermee
aangeven, dat u belangstelling heeft voor (aansluitende) delen momenteel in bezit bij andere organisaties
en overheden. U kunt daarbij denken aan aankoop, verkoop, ruil of beheer van/met die organisaties
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en/of Brabants Landschap. Kijk daarbij kritisch naar: 1. huidige
begrenzing van EHS; 2. (vervallen) agrarisch beheergebied.
Op de website van BPG vindt u de modelbrief en het registratieformulier waarmee u aan deze
hiernieuwde oproep gehoor kunt geven. De inventarisatie die op deze manier beschikbaar komt helpt ons
zeer bij de gezamenlijke Brabantse meerjaren programmering en zal met de Brabantse manifestpartners
bekeken worden op wenselijkheid en haalbaarheid. Indien u uw plannen in 2015/2016 wilt realiseren,
graag per ommegaande bericht aan r.debont@bp-grondbezit.nl.
⃰ Op de site www.groenontwikkelfondsbrabant.nl vindt u meer informatie over het GOB BV en de
Werkeenheid.
Voorintekening bij de Collectieven Agrarisch Natuurbeheer

De Natuurbeheerplannen zijn in veel provincies vastgesteld en veel collectieven zijn bezig met de
voorintekening voor de gebiedsaanvraag. Collectief Midden Overijssel is een van die collectieven.
Secretaris Anet Bovendeert vertelt in een videoblog hoe Midden Overijssel de intekening aanpakt.
Hebben eigenaren wel belangstelling voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 of kost het
(te) veel moeite om grondeigenaren te werven? Wat zijn afwegingen voor boeren en landgoedeigenaren
om wel of niet mee te doen? Bekijk de videoblog.
https://www.youtube.com/channel/UCHAIFbJD2zFIG0d-8k7jKOA/feed
In Noord-Brabant is vanuit Natuur en Landschap jaarlijks, dus ook vanaf 2016, een bedrag van circa € 2.8
mln te besteden aan de verschillende vormen van beheer (akker- en / of weidevogelbeheer, botanisch en
dijken beheer en landschapselementen). Tbv de waterdoelen komen hier middelen van de
waterschappen bij. Ook in Noord-Brabant wordt het voorintekenen door de 3 collectieven i.o. en de
veldcoordinatoren voorbereid. Als u terreinen binnen de vlekkenkaart vallen kunt u uw belangstelling
kenbaar maken door contact op te nemen met uw ANV/de veldcoördinator.
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1e steen Natuurpoort Roovertsche Leij
24 april jl. metselde commissaris van de Koning
Wim van de Donk de 1e steen van de natuurpoort
Roovertsche Leij op het landgoed Gorp en Roovert
in Goirle.
De natuurpoort bestaat uit een informatiecentrum,
een horecavoorziening en een bed-and-breakfast
die geëxploiteerd wordt door Rob Mutsaers
op Gorp en Roovert. Dit landgoed van 1200
hectare
met
bossen,
heide,
vennen,
landbouwgronden en natuurlijk de Roovertse Leij
die door het gebied kronkelt is een bij BPG
aangesloten particulier landgoed in handen van de
familie van Puijenbroek. Zij hebben met partners
waaronder Brabants Landschap het plan voor de
nieuwe natuurpoort ontwikkeld.
Wim van de Donk haalde tijdens zijn feestelijke
toespraak het ‘paradijs’ aan wat op dit landgoed
zou hebben gelegen. ‘Brabanders houden van het
goede leven én zijn tevens bijzonder inventief.’ Hij
verwijst hierbij naar Jan Hak en Jan Baan, kansen
voor de combinatie natuur en economie worden
gegrepen.
Het project is mede mogelijk gemaakt door steun
van de provincie Noord-Brabant en de EU en is
een voorbeeld van de integratie van natuur en
economie.
De natuurpoort Roovertsche Leij is
een ontwerp van architect Fabienne
Swinkels in de vorm van een
traditionele langgevel-boerderij. Zij
roemt de ondernemer en de
gemeente voor de samenwerking en
bovenal de familie van Puijenbroek
voor haar veerkracht. Uiteraard zal
de familie Swinkels Brabants bier
leveren voor de Natuurpoort.

Succesvolle 2e Hertog Janlezing
Prof. Luc Duerloo, hoogleraar aan
het Departement Geschiedenis van
de Universiteit van Antwerpen, hield
op 16 april jl. een lezing over de
aartshertogelijke
jacht
in
het
Hertogdom Brabant. Meer dan 60
vrienden kwamen bijeen in het het
Zwanenbroedershuis te Den Bosch.
De lezing is georganiseerd door
onze
Stichting
Vrienden
van
Brabantse Landgoederen.
Op 3 oktober wordt de derde
vriendendag georganiseerd.
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Staat de ‘Netwerkdag LandStad De Baronie” al in uw agenda?
LandStad De Baronie organiseert op 18 juni a.s. de netwerkdag in Zundert, locatie Anna-kapel. U kunt
zich al aanmelden via een email aan secretariaat@landstaddebaronie.nl met vermelding van het aantal
personen, met bijbehorende namen en organisatie.
Heeft u projectideeën die de identiteit van LandStad De Baronie kunnen versterken, originele oplossingen
om natuur- landschaps en/of cultuurhistorische waarden in de streek te behouden en vergroten,
innovatieve plannen in de agrarische sector of wilt u aan de slag met Slow Food?
Stuur die ideeën vóór 1 juni 2015 inclusief korte toelichting en een kostenplaatje naar
secretariaat@landstaddebaronie.nl via het deelnameformulier. Per categorie is € 5000,- te winnen.
De categorieën zijn:
- Versterken van de identiteit van Landstad de Baronie. - Behouden en herstellen van de kwaliteit van de
natuur en landschap, het cultureel erfgoed en versterken van de beleefbaarheid ervan. - Vermarkten van
Slow Food en gastronomie.
De bijdrage kan verdiend worden door het houden van een succesvolle korte presentatie op de
netwerkdag van 18 juni a.s. Een deskundige jury zal tijdens de netwerkdag het meest aansprekende idee
per categorie, honoreren met een startsubsidie van € 5.000,-.
De regeling staat voor een ieder open, voor zover het te
financieren project gelegen is binnen de begrenzingen
van het LandStad De Baronie-gebied. Indien u een
projectidee
wilt
indienen
kan
dit
via
secretariaat@landstaddebaronie.nl.
Het
deelnameformulier projectenpitch Netwerkdag is hier te
downloaden www.landstaddebaronie.nl

Conferentie ‘Kempen zonder Grenzen’ in Hapert
Wilt u ook met uw Vlaamse en Nederlandse collega-ondernemers en bestuurders in de Kempen
samenwerken, nieuwe projecten ontwikkelen en samen de regionale economie versterken? Kom dan op
woensdag 10 juni vanaf 13.00 uur naar de conferentie 'Kempen zonder Grenzen'.
Deze keer worden concrete financieringsmogelijkheden voor grensoverschrijdend innoveren
gepresenteerd. Er zal een breed scala aan adviseurs aanwezig zijn om uw vragen over grensarbeid,
sociale zekerheid en financiering te beantwoorden. Verder is er voldoende ruimte voor discussie en
netwerken met uw collega’s.
De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers én bestuurders die mogelijkheden zien voor
grensoverschrijdende samenwerking en met vragen en/of knelpunten zitten.
De conferentie vindt plaats op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert. Om 13.00 uur start het programma.
De conferentie wordt geopend door burgemeester Swachten van gemeente Bladel en gedeputeerde Pauli
van de Provincie Noord-Brabant. Om 17:00u wordt de middag afgesloten met een netwerkborrel.
U kunt zich aanmelden vóór 1 juni aanstaande bij mevrouw J. Panjoel via e-mailadres
kempenzondergrenzen@bladel.nl of via telefoonnummer 0497-361636.
Fête de la Nature
De eerste editie van Fête de la Nature in 2014 bleek een groot
succes. Rond de 43.000 mensen bezochten 291 activiteiten
verspreid over Nederland. Dit jaar is er weer een Fête de la
Nature en wel in het lange Pinksterweekend (24 en 25 mei).
Als u iets wilt organiseren op uw landgoed, kunt u zich
opgeven via
www.fetedelanature.nl/Inschrijven
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Belangrijke websites voor particuliere grondeigenaren
Contactgegevens ANV’s
www.zlto.nl/onderwerpen/61/Wat-kan-ik-met-natuurbeheer
Restauratie rijksmonumenten kastelen en landhuizen
www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/erfgoed-en-monumenten/subsidies-erfgoed-enmonumenten.aspx
Hoogspanningsverbindingen traject Roosendaal - Tilburg
www.zuid-west380kv.nl
De eerste Nieuwsbrief over het tracé van Rilland naar Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost) is een feit. Deze
nieuwsbrief zal regelmatig worden uitgeven om iedereen die hierin is geïnteresseerd op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen om te komen tot een voorkeurstracé Oost.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en Werkeenheid
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

Algemene Ledenvergadering BPG
Zaterdagmiddag 6 juni
Waalre / Landgoed de Loonderhoeve
Graag per email aanmelden: info@bp-grondbezit.nl

Agenda
16 mei
24 en 25 mei
29 mei
6 juni
2, 4 en 8 juni
10 juni

ALV FPG
Fête de la Nature
Netwerkmiddag ‘Landbouw FPG’ in Woudenberg
ALV BPG met bezoek aan Landgoed de Loonderhoeve te Waalre
www.deloonderhoeve.nl; afscheid Arno de Schepper als bestuurder BPG
Informatiebijeenkomsten Groen Ontwikkelfonds Brabant, TOP en BPG
Conferentie ‘de Kempen zonder Grenzen’

Save the dates:
12 en 13 september
19 september
21 t/m 28 september
3 oktober
7 november
14 november
28 november

Monumentendagen
Landgoeddag FPG
Week van het Landschap regio Gorp en Roovert / Regte Heide / Natuurpoort
3e vriendendag Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen
Natuurwerkdag
ALV BPG met Landgoedbezoek
ALV FPG

Colofon:
Grondig is een uitgave van het Brabants Particulier Grondbezit
Woudrichemseweg 36A, 4286 LB ALMKERK
Postbus 38, 4286 ZG ALMKERK
tel. + 31 (0)183 400 533 fax. + 31 (0)183 403 371
info@bp-grondbezit.nl www.bp-grondbezit.nl
De vereniging Brabants Particulier Grondbezit is aangesloten bij
de Federatie Particulier Grondbezit te Veenendaal
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