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Natuurnetwerk Brabant
Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant.
Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied.
Maar het Natuurnetwerk Brabant is niet alleen belangrijk voor plant en dier, ook biedt het kansen aan
ondernemers die natuur en ondernemen willen combineren. En aan particulieren die zelf natuur willen
maken en beheren.
BPG werkt daarom samen met verschillende Brabantse partners om het Natuurnetwerk Brabant te
realiseren. Dat doen we door onze achterban te stimuleren om zelf nieuwe natuur te maken en aan het
Natuurnetwerk toe te voegen. Om het Natuurnetwerk Brabant in zijn geheel te realiseren, zijn nieuwe
initiatieven welkom.
De Brabantse partners nodigen bedrijven,
particulieren, gemeenten en organisaties uit
om zelf nieuwe natuur te maken en toe te
voegen aan het Natuurnetwerk Brabant.
Wilt u weten hoe u dat kan? Kijk op
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl .
Meer weten over het Natuurnetwerk
Brabant? Op de website van de provincie
Noord-Brabant vindt u meer informatie. Zie
ook de treffende animatie: de link naar
YouTube: https://youtu.be/776cgk3hQk4
Vrijwilligers en Arbo
Bij de inzet van vrijwilligers is het noodzakelijk om vooraf een plan van aanpak en een risico-inventarisatie
op te stellen. Vanuit BPG verwijzen hierbij naar onze partner, het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij
Brabants Landschap. Zij onderhouden al geruime tijd contacten met diverse werkgroepen op het gebied
van vrijwillig landschapsbeheer.
Dhr. Emiel Rijken (erijken@brabantslandschap.nl) heeft een informatiemap beschikbaar gesteld. U
ontvangt van Emiel een link om de actuele bestanden te downloaden. Ook kunt u via dhr. Rijken deelnemen
aan een cursus. Deze aanpak wordt reeds toegepast op diverse locaties op de Nationale natuurwerkdag.
Voordat de groep start wordt centraal de checklist ARBO ingevuld.
Let op, u als opdrachtgever dient aantoonbaar werk te maken van de veiligheidsaspecten. Mocht het
verkeerd gaan dan loopt u de kans om de Inspectie SZW op bezoek te krijgen.
Ook op de website van de VBNE vindt u de nodige informatie:
www.vbne.nl/productdetails/arbo-infoblad-2-veilig-werken-in-de-werkplaats
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Succesvolle Ledenvergadering BPG te Boxtel
Op 12 november jl. kwamen de leden bijeen op het
kantoor van Waterschap de Dommel. Voorafgaande aan
de vergadering heette de Watergraaf Peter Glas de
aanwezigen hartelijk welkom in het Dommelcafé.
Ws De Dommel en BPG zijn beiden Manifestpartners en
hebben gezamenlijk zitting in het Bestuurlijk Overleg
Natuurnetwerk Brabant.
De
leden
ontvangen
het
verslag
en
de
PowerPointpresentatie van Rob van Veen per mail.
Aansluitend werd het Landgoed Wilhelminapark bezocht.
Er was veel belangstelling voor de
uitleg over het Herenboeren-concept.
De varkens van de Herenboeren doen
het goed op het Wilhelminapark.
Leden van BPG kregen uitleg over de
aangelegde boomgaard.

Ondernemend natuurnetwerk
De opkomst was boven verwachting bij de recente bijeenkomsten in West-, Midden-, en Oost-Brabant over
het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant. Maar liefst 120 agrariërs toonden belangstelling om hun bedrijf
te combineren met natuurontwikkeling. Tevens waren er vertegenwoordigers van gemeenten,
streekhuizen, waterschappen en Brabants Particulier Grondbezit aanwezig.
De aanpak van het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant (ONNB) bestaat uit het combineren van
natuurontwikkeling met economisch medegebruik. Dat betekent dat natuurwaarden worden ontwikkeld,
maar dat de betreffende gronden tegelijkertijd een economische verdiencapaciteit behouden. Vergoeding
is eenmalig mogelijk tot 50 procent van de grondwaarde.
Uitgangspunten zijn het bereiken van de beoogde natuurwaarde en het behouden van ongeveer de helft
van de agrarische productiewaarde. Dit kan door aangepast beheer zonder kunstmest en chemische
gewasbescherming. Daardoor worden natuurdoelen gehaald, maar neemt de productiecapaciteit af. De
agrarische bedrijfsvoering blijft wel intact, en er ontstaat ontwikkelruimte doordat aanvullende reguliere
landbouwgrond beschikbaar komt als compensatie van de productiederving.
René de Bont van Brabants Particulier Grondbezit benadrukte dat de agrarische sector met het concept de
mogelijkheid heeft om de grond in de buurt van het Natuurnetwerk Brabant in de landbouw te houden. ‘Als
deze kans niet gepakt wordt, kan het zijn dat de grond volledig omgezet wordt naar natuur. Kijk naar uw
eigen positie en die van omliggende ondernemers en maak samen een plan.’
Geïnteresseerden konden ter plaatse de mogelijkheden bekijken voor ONNB bij de eigen locatie. Een
aantal boeren droeg zelf al ideeën aan. ‘Het is leuk om te zien dat de initiatiefnemers zulke uiteenlopende
gedachten hebben voor realisatie van ONNB’, zegt Rob Schrauwen. ‘Ideeën variëren van kruidenrijke
graslanden en bloemrijke akkers door rundveehouders tot fruitteelt, boomteelt en viskweek.
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Twintig ondernemers hebben aangegeven
verder in gesprek te willen gaan. Op dit
moment komen nog steeds aanvragen
binnen. ZLTO is bezig met het inplannen
van gesprekken met deze ondernemers.
Mensen die niet bij de bijeenkomsten
aanwezig konden zijn, maar toch behoefte
hebben aan meer informatie, kunnen
contact op nemen met Rob Schrauwen,
telefoon (06) 21212436, of Wendy Luijten,
(06) 29520272.
www.zlto.nl/nieuws/item/16842/Combi-landbouw-en-natuur-in-trek
Subsidieregeling Leefgebied van de Bij
Op 9 januari 2017 opent de subsidieregeling Leefgebied van de bij. De provincie wil projecten ondersteunen
die een substantiële bijdragen leveren aan de verbetering van het leefgebied van wilde bijen in het landelijk
gebied. Projecten buiten de bebouwde kom waarbij een ecoloog is betrokken met ervaring van wilde bijen
komen voor maximaal 50% cofinanciering, tot max € 40.000, in aanmerking. Overige voorwaarden voor de
subsidie kunt u vinden in link §2 van de Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant 2016.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robby van Ruremonde| Provincie Noord-Brabant
| RvRuremonde@brabant.nl|
WaterWerkplaatsen
Afgelopen weken heeft ws De Dommel op vijf locaties in het Dommelgebied WaterWerkplaatsen voor
professionals georganiseerd. De bijeenkomsten vonden plaats in de stroomgebieden rondom de Reusel,
De Beerze, Keersop-Boven Dommel, Peelrijt-Kleine Dommel en De Leijen-Beneden Dommel.
Na een korte uitleg is tijdens een wandeling langs de stroom, in kleine groepjes het gesprek aangegaan
over kansen en knelpunten in het watersysteem.
Veel goede en soms stevige discussies zijn gevoerd over het verbeteren van de bodem en waterkwaliteit,
de mogelijkheden om water vast te houden en af te voeren, optimalisering van beheer en onderhoud van
watergangen en hoe we beter kunnen samenwerken en kennisdelen in gebieden.
Het verslag van de bijeenkomst kunt u vinden op www.dommel.nl/waterwerkplaats
BPG is op zoek naar betrokken eigenaren/rentmeesters om deel te nemen aan de vervolgsessies.
Hierbij kan kennis en ervaring ingezet worden voor concrete adviezen aan het Algemeen Bestuur van het
waterschap.
De bijeenkomsten vinden plaats op (+thema)

 23 januari 2017
9.30 – 12.00 uur
Bodem
 23 januari 2017
9.30 – 12.00 uur
Bodem
 23 januari 2017
13.30 – 16.00 uur
Water in bebouwd gebied
 24 januari 2017
9.30 – 12.00 uur
Stuurbaarheid
 24 januari 2017
13.30 – 16.00 uur
Samenwerken in de streek
 25 januari 2017
9.30 – 12.00 uur
Water en RO
 25 januari 2017
13.30 – 16.00 uur
Waterbewustzijn (+prikkels)
Locatie: proeflokaal van Brouwerij Van De Oirsprong in Oirschot (Koestraat 20)
Daarna volgt terugkoppeling uit alle thema-WaterWerkplaatsen op 16 februari 2017 20.00-21.30 uur in het
Waterschapshuis in Boxtel. Aanmelden voor één van de bovenstaande Thema-WaterWerkplaatsen en/of
de terugkoppeling op 16 februari via waterwerkplaats@dommel.nl.
Er is ook een online WaterWerkplaats: www.facebook.com/waterwerkplaats.
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€ 33 miljoen voor ontwikkeling Brabantse platteland
Brabantse boeren, waterschappen en andere partijen, kunnen begin
2017 opnieuw subsidie aanvragen. Gedeputeerde Staten hebben
besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen
voor het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 –
2020 (POP3). De openstellingen volgen op eerdere POP3openstellingen in 2015 en 2016.
In 2017 kunnen tijdens verschillende aanvraagperioden binnen 5 maatregelen (doelstellingen) projecten
worden ingediend. Daarvan zijn 3 maatregelen gericht op innovatie en transitie van de landbouw en
agrofood. De overige 2 zijn gericht op herstel- en inrichtingsmaatregelen voor water, natuur en
biodiversiteit.
www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/december/33-miljoen-voor-ontwikkeling-brabantse-platteland.aspx
Tijdelijk meer subsidie voor ecologische verbindingszones
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant draagt tijdelijk meer bij aan de
aanleg van ecologische verbindingszones (EVZ). In de nieuwste
versie van het Investeringsreglement is vastgelegd dat, onder
voorwaarden, 75% van het geïnvesteerde bedrag voor vergoeding
door het Groen Ontwikkelfonds in aanmerking komt. Dat was tot
voor kort nog 50%. “Deze impuls is nodig om ervoor te zorgen dat
uiteindelijk meer kilometers ecologische verbindingszone worden
aangelegd”, legt Mary Fiers, directeur van het Groen
Ontwikkelfonds Brabant, uit. "Wacht niet te lang met het indienen van een aanvraag. Er zit een plafond aan
het totaalbedrag. En op is op.” De wijziging geldt niet voor waterschappen. Meer informatie
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/subsidie-aanvragen/nieuwe-natuur-maken-kansen-en-mogelijkheden
Agenda 2017
Januari
28 maart
5 april
8 april
13 mei
18 mei
20 mei
17 juni

Bijeenkomsten WaterWerkplaatsen De Dommel
Forum Future Agriculture ELO Brussel www.forumforagriculture.com/register/
Hertog Jan Lezing, Stefan van Lani, archivaris van de abdij van Park
Landgoeddag FPG
ALV van VPHB
Provinciale dag voor de Handhaving, Natuurpoort De Plaetse
ALV van FPG
ALV van BPG (voorlopig, suggesties voor een locatie zijn welkom)

16 september
7 oktober
1 november
8 november

Landgoeddag FPG
Vrienden van Brabantse Landgoederen, Vriendendag kasteel Heeswijk
Nationale natuurwerkdag
Informatieve ledenvergadering BPG, inloop vanaf 19.30 uur

Het bestuur van
Brabants Particulier Grondbezit
wenst u fijne kerstdagen
en een gezond en succesvol 2017

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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