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‘Gestolen kievitseieren brengen geld op’
Deze week bereikte ons het ongelooflijke nieuws dat kievitseieren weggehaald worden! Het bestuur van BPG
is zeer verontrust, de mentaliteit van de daders heeft een dieptepunt bereikt. Schouder aan schouder proberen
we dit te keren. BPG staat op het standpunt dat elke weide- en akkervogelvrijwilliger, eigenaar, particuliere
Boa, WBE-deelnemer/faunabeheerder steun én waardering verdiend voor zijn of haar inzet in het
buitengebied! Van onderaf zullen we het toezicht en de handhaving moeten organiseren. We zullen
overheden, ook in ZeeBra/collectieven-verband, opnieuw vragen via politie en manifestpartners die steun te
geven. Het SamenSterk initiatief willen wij steunen, mits de ruimte voor de gewenste lokale invulling wordt
vergroot! Tijdens de workshops op 18 mei zullen bestuurder Harrie van Puijenbroek en regiocoördinator René
de Bont hierop inzetten.
Op deze ochtend, vooral gericht op handhavers/Boa’s, zal een filmpje getoond worden waarin onze
Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, ingaat op de problematiek. BPG ondersteunt de overheden
bij het herstellen van het gezag in het buitengebied en heeft o.a. zitting in de werkgroep om drugsafval
dumpingen tegen te gaan. N.B. De subsidieregeling voor de ruimingskosten, gemaakt in 2016!, gaat in de
maand mei open! Er is een filmpje op de website. www.brabant.nl/subsites/subsidiedrugsafval.aspx
Netwerkochtend ‘Ontmoeting in het groen’ 18 mei
Door de recente ontwikkelingen in het buitengebied is het belang voor onze sector om deel te nemen
toegenomen. Uitvoerders, beleidsmakers, leidinggevenden en bestuurders in de Brabantse groene toezicht
en handhavingssector zijn welkom. Een ochtend die in het teken zal staan van ontmoeten: kennis maken met
elkaar en met ieders rol in het brede werkveld. Na de introductie door gastheer Marc de Wit van
Staatsbosbeheer, gedeputeerde Johan van den Hout en Paul Depla, burgemeester gemeente Breda, kunt u
keuze maken uit 8 workshops.
WANNEER?
donderdag 18 mei
HOE LAAT?
9.00 – 14.00 | inclusief lunch
WAAR?
Natuurpoort De Plaetse | Heeze
U kunt zich aanmelden via: Aanmeldformulier Netwerkochtend Ontmoeting in het groen
Groene convenant
Tijdens deze netwerkochtend wordt ingegaan op het nieuwe groene convenant. Particuliere natuurbeheerders
worden vrijblijvend uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het ‘Convenant Groene handhaving’. Dit convenant
heeft als belangrijkste doel het mogelijk maken dat (particuliere) buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)
op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden.
Op basis van het convenant kan de gezamenlijke Boa-inzet vastgelegd worden in een programma. Het
convenant is daarmee een ‘kapstok’ die het kader biedt voor de aanpak van handhavings-vraagstukken. Het
eerste vraagstuk waarvoor een programma is gemaakt is de aanpak van het wildcrossen.
Natuurrijk bij Omroep Brabant.
Op vrijdag 14 april zendt Omroep Brabant een vooruitblik op de nieuwe
serie. De eerste aflevering is te zien op 2e paasdag. Voor BPG is met
name aflevering 4 interessant, over natuurbegraven op landgoed Baest
en aflevering 8 over agrarische natuurontwikkeling. Ga voor meer
informatie
naar
omroepbrabant.nl/natuurrijk.
Link
YouTube:
https://youtu.be/YR-KpHlcqE4
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Ledenvergadering BPG op dinsdagavond 6 juni
Voor het eerst organiseert uw vereniging de ledenvergadering op een avond! We hopen hiermee ook de leden
met een drukke weekendagenda te ontmoeten. We verwachten u op 6 juni om 19.00 uur bij de Kilsdonkse
Molen. We wandelen o.l.v. dhr. Eugène van Bouwdijk Bastiaanse naar het Landgoed Zwanenburg.
Aansluitend praat Mary Fiers ons bij over de nieuwste mogelijkheden om natuur te ontwikkelen en zullen HASstudenten ingaan op het ontwikkelen van een groen verdienmodel.
U ontvangt tijdig de uitnodiging met het verdere programma.
Themabijeenkomst ‘klimaatbestendige landbouw’ i.s.m. Ws Rivierenland
Voor eigenaren met agrarische gronden organiseert BPG samen met het GPG op 16 mei een
themabijeenkomst over klimaatbestendige landbouw. Deze bijeenkomst vindt plaats op het Waterschapshuis
in Tiel. Alle FPG-leden en introducees zijn welkom. Meer informatie vindt u via www.grondbezit.nl/fpgagendabericht/themabijeenkomst-rivierenland.html
Jan Hak, oud-bestuurder van dit waterschap heeft dijkgraaf Bleker bereid gevonden om ons te ontvangen.
De waterschapsbestuurder zal om 14:30 uur met de deelnemers in gesprek gaan. Er staat verder een bijdrage
van de heer Johan Elshof (ZLTO) op het programma, en er is gelegenheid om een kijkje
te nemen in de Centrale Regiekamer van het waterschap van waaruit het hele gebied
wordt gemonitord. Het programma eindigt rond 17:00 uur.
Lezing expert Agroforestry Ernst Götsch op Landgoed Bleijendijk
Op 3 april wist het Den Food Bosch initiatief agroforestry-expert Ernst Götsch naar Nederland te krijgen om
zijn expertise op het gebied van de exploitatie het bedrijf ‘Agricultura Sintrópica’; een 500 ha groot voedselbos
in Brazilië te delen met diverse specialisten en belangrijke spelers in het Nederlandse voedselbosnetwerk.
Hiertoe was er een lezing georganiseerd op Landgoed Bleijendijk waarbij o.a. vertegenwoordigers van de
provincie Noord-Brabant en Brabants Particulier Grondbezit, aanwezig waren. Het Den Food Bosch initiatief
in samenwerking met Landgoed Bleijendijk hopen hiermee een basis gegeven te hebben voor hun eigen
voedselbos initiatief op het landgoed, zowel als aan andere initiatieven in Nederland. Voor het gehele artikel:
www.biojournaal.nl/artikel/25497/Voedselbosexpert-Ernst-G%C3%B6tsch-deelt-ervaring-op-Landgoed-Bleijendijk

OmgevingsLab XL Omgevingsvisie
Maandag 15 mei (1931 – Brabanthallen – Den Bosch). Meld je direct aan via de link dit formulier.
Vier Focusteams met inhoudelijke experts en 20 Pioniers uit de Brabantse maatschappij werken tot en met
oktober aan een ambitieus ontwerp voor de Brabantse Omgevingsvisie. Leden van BPG zijn welkom om mee
te doen met interactieve workshops en visie op de ambities voor Brabant in te brengen.
Kijk voor het laatste nieuws op www.omgevingsvisienb.nl. Van tevoren ontvangt u – na aanmelding via
bovenstaande link – meer informatie over het programma, en een link waarmee u zich kunt inschrijven voor
de workshops. Namens het BPG-bestuur hebben zicht John Mommers en René de Bont aangemeld.
Agenda 2017
13 mei
15 mei
16 mei
18 mei
20 mei
6 juni
20 juni
16 september
7 oktober
11 november

Colofon

ALV van VPHB
OmgevingsLab XL Omgevingsvisie
Themabijeenkomst ‘Klimaatbestendige landbouw’, ws Rivierenland
Provinciale dag voor de Handhaving, Natuurpoort De Plaetse
ALV van FPG
ALV van BPG Kilsdonkse Molen en Landgoed Zwanenburg (avond)
Zeeuws/Brabantse dag Agrarisch natuurbeheer Maasheggen/de Barendonk
Landgoeddag FPG
Vrienden van Brabantse Landgoederen, Vriendendag kasteel Heeswijk
ALV van BPG (avond)
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