GRONDIG
Editie Brabant – oktober 2017
Voorwoord van de voorzitter
Nieuwe bestuurders verschijnen aan het provinciale en landelijke front. Bij Waterschap Brabantse
Delta verwelkomen wij dijkgraaf Kees Jan de Vet en landelijk volgt de benoeming van Carola
Schouten tot ‘Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’. Kees Jan de Vet was eerder te
gast vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij onze landelijke bijeenkomst
‘Landgoedbedrijf’. Carola Schouten is bekend van haar agrarische achtergrond uit Altena (Eendenveld
– Giessen) Opvallend is dat zij beiden inhoud, netwerk en betrokkenheid combineren. Het zijn
bruggenbouwers welke stad en land dichter bij elkaar kunnen brengen. BPG ziet nieuwe kansen voor
Brabantse grondeigenaren als we de ambities van dit kabinet doornemen. Onderdelen van onze
‘Renaissance’ voorstellen komen duidelijk terug, als het gaat om ‘regio en het landelijk gebied’.
Het blijft wel zaak om tijdig te schakelen. Zo geven Gedeputeerde Staten met een pakket van € 75
miljoen aan ondersteunende maatregelen ‘een ferme bijdrage’ aan de transitieversnelling in de
veehouderij (nog los van het landelijk budget). ‘Deze maatregelen werken door op belangrijke
maatschappelijke doelen als verbetering van de leefomgeving in het buitengebied, dierenwelzijn,
veiligere stallen en het terugdringen van criminaliteit’. Volgens GS biedt het maatregelenpakket
ontwikkelperspectief voor innoverende duurzame boeren van de toekomst en aan stoppende
veehouders. Ons advies is om als eigenaar/ondernemen in het landelijk gebied na te gaan wat past bij
de eigen ambities. Stap voor stap komen er landbouwlocaties vrij (zgn. VAB’s) en kunnen nu al
stappen genomen worden hiermee de landgoedbiotoop te versterken.
Verder kijkend, komend jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma en in 2019 de
waterschaps- en statenverkiezingen. Met het oog daarop legt het bestuur van BPG de vraag voor wie
vanuit onze achterban de ambitie heeft om toe te treden tot het bestuur van een van de vier
‘Brabantse’ Waterschappen, om het stokje over te nemen. In de loop van 2018 start reeds de
procedure voor de geborgde zetels (groen, landbouw, bedrijven). BPG nodigt hiertoe belangstellenden
uit voor een Masterclass ‘toekomstig Waterschapsbestuurder’, speciaal voor leden met interesse in
kandidaatstelling op partijlijsten en/of voor de geborgde zetels.
Voor onze algemene ledenvergadering, met belangrijke thema’s en ook een gezellig samenzijn, zijn
we welkom op kasteel Maurick en de omliggende landerijen. Actuele items: waterbergingskaart in de
Verordening ruimte, opvolging en subsidiemogelijkheden in het kader van de instandhouding van
landgoederen. Bijgaande de uitnodiging.
Tot ziens op 11 november, ik hoop u op kasteel Maurick te ontmoeten.
Hartelijke groet,

J. Hak, voorzitter BPG
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ALV van BPG in Kasteel Maurick
De heren van Vught beginnen rond het
jaar 1257 op een verhoogd eiland bij
Vught met de bouw van een huis, dat later
zou uitgroeien tot Kasteel Maurick. Eén
van de dochters van de eerste bewoners
van deze bijzondere plek trouwde met een
lid van familie Maurick. In 1601 neemt
Prins Maurits van Oranje zijn intrek in
Kasteel
Maurick
met
zijn
legerhoofdkwartier. In 1891 wordt Kasteel
Maurick gedurende twee jaar gerestaureerd en verbouwd naar de huidige staat. Het kasteel was in
handen van Augustinus van Lanschot, lid van bankiersfamilie van Lanschot. Hij was gedurende 24
jaar burgemeester van Vught. Toen de familie van Lanschot het kasteel verkocht, kreeg het kasteel de
nieuwe functie van hotel-restaurant.
6 december: Ledenbijeenkomst over duurzame energie
Wat brengt de energietransitie en welke gevolgen kan dit hebben voor grondeigenaren en landschap?
Hierover gaan we met u in gesprek tijdens een ledenbijeenkomst op 6 december in het fraaie pand
van Alliander in Arnhem. Het aantal plaatsen is beperkt, opgeven kan nu via www.grondbezit.nl
Rentmeester Arend Dijkstra zal de Brabantse voorbeeldcasus van Landgoed de Rozephoeve te
Oisterwijk behandelen. Een van de windmolens langs de A58 is op het landgoed geplaatst.
Belangrijke websites voor particuliere grondeigenaren:
Contactgegevens ANV’s / intekenen agrarisch natuurbeheer
www.zlto.nl/onderwerpen/61/Wat-kan-ik-met-natuurbeheer www.anbbrabant.nl
Hoogspanningsverbindingen traject Roosendaal – Tilburg www.zuid-west380kv.nl
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en Werkeenheid www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
Met informatie over subsidie op functieverandering naar natuur / inrichting van deze gronden en de
verkoop van de voormalige BBL-gronden en gebouwen.
Certificeren & Collectief SNL
Het aanvragen loopt in Brabant via een van de drie natuurcollectieven:
• www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant en www.Part-Ner.nl
• www.bosgroepen.nl
• steunpunt@bureauvannierop.nl
Het certificeringsmodel PARTiculier NatuurbeheER, dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door
Brabants Particulier Grondbezit en landelijk is uitgerold door de Federatie Particulier Grondbezit
(FPG), wordt gebruikt om een landelijk, door provincies erkend, certificaat Natuurbeheer te kunnen
krijgen. Deelnemen aan Part-Ner en daarmee het aanvragen van een op uw eigen beheer
overeenkomstig certificaat gaat geheel digitaal via de website van de Stichting Certificering SNL. Ook
vindt u daar het Part-Ner Handboek. De vervolgstappen binnen uw aanvraag wijzen zichzelf.

Toestand natuur, water en milieu
Natuur, water en milieu zijn in Brabant belangrijke
thema’s. Benieuwd hoe het gaat met de bossen,
hei, graslanden en moerassen in Brabant? Met de
kwaliteit van bodem en lucht? Of met de
beschikbaarheid en kwaliteit van water? Lees dan
verder op www.brabantinzicht.nl
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Kees Jan de Vet nieuwe dijkgraaf Brabantse Delta
Op 30 augustus is Kees Jan de Vet benoemd tot dijkgraaf van
waterschap Brabantse Delta. Hij volgt daarmee Carla Moonen op,
die een nieuwe baan heeft aanvaard bij het pensioenfonds voor Zorg
en Welzijn. Kees Jan de Vet, geboren en getogen in West-Brabant, komt na de nodige omzwervingen
in verscheidene bestuurlijke functies terug op zijn geboortegrond.
Zijn affiniteit met de agrarische sector blijkt uit het feit dat hij afkomstig is van het platteland en enkele
jaren persoonlijk medewerker is geweest van minister Gerrit Braks van Landbouw en Natuurbeheer.
Als nieuwe dijkgraaf ziet Kees Jan met name het oplossen van het klimaatvraagstuk als de grootste
uitdaging voor de komende jaren. Waterschappen en de agrarische bedrijven kunnen hierin een
cruciale rol spelen. Verder vindt hij het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen het
waterschap en de agrarisch sector. Elkaar weten te vinden bij knelpunten, kansen en uitdagingen om
stappen voorwaarts te kunnen maken
Aanmelden nieuwsbrief agrariërs Ws Brabantse Delta
Bent u agrariër (grondeigenaar) en werkt u in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta? Of
wilt u om een andere reden graag op de hoogte blijven van waterschapsnieuws in de agrarische
sector? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief voor agrariërs. Deze verschijnt twee keer per jaar.
U kunt zich abonneren via het aanmeldformulier / www.brabantsedelta.nl
Zuidelijke waterschappen werken samen om ervaringen op te doen over Bokashi
Bokashi is een Japans woord voor "goed gefermenteerd
organisch materiaal". Met Bokashi is het mogelijk om
organische reststromen om te zetten naar een rijke
bodemverbeteraar met een hoog gehalte organisch
materiaal. De waterschappen uit Brabant en Limburg
werken nu samen om alle vragen die er leven rondom
bokashi te beantwoorden. Het gaat met name om de
vragen welke toevoegmiddelen moeten er in en in welke
hoeveelheden. Bij alle betrokken waterschappen zijn
testhopen aangelegd die bemonsterd worden. Begin
2018 verschijnt er een rapportage.
Vijf genomineerden voor Brabantse Kempentrofee 2017 bekend!
De vijf genomineerden voor de Brabantse Kempentrofee zijn bekend! De Brabantse Kempentrofee is
de aanmoedigingsprijs voor innovatie en samenwerking in de Kempen. Er zijn verschillende intiatieven
met een link naar landgoederen en particulier natuurbeheer: ‘Weidevarkens van Den Elshorst’,
‘Tussenheidproject’, en ‘Groentenzaadteelt-De Beersch Hoeve’.
Weidevarkens van Den Elshorst
Met hun weidevarkens zet Den Elshorst zich in voor een manier van varkenshouden die zo dicht
mogelijk de natuurlijke levenswijze benadert. Hun weidevarkens worden ook ingezet voor effectief
natuurbeheer. Hun verkregen ‘Green Deal’ geeft ze de gelegenheid om aan te tonen dat hun
bedrijfsvoering betekenisvol bijdraagt aan het dierenwelzijn, agrarisch natuur- en landschaps- beheer
en bescherming en verbetering van natuur en milieu.
Tussenheidproject
Dit project stimuleert en begeleidt nieuwe initiatieven in het landelijk gebied
op basis van ruimtelijke, economische en maatschappelijke grondslagen.
Uitgangspunt is de sluiting van 30-40% van de agrarische bedrijven tot 2030.
De vrijkomende agrarische bebouwingen bieden mogelijkheden. Initiatieven
zijn cruciaal om de vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied te
behouden, maar deze lopen te vaak tegen drempels aan die realisatie in de weg staan.
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Groentenzaadteelt - De Beersch Hoeve
De Beersche Hoeve is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. Zij zijn gespecialiseerd in het
vermeerderen van groentenzaden, selectie voor het veredelen van nieuwe zaadvaste groentenrassen
en het in stand houden van bestaande rassen. Haar missie is de ontwikkeling van zaadvaste rassen.
Deze rassen verbinden verleden naadloos met de toekomst en zijn daarmee intrinsiek duurzaam.
Wie uiteindelijk de felbegeerde Kempentrofee 2017 in de wacht gaat slepen is afhankelijk van een
publieksstemming. Vanaf 13 november a.s. kan gestemd worden op één van de vijf nominaties.
Wie de uiteindelijke winnaar van de felbegeerde trofee wordt, zal op maandag 11 december a.s.
tijdens een feestelijke uitreiking in de Sint-Petrus Basiliek in Oirschot bekend worden gemaakt.
Netwerkdag LandStad De Baronie groot
succes
Tijdens de jaarlijkse netwerkdag van het
Streeknetwerk op Landgoed Luchtenburg in
Ulvenhout is een landgoedproject in de prijzen
gevallen.
Belevingsboerderij Van ’t Zandeind ontving voor
een combinatieproject met Landgoed De
Hoevens in Alphen-Chaam een bijdrage van
2.500 euro. Joost Huijbregts houdt op Landgoed
De Hoevens in Alphen een vijftigtal Lakenvelder
runderen, een beschermde diersoort. ‘Ik ben te
druk om heel de tijd bezoekers rond te leiden.
Daarom wil ik informatieborden laten maken zodat recreanten ook zelfstandig kunnen genieten van
het landgoed.’ Lees verder op www.landstaddebaronie.nl
Publicatie over de natuurgebieden in Noord-Brabant
Eind november verschijnt het boek 'Natuurgebieden in Noord-Brabant,
Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling'. Het is een omvangrijk
werk geworden van 496 pagina's, met meer dan 1000 afbeeldingen,
volledig in kleur, met harde band, linnen rug, genaaid gebonden op een
royaal formaat van 240 x 320 mm. Het boek is door 30 specialisten
geschreven.
Over Noord-Brabantse natuurgebieden is in de loop der tijd aardig wat
verschenen. Dit is echter de eerste keer dat er van zo'n groot gebied
als de provincie Noord-Brabant is nagegaan wat het resultaat van
natuurontwikkeling is geweest. Van de belangrijkste natuurgebieden in
Noord-Brabant wordt verteld hoe ze zijn ontstaan, welke ontginningen
er hebben plaatsgevonden en in welke mate natuurontwikkeling de
biodiversiteit van die gebieden heeft beïnvloed. Het eerste exemplaar
wordt op 24 november overhandigd aan de Commissaris van de
Koning in het Natuurmuseum in Tilburg. Het boek wordt uitgegeven door Pictures Publishers,
Woudrichem en kost € 34,95 (tot eind december, daarna € 39,95).
Zie ook www.picturespublishers.nl/product/natuurgebieden-in-noord-brabant/
Ruim 12 miljoen EU subsidie voor natuur en biodiversiteit
Per
13
november
komt
€
12,24
miljoen
beschikbaar
uit
het
Europese
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant voor maatregelen om natuur en biodiversiteit te
versterken. De subsidieregeling is met name interessant voor waterschappen, terreinbeheerders,
gemeenten en andere eigenaren of beheerders van natuurgebieden, die overwegen om in de tweede
helft van 2018 grootschalige projecten te starten op het gebied van natuurherstel of beekherstel.
Uiteraard kan ook gezamenlijk worden aangevraagd. Alle informatie over de regeling en het indienen
van een subsidieaanvraag is te vinden op de website van Stimulus Programmamanagement.
Dhr. Reinier Feber kan u gericht adviseren: efeber@brabant.nl
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Ondernemen voor natuur, subsidie
Projecten die zich richten op de aanleg van nieuwe natuur, komen in aanmerking voor subsidie. Ook
het opstellen en uitvoeren van een businesscase gericht op het beheren van natuur en landschap en
de biodiversiteit van gronden die binnen en buiten landgoederen liggen, is subsidiabel. Tot slot zijn
ook plannen die nieuwe bronnen van inkomsten ontwikkelen voor de natuur en het landschap
subsidiabel. Ondernemingen en eigenaren van landgoederen, kunnen subsidie aanvragen:
www.brabant.nl/applicaties/producten/ondernemen_voor_natuur_subsidie_13025.aspx

Brabantse Bio Graanpool
Meesters van de Halm is een biologische graanpletterij waar op basis van zoveel mogelijk
Nederlandse granen de lekkerste biologische ontbijtgranen zoals, havermout, muesli’s en crunchy’s
worden gemaakt. Deze producten worden verkocht via speciaalzaken (zoals Ekoplaza, natuurwinkels,
boerderijwinkels en andere speciaalzaken) in hoofdzakelijk Nederland en België.
Het aanbod van het bio graan sluit steeds slechter aan bij de vraag naar bio graan. Daarom zijn de
meesters van de Halm een project gestart om een ‘Brabantse Bio Graanpool’ op gaan te zetten.
Hierbij zoeken zij grondeigenaren die voor deze biologische graanpool bio- haver, gerst, tarwe, rogge
en/of spelt willen telen. Heeft u interesse of wilt u meer info kom dan naar de BPG-ledenvergadering
op 11 november a.s. of neem contact op met Rob van den Berg via telefoonnummer (06) 51 00 15 46
of stuur een e-mail naar rob@dehalm.nl.
Meesters van de Halm (Heeswijk-Dinther)
www.meestersvandehalm.nl
Agenda
Vanaf 26 oktober
28 oktober
3 november
4 november
11 november
2 december
6 december

24 mei 2018

Twee weken lang verrijst er op het prachtige landgoed Bleijendijk een stijlvol
pop-up restaurant. Lees verder: www.wildinhetgroenewoud.nl
Voedselbossen - excursie naar Beek en Sint Truiden (B)
Veldsymposium “Boeren in het Bos”; Jachthuis Schijf
Natuurwerkdag, o.a. landgoederen de Moeren en Zwanenburg
ALV van BPG, Kasteel Maurick
ALV van FPG, Landgoed Kasteel Keppel
Ledenbijeenkomst Duurzame Energie - De rol en het belang van de
particuliere grondeigenaren
Brabantse Handhavingsdag ‘Ontmoeten in het Groen - 2018’

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
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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