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Bodemcafé Kringlooplandbouw 

Wie heeft er nog niet van gehoord: kringlooplandbouw, sleutelwoord uit de landbouwvisie van Minister 

Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het bodemcafé op 16 januari komt u erachter 

wat een melkveehouder in de praktijk kan met kringlooplandbouw. 

 

U bent daarom van harte uitgenodigd: Bodemcafé Kringlooplandbouw 

• 16 januari 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur inloop vanaf 19.30 uur 

• landbouwbedrijf Snepvangers, Heimolen 41, 4625 DC Bergen op Zoom 

Kees de Jong, portefeuillehouder Watersystemen van Waterschap Brabantse Delta, zal de avond 

openen. Vervolgens wordt de film Winst met Kringloop getoond. In deze film komen een aantal 

kringloopboeren en de grondleggers van kringlooplandbouw aan het woord. Ook zal melkveehouder 

Joris Buijs zijn ervaringen rondom het sluiten van de kringloop op zijn bedrijf delen. Verder is er een 

presentatie over het project Bodem UP. Dit adviestraject wordt aangeboden vanuit de ZLTO. Hierin 

gaat een adviseur samen met de ondernemer op zoek naar praktische maatregelen om een 

efficiëntere nutriëntenbenutting te realiseren. Tot slot is er ruimte voor vragen en discussie: Hoe is 



kringlooplandbouw op uw eigen bedrijf toepasbaar? 

De avond wordt geleid door Frank Verhoeven. Hij is eigenaar van adviesbureau Boerenverstand, 

heeft bijgedragen aan de landbouwvisie van LNV en schrijft columns voor MelkveeMagazine en de 

Boerderij. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Meld u aan via het 

aanmeldformulier. 

 

Natuurinclusieve Landbouw 

Eerder heeft Harrie Vissers tijdens de ALV van BPG aangekondigd dat de Provincie stappen wil zetten 

met natuurinclusieve landbouw. Vanuit BPG willen we, mede gezien de kansen op en rond 

landgoederen/natuurgebieden, de aanpak actied ondersteunen. Bent u zelf veehouder (c.q. werkt u 

samen met een pachtend bedrijf) en bent u gemotiveerd om over te stappen naar natuurinclusief 

ondernemen? Dan is dit het goede moment! Er is nu subsidie beschikbaar voor het maken van uw 

eigen businessplan. 

 

Coaches met ruime ervaring in de agrarische sector helpen u met het voorbereiden daarvan. 

Natuurinclusief boeren wordt verder gestimuleerd door samen te verkennen wat nodig is voor een 

succesvolle omschakeling. 

 

Bij een natuurinclusieve landbouw produceert de ondernemer voedsel en gewassen in harmonie met 

milieu, natuur en landschap. Wilt u meer weten? Lees dan de brochure over een natuurinclusieve 

landbouw. Bent u enthousiast en wilt u aan de slag? Vraag hier uw subsidie aan. Ondernemers krijgen 

€ 10.000,- voor het opstellen van het businessplan. 

https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aanmelden_Bodemcafe_Kringlooplandbouw_WB
https://www.brabant.nl/-/media/e237847109a24c12b2f50fe5ccd7b3e6.pdf?la=nl
https://www.brabant.nl/-/media/e237847109a24c12b2f50fe5ccd7b3e6.pdf?la=nl
mailto:hvissers@brabant.nl


In het plan geeft u ook aan wat u nodig heeft om een rendabele omschakeling te realiseren. Denk 

bijvoorbeeld aan extra (landbouw)grond of kennis. En de belemmeringen die u verwacht tegen te 

komen. De provincie stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor de inzet van grond via meerjarige pacht 

(met eerste recht van koop) voor de economisch haalbare plannen met aantoonbaar voordeel voor 

biodiversiteit, water en landschap.  

Wilt u meer weten over hoe wij u verder helpen? Bekijk het stappenplan. 

De provincie breng vraag en aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw samen. 

Praktijkkennis zal worden aangeboden door het ontwikkelen van enkele natuurinclusieve bedrijven tot 

voorbeeldbedrijf. Op deze bedrijven worden nieuwe maatregelen uitgeprobeerd en kunnen 

geïnteresseerde ondernemers kennis en inzichten opdoen over natuurinclusief ondernemen. Uit de 

businessplannen moet blijken aan welke kennis behoefte is. BPG kan u verder helpen. 

Win € 5.000 voor uw plan! 

Wilt u zelf actief aan de slag met natuur in uw omgeving Heeft u een concreet plan om nieuwe natuur 

te realiseren, maar bent u op zoek naar (aanvullende) financiering? Doe dan mee aan de prijsvraag 

Natuur in Eigen Hand! 

Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat wederom drie goede én betekenisvolle plannen belonen met een 

eenmalige bijdrage van 5.000 euro. Afgelopen jaar werd de prijsvraag voor het eerst georganiseerd; 

klik hier voor de winnende inzendingen 

U neemt in uw plan (maximaal 2 A4) een globale begroting op, die inzicht geeft in waarvoor u het 

prijzengeld (€ 5.000) wilt inzetten. Kijk op de website van het GOB voor de spelregels. 

U kunt tot en met 11 januari 2019 uw plan indienen via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl 

 

Sfeervolle ledenvergadering BPG op Landgoed Ulvenhart 

In de bijlage vindt u het verslag. Tevens is aan deze Nieuwflits de prestentatie van Vincent Lokin 

toegevoegd, aangaande de Bos en houtscan in Brabant. Ook in een workshop op Landgoed Velder 

en de bijeenkomst op de Barendonk zijn diverse ervaringen uit de praktijk ingebracht. We nodigen de 

leden uit om mee te denken en evt. een pilotbos aan te leggen! Neem hiervoor contact op met 

Regiocoördinator René de Bont. 

https://www.brabant.nl/-/media/84894bb49ba44ce6ae3d241134d56f2b.pdf?la=nl
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie/puur-natuur-prijsvraag-natuur-in-eigen-hand
mailto:info@groenontwikkelfondsbrabant.nl


 

SCAN BOS EN HOUT NOORD-BRABANT 

Doel 

Doel van dit project is om een beeld te krijgen van haalbaarheid van en draagvlak voor bosuitbreiding 

in Noord-Brabant tot ca. 2030.  

Uitvoering 

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt een nieuw bosbeleid, waarvan bosuitbreiding een belangrijk 

onderdeel vormt. Parallel daaraan wordt met de Scan Bos & Hout onderzocht welke mogelijkheden er 

zijn om dit nieuwe bosbeleid tot uitvoering te brengen. Aan de hand van een globale visie op de 

ruimtelijke indeling van Brabant wordt met terreineigenaren en andere stakeholders gekeken naar 

potentiële locaties en de voorwaarden waaronder eigenaren in beweging willen komen. Dit leidt tot 

inzicht in zoekgebieden voor de verschillende typen houtige opstanden, en de randvoorwaarden 

(waaronder verdienmodellen, regels, subsidies) die nodig zijn om bosaanleg te stimuleren. Daarnaast 

wordt een aantal concrete locaties geïnventariseerd waar op korte termijn bomen kunnen worden 

aangeplant en worden potentiële initiatiefnemers geactiveerd.  

Partners 

Provincie Noord-Brabant (opdrachtgever), Arboribus Silva, Bosgroep Zuid-Nederland en Brabants 

Particulier Grondbezit. Daarnaast inbreng van diverse TBO’s en grondeigenaren. 

 

Geniet van een bijzonder UNESCO-gebied: Weekendarrangement Maasheggen 



Kom genieten van het enige UNESCO-biosfeergebied in Nederland: de unieke Maasheggen, in het 

gastvrije noordoosten van Brabant. Boek het weekendarrangement Maasheggen. 

Doe mee aan een workshop heggenvlechten en ontdek samen met een Groeter wat het centrum van 

Boxmeer zo bijzonder maakt! 

 

Agenda 

17 december ‘Testlab nieuw bos en tiny houses’ 

16 januari Bodemcafé 

21 januari Debat drie zuidelijke provincies: Energietransitie, Landschap en Eigendom 

31 januari Bijeenkomst nieuwe verdienmodellen landbouw en kansen met natuur; te Uden 

9 april Forum of the Future of Agriculture 2019 

Jaarlijks ELO-congres (www.forumofthefuture.com/en/) 

13 april Landelijke Landgoeddag 

1 juni ALV FPG 

? juni ALV BPG met openingen Ecologische Verbindingszone Landgoed Toxandria 

 

 

FPG en BPG hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

René de Bont  

Regiocoördinator BPG 

 

T: 0183-400 533 / 06-2358 6485 

E: r.debont@bp-grondbezit.nl 

W: www.bp-grondbezit.nl 

Volg de FPG op Twitter of LinkedIn 
 

 

 

 

https://arrangementen.landvancuijk.nl/weekendarrangement-maasheggen/
https://www.forumofthefuture.com/en/
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