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Het bestuur van BPG wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Graag tot ziens op een van onze Brabantse, regionale of landelijke
bijeenkomsten!

Extra NIEUWSFLITS BPG December 2018

Debat drie zuidelijke provincies: Energietransitie, Landschap en Eigendom
De verenigingen BPG, LPG en ZPG en de NVR-kring Zuid hebben de handen ineengeslagen en
organiseren gezamenlijk een debat rondom het thema ‘Energietransitie & Landschap & Eigendom’.
Wij zijn verheugd dat gedeputeerde van Merrienboer zal deelnemen aan het debat. Zie bijgaande
uitnodiging. Graag tijdig aanmelden i.v.m. de organisatie en de verwachte belangstelling.

Symposium: Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied
Een duurzaam buitengebied; dat betekent samenwerken, landbouw en natuur combineren en nieuwe
verdienmodellen ontwikkelen. Er zijn diverse (nieuwe)
landgebruiksvormen die hierin een rol kunnen spelen.
Bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe natuur; extensivering
van de landbouw door natuurbegrazing of de aanleg van een
voedselbos of agroforestry systeem.
Om de keuze te kunnen maken of een dergelijke ontwikkeling
interessant is, heeft men informatie nodig. Daarom organiseert
Bosgroep Zuid Nederland samen met Brabants Particulier
Grondbezit en verschillende partners en toonaangevende
sprekers een symposium over voedselbossen, agroforestry en
nieuwe natuur in Brabant. Het symposium is op 31 januari, van
10.00 tot 16.00 uur. De locatie is Landgoed Blauwrijk,
Hoogslabroekseweg 3, 5406 VP in Uden.
Deelname is kosteloos. Aanmelden kan tot 23 januari. Het

aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus we vragen u om vooraf aan te melden door een mail te
sturen naar c.albers@bosgroepen.nl.

Prachtige bedrijfsvideo Landgoed de Hoevens
Lakenvelders van ’t Zandeind zorgen voor natuurbegrazing op Landgoed de Hoevens, gelegen tussen
Goirle en Alphen. Eerder won het bedrijf een projectenpitch van LandStad de Baronie en nu is er van
het bedrijf ook een prachtige video gemaakt.

Deze is hier te zien op de website. www.landstaddebaronie.nl
Agenda

16 januari

Bodemcafé; van 20.00 uur tot 22.00 uur inloop vanaf 19.30 uur
•

landbouwbedrijf Snepvangers, Heimolen 41, 4625 DC Bergen op Zoom

Meld u aan via het aanmeldformulier.
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

4 juni

ALV BPG met openingen Ecologische Verbindingszone Landgoed Toxandria

Met vriendelijke groet,

René de Bont
Regiocoördinator BPG
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W: www.bp-grondbezit.nl
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