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Energietransitie: met urgentie kansen zoeken 

 

Foto's: Photed, Edwin Wiekens 

 

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaves uit onze tijd. Een opgave die 

bovendien invloed zal hebben op ons landschap en het grondeigendom. Maar welke? Op 21 januari 

gingen bestuurders, rentmeesters en grondeigenaren in een vol Hotel Bos en Ven (Oisterwijk) in 

gesprek tijdens een bijeenkomst van NVR Kring Zuid en de verenigingen van grondeigenaren BPG, 

LPG en ZPG. Partijen voelen urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan; de meningen 

verschillen over de manier waarop en er zijn ook andere hindernissen te nemen.  

 

Bijgaande vindt u het verslag. 

 

Evaluerend, aldus voorzitter BPG Jan Hak: "geen meter meer cultuur en/of natuur grond opofferen 

aan zonnecollectoren"; verharde oppervlaktes daken, (parkeer)terreinen, wegen, kassen zijn meer 

dan genoeg. 

 



Voedsel1000 

Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem! 

 

Heb jij je al aangemeld voor de #voedsel1000 of twijfel je nog? In deze video legt @AMSpierings 

uit waarom het zo belangrijk is dat jij mee praat over het Brabants Voedselsysteem! 

http://bit.ly/2HsdNOR   #brabant #agrofood #voedselbesluit 

Aanmelden kan via http://voedsel1000.nl   

 

 

 

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In 

Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid. 

Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van voedsel 

produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een 

veranderend klimaat? Hoe behouden we een schone lucht en een vruchtbare bodem? En bovenal: 

hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel 

antwoord is niet weggelegd voor deze vragen. Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een 

Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen 

en proberen we samen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen leggen we vast in het eerste 

Brabantse Voedselbesluit. Bouw jij mee aan ons Brabants voedselsysteem? 

 

Meld je hier aan of lees meer op www.voedsel1000.nl. In lijn met het Manifest wil BPG 

natuur en landbouw verbinden voor een mooier Brabant! Wie heeft gelegenheid om het 

gesprek aan te gaan? 

 

Agenda 

Januari / 

februari 

Start cursussen natuurbeheer en snoeien van hoogstambomen; wie heeft 

belangstelling? 
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29 januari Informatieavond Noordrand Midden te Etten-Leur 

www.brabantsedelta.nl/nieuws/2018/12/informatieavond-noordrand-midden.html  

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

(volgeboekt) 

6 februari Presentatie Projecten Brood en Spelen 

Meer informatie en gratis aanmelden 

19 februari Voedel1000 

www.deelnemen.nu/event/qg06zx58n5dmyp9n De Voedsel1000 

20 februari Provinciale bijeenkomst weide- en akkervogelbescherming 

27 februari Debatavond Statenverkiezingen ’Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ 

9 april 

 

Forum of the Future of Agriculture 2019 

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

13 april Landelijke Landgoeddag 

16 mei Reserveer alvast de datum voor ‘Ontmoeting in het groen 2019’ 

1 juni ALV FPG 

4 juni ALV BPG met openingen Ecologische Verbindingszone Landgoed Toxandria 

 

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 
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