
Nieuwsflits BPG juni 2019 

 

Aan de leden en relaties van BPG, 

 

Graag uw aandacht voor: 

• Impressie levendige ledenvergadering ALV BPG, op Golfpark Almkreek 

Het bezoek van onze leden aan Almkerk was een succes. De nieuwe eigenaar van het bijzondere 

Golfpark en gastheer, dhr. Hans Schaap gaf enthousiast uitleg op 4 juni jl. Zijn collega Joris 

Slooten wees op het belang van een goed beheerde baan in een natuurlijke omgeving. Je bent als 

golfer actief in de natuur. Sporten in deze omgeving komt de gezondheid ten goede. In de 

ledenvergadering nam Rutger van Basten Batenburger het ‘penningmeesters stokje’ over van Jos 

Klessens. Bibian van Rijckevorsel treedt eveneens toe tot het bestuur en is inmiddels namens de 

landgoedeigenaren betrokken bij het Van Gogh Nationaal Park. Agroforestry is gaan leven door 

het inspirerend betoog van Piet Rombouts. De klap op de vuurpijl werd gegeven door Lonneke 

Cuijpers, namens het nieuwe BOA-team van SSiB. René de Bont brengt het team in contact met 

de particuliere natuureigenaren. Het verslag volgen.   

Meer info over het golfpark: https://golfpark-almkreek.nl/nl 

 

https://golfpark-almkreek.nl/nl


 

 

 

Feestelijke opening van Voor Anker! 

Op 25 mei jl. vond in aanwezigheid van de bestuursdelegatie van BPG de officiële opening plaats 

van Landgoed Wellenseind en haar faciliteiten. In het nieuwe ontmoetingscentrum ‘Voor Anker’ 

worden in de toekomst ook workshops gegeven en is er ruimte voor exposities en vergaderingen. 

U vindt hier informatie over het Brandrode rund, de waterhuishouding en flora en fauna op het 

landgoed. Scholen zijn in het nieuwe schooljaar welkom voor een leuke workshop, bijvoorbeeld 



een middag uilenballen onderzoeken of samen fruit van het landgoed verwerken tot jam of moes. 

Het bestuur van BPG feliciteert de familie Zeeman met deze unieke ontwikkeling op Landgoed 

Wellenseind. www.wellenseind.nl 

 

 

• Plannen/Visie ter inzage 

o t/m 2 juli 2019 liggen de plannen voor de Westelijke Langstraat officieel ter inzage. De 

plannen zijn in te zien op de website van de provincie 

www.brabant.nl/ontwipPASWLangstraat.   

www.brabant.nl/subsites/westelijke-langstraat/nieuws/2019/plannen-ter-inzage; BPG gaat 

haar zienswijze geven. 

o De provincie heeft het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak. 

Tot 30 juni ligt de Omgevingsvisie ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen. 

www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/april/brabantse-omgevingsvisie-ter-inzage; Met partners 

wordt een reactie voorbereid. 

 

• Informatieavond Leegveld, Liessel op 25 juni 

Het projectteam wil betrokkenen graag bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het project en 

de gelegenheid geven om vragen te stellen over diverse aspecten van de gebiedsontwikkeling 

Leegveld. Aan het begin van de informatieavond wordt kort de stand van zaken plenair toegelicht. 

Daarna kan men bij diverse gesprekstafels terecht voor specifieke informatie. Locatie: Gouden 

Helm, Helenaveen 

Tijdstip: 19.30 - 21.30. Na de zomer volgt er nog een informatieavond waarbij het uitvoeringsplan 

(bestek) in detail wordt toegelicht. 

 

• Natuur beheren in het Dommeldal en De Geelders? Help mee via grondruil, natuurbeheer of 

natuurontwikkeling 

Tussen Son en Breugel en Boxtel, midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud, liggen de 

gebieden De Geelders en het Dommeldal. Beide plekken met een grote verscheidenheid aan flora 

http://www.wellenseind.nl/
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http://www.brabant.nl/subsites/westelijke-langstraat/nieuws/2019/plannen-ter-inzage
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en fauna en met waardevolle cultuurhistorische objecten. Plekken ook, waar agrarische bedrijven 

ontwikkelkansen houden in een samenspel met natuur en water. In het gebied liggen nog kansen 

voor verdere ontwikkeling, zoals mogelijkheden voor toerisme en recreatie, kansen op het gebied 

van duurzaamheid en de agrarische sector en met oog voor behoud van landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden. Er is een noodzakelijke natuuropgave (Natura 2000 en Natuurnetwerk 

Brabant) en de behoefte om het watersysteem te optimaliseren. Voor de ontwikkeling van het 

gebied is ARK Natuurontwikkeling als trekker aangewezen om het gebiedsproces vorm te geven. 

ARK werkt daarbij samen met de gebiedspartijen waaronder de gemeenten, agrariërs, 

waterschappen, terreinbeheerorganisatie (TBO’s) en lokale netwerken. Zie 

ook brabantsgoudinhetgroenewoud.nl. De partijen werken samen aan de verschillende ambities in 

het gebied. LEES MEER > 

 

•  Uitnodiging bijeenkomst schetssessie Levende Beerze (traject Kleine Beerze Spekdonken 

– Molenbroek - Hoogeind).  

De komende jaren wordt het beekdal van de Kleine Beerze tussen Middelbeers en Vessem 

aangepakt. Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst op woensdag 26 juni om 19.30 uur bij 

De Gouden Leeuw in Vessem.  

Het project Levende Beerze is al enkele jaren in ontwikkeling. Enkele trajecten zijn al gerealiseerd 

voor andere trajecten liggen er ontwerpen of zijn wij aan het schetsen en sommige trajecten zijn 

nog niet zover. Over het deeltraject van de Kleine Beerze Spekdonken – Molenbroek – Hoogeind 

(grofweg tussen de wegen Heike en de Provinciale weg N395) is al veel onderzoek gedaan en al 

meerdere gesprekken over gevoerd. Voor dit traject ligt nog geen uitgewerkt ontwerp dat 

gerealiseerd kan worden. 

In 2018 heeft de gemeente Eersel met de bewoners een landschapsplan opgesteld voor het 

deeltraject Dorp aan de Beek Vessem. De eerste onderdelen van dat plan worden in 2019 

uitgevoerd. In navolging daarop willen we, samen met betrokkenen en geïnteresseerden uit het 

gebied, ook voor het deeltraject Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind een vergelijkbaar ontwerp 

maken. Gedurende twee bijeenkomsten gaan we hierover graag met u in gesprek. 

Om de avond goed voor te bereiden, willen we u vragen om u aan te melden vóór 24 juni 2019 via 

secretariaatow@dommel.nl 

Gebiedsbegrenzing schetssessie: 

www.brabantsekempen.eu/public/files/files/Landschap/Bijlage%201%20projectgrens%20landscha

psvisie%20Levende%20Beerze-min.pdf 

 

• Procedure 'Vergoeding BOA Opleidingen 2019' geopend. 

https://www.ark.eu/
https://www.ark.eu/gebieden/groene-woud
http://hetgroenewoud.m1.mailplus.nl/nct4198096/TWMJsQqLvk8hZIx
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De vergoeding is een tegemoetkoming in de opleidingskosten van de (vrijwillige) BOA’s werkzaam 

en de kosten van e-herkenning van ‘groene’ privaatrechtelijke werkgevers. Dit zijn bijvoorbeeld 

wildbeheereenheden, sportvissersverenigingen, particuliere landgoedeigenaren, 

Natuurmonumenten, provinciale landschappen en recreatieschappen. De opleiding dient 

voorwaardelijk te zijn voor het verkrijgen dan wel behouden van de BOA-akte. De vergoeding 

betreft dus zowel de opleiding voor de basisbekwaamheid als de verplichte permanente her- en 

bijscholing. 

De subsidieregeling geldt voor alle opleidingen die worden gevolgd in de periode van 1 januari t/m 

31 december 2019. 

Aanmelden voor de subsidieregeling kan tot 29 juli 2019 bij de VBNE. 

Indienen van facturen, kan op een later moment, doch uiterlijk 15 januari 2020, per mail aan de 

VBNE. 

Uiterlijk in de eerste week van oktober 2019 hoort u van de VBNE of u in aanmerking komt voor 

subsidie. En uiterlijk 20 maart 2020 hoort u vervolgens welk bedrag u per boa ontvangt. 

Voor meer informatie www.vbne.nl/productdetails/vergoeding-boa-opleidingen-2019 

 

• GEZOCHT: LOCATIE VOOR LANDERIJGOED 

Stichting Agrobosbouw NL zoekt een locatie om een landerijgoed te realiseren. 

Belangstelling? Neem dan contact op met René van 

Druenen: rene.vandruenen@agrobosbouw.nl of 0648608362. 

Bij een landerijgoed ligt de nadruk niet langer op het individuele product maar op de complete 

productiewijze: niet langer kan ieder product afzonderlijk een keurmerk krijgen, maar krijgen alle 

producten afkomstig van een landerijgoed een eigen keurmerk. Zie ook: 

www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/gezocht-locatie-voor-landerijgoed 

 

• Natuurlijk Boeren 

De HAS nodigt u uit voor de community Natuurlijk Boeren bijeenkomst Natuurinclusieve 

Gebiedsontwikkeling, Bedrijfsmodellen en Marketing, namens Skills Lab Natuurlijk Boeren 

HAS en Skills Lab Huis vd Brabantse Kempen. De bijeenkomst is op 10 juli 2019 van 12:00 – 

16:00 uur (start 13:00 uur), in Den Bosch. De locatie volgt. Aanmelden: natuurlijkboeren@has.nl. 

Van elkaar leren en ontmoeten! Samen met ondernemers presenteren de HAS afstudeerders hun 

resultaten. Hoe ziet het natuurinclusieve gebiedsplan Kempen Reuseldal eruit? Zeven innovatieve 

agrariërs werken samen op gebied van circulaire economie, landschapsbeheer en 

arbeidsintegratie. Op welke manier kunnen varkens helpen met landschapsbeheer? Een wrap up 

na 3 jaar meten! Hoe zit het bedrijfsmodel in elkaar? Drie voorbeeldbedrijven worden uitgelicht. En 

http://www.vbne.nl/productdetails/vergoeding-boa-opleidingen-2019
mailto:rene.vandruenen@agrobosbouw.nl
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op welke manier kan ik innovatief zijn in de marketing en communicatie om de juiste consument te 

bereiken? Korte Keten voorloper Heische Hoeve en 3 starters met de korte keten delen hun 

plannen.  

Meld u aan via natuurlijkboeren@has.nl.  

 

• Natuurwonen in hartje Brabant: Herstel natuurgebied ‘Landgoed De Panberg’ van start  

Een ven, weelderige bossen, houtwallen en slingerende paden bij ‘Landgoed de Panberg’ in 

Eersel. Nu is het gebied nog een boerenbedrijf, maar dat gaat veranderen. Op zondag 19 mei 

werd het officiële startsein gegeven om de oorspronkelijke natuur in volle glorie te herstellen. Eind 

dit jaar moeten de werkzaamheden, geïnitieerd ontwikkelingsmaatschappij de Roten en Antartic 

Real Estate III BV, volledig zijn afgerond.  

‘Wanneer je eind van dit jaar landgoed ‘De Panberg’ betreedt, dan weet je niet wat je ziet’, 

verzekert Arthur Volgers van Antartic Real Estate B.V. ons. ’19 mei ging in het bijzijn van vele 

genodigden, waaronder BPG, de eerste schop in de grond. De komende maanden werken we 

hard aan de aanleg van het ven en de houtwallen. Na de Tweede wereldoorlog is er veel aan het 

landschap veranderd. Ons doel is om het historische natuurbeeld van 1830-1870 weer in haar 

volle glorie te herstellen. Daarmee geven we ook diersoorten de kans zich opnieuw te nestelen, 

zoals ooievaars, uilen, zwaluwen, bijen en zwemvogels.’  

De nieuwe natuur moet leiden tot een uitbreiding van het aanliggende recreatiegebied. Landgoed 

De Panberg krijgt een volledig nieuwe bestemming en opent een exclusieve brasserie met hun 

streekproducten. Eigenaren Franca en Gust Versmissen zijn blij met deze stap. Franca: ‘We 

wonen op een prachtplek en hebben hier altijd met plezier een boerenbedrijf gerund. Nu is het tijd 

voor een nieuwe stap. Door mensen welkom te heten in de brasserie en onze streekproducten te 

serveren, combineren we onze ervaring en passie voor goede producten met de gastvrijheid van 

deze streek. Door het land te herinrichten als natuurgebied en ruimte te maken voor enkele 

nieuwe buren kunnen in de toekomst nog veel meer mensen van ‘De Panberg’ komen genieten. 

Een droom die uitkomt.’ 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst sprak Jan Hak namens BPG alle waardering uit, voor de 

creativiteit en vooral de vasthoudendheid van de initiatiefnemers; de input van BPG is ten volle 

benut! Ook de oud-gedeputeerde Paul Rüpp kon nu kennismaken met de uitkomsten van ‘zijn’ 

rood voor groen-beleid van destijds. 

Voor meer informatie over dit project, kijk op www.landgoeddepanberg.nl 

of neem contact op met Arthur Volgers, +31-628 550 830, volgers@antarticrealestate.nl 

 

natuurlijkboeren@has.nl
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Agenda 

25 juni Informatieavond Leegveld / De Peel 

26 juni Schetssessie Levende Beerze (traject Kleine Beerze Spekdonken – Molenbroek - 

Hoogeind). 

27 juni Brede conferentie Klimaat adaptatie te Eindhoven, met Peter Glas 

10 juli Natuurboeren; HAS Den Bosch 

11 juli Bijeenkomst BPG: (Anbi-) stichtingen en grondeigendom 

 

 

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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