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Aan de leden en relaties van BPG, 

 

• Projectplan Biodiversiteit Bossen Brabantse Landgoederen 

De provincie Noord-Brabant investeert in Biodiversiteit door onder andere maatregelen ter 

verbetering van bodem-, water- en luchtkwaliteit. Ook particuliere landgoedeigenaren kunnen 

dergelijke maatregelen uitvoeren. De maatregelen worden onder voorwaarden gesubsidieerd. Op 

dit moment vindt er een inventarisatie plaats van eigenaren die interesse hebben en die voldoen 

aan de voorwaarden voor subsidie. Het eerste projectplan richt zich op de biodiversiteit van 

bossen op Brabantse landgoederen. Indien u nog niet benaderd bent en u hebt interesse deel te 

nemen aan dit project dan kunt u contact opnemen met de heer M.C.E. Konings, van Konings 

rentmeesters, info@koningsrentmeesters.nl, 06-8252 5597. Dit project wordt mede ondersteund 

door het Natuurcollectief Brabant en BPG. 

 

• Gecertificeerde particuliere natuur nu zichtbaar bij bezoek Landgoed 

De deelnemers aan het mede door BPG ontwikkelde kwaliteitssysteem hebben een bescheiden 

bordje ontvangen voor een mooie zichtbare plaats op het landgoed/natuurterrein.  

Hulde aan deze beheerders/eigenaren voor hun inspanningen en tevens aan de teams van Part-

Ner en de Provinciale Natuurcollectieven! 

 

 

mailto:info@koningsrentmeesters.nl
http://publicaties.brabant.nl/voedsel1000/cover/


• Voedsel1000 

Ruim een maand geleden werd het eerste Brabantse Voedselbesluit in ontvangst genomen door 

de deelnemers en gedeputeerde Anne-Marie Spierings. Het besluit bevat een breed pakket aan 

voorstellen. Zoals een roadshow die op veel plekken in Brabant de dialoog op gang brengt tussen 

boeren en burgers. Een challenge op social media die consumenten bewuster maakt van 

voedselverspilling. Een broedmachine die op diverse manieren innovaties op het gebied van high 

tech en agrofood stimuleert. En onderzoek dat inzicht kan geven in de werkelijke kosten van 

voedsel en de verdeling van de toegevoegde waarde in de keten. De eerste stap richting een 

toekomstbestendig voedselsysteem is met de Voedsel1000 gezet, nu is het tijd voor de uitvoering 

ervan. 

In juni hebben de deelnemers gezamenlijk het Voedselbesluit genomen. Er was veel 

enthousiasme gedurende het gehele traject van de Voedsel1000. De organisatie is samen met de 

provincie enorm positief verrast door de grote inzet en betrokkenheid en blikken graag nog eens 

terug op dit inspirerende project. Ervaringen, quotes, foto’s en video’s verzameld zijn 

samengevoegd in het Voedsel1000 magazine.  

Ga naar het magazine http://publicaties.brabant.nl/voedsel1000/cover/ 

 

• Landgoed Pineta te Tilburg: op zoek naar nieuwe eigenaar 

Het particuliere NSW landgoed is gelegen aan de Bredaseweg 510 te Tilburg, tussen het huidige 

Prinsenhoef en Sparrenhof. 

Pineta is onderdeel van 

natuurgebied Schaapsgoor dat 

eeuwenlang bestond uit 

heidevelden en moerasgronden. 

Het landgoed maakte halverwege 

de 19e eeuw – toen heidegrond - 

onderdeel uit van landgoed 

Prinsenhoef, dat eigendom was van 

Koning Willem II. Hij wendde het 

landgoed aan voor de jacht. 

Het landgoed biedt een unieke 

woonomgeving voor mensen met 

feeling voor het buitenleven, met 

oog voor het cultuurhistorisch 

landschap. Het is een belevenis en 

een voorrecht om in deze gezonde 

omgeving te mogen leven, in de 

http://publicaties.brabant.nl/voedsel1000/cover/


natuur die dit landgoed biedt, met prachtige flora, fauna, ruimte en complete privacy. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Lelieveld makelaardij; de heer Van der Heijden; tel: 

06-51 20 79 93. 

www.lelieveldmakelaardij.com/aanbod/woningaanbod/tilburg/koop/huis-3366273-Bredaseweg-

510/ 

Of de eigenaar/lid van BPG, de heer J.G. Haker; mobiel 06 22 66 33 12. 

 

 

• 'Natte natuurparel Wijboschbroek' realiseren, samen met grondeigenaren en agrariërs 

Projectmanager Carel Nobbe van Waterschap Aa en Maas leidt het project 'Natte natuurparel 

Wijboschbroek'. Het is gelegen, ten noorden van Schijndel. Er wordt samenwerking gezocht met 

agrariërs in het gebied en de grondeigenaren. 

Het Wijboschbroek gaat vernatten. Tevens wordt de landbouwstructuur verbetert. Ook kunnen 

eigenaren overstappen op het zelf realiseren en beheren van de gewenste natuur. In dat geval 

worden ze financieel gecompenseerd, zodat ze een verdienmodel houden. Een voedselbos 

starten zou ook een optie kunnen zijn. Carel Nobbe vraagt agrariërs om vooral mee te denken en, 

in goed overleg, met hun eigen plannen te komen.' 

 

• JACHT & BUITENLEVEN 2019 

Een prachtig buitenevenement in de bossen van Het Groene Woud. Alles op het gebied van jacht 

en buitenleven. Men gaat voor een gevarieerd aanbod. Van kleding tot ambacht, van kunst tot 

terreinwagens en van hondenspullen tot een kinderboerderij en paardenshows. Natuurlijk wordt er 

weer extra aandacht aan de horeca besteed met 3 dagen Live muziek en een mega terras met 

onder andere speciaalbieren. De organisatie weet namelijk dat een evenement bezoeken meer is 

dan langs de vele stands lopen. Laat u verrassen op de 10e editie van Jacht & Buitenleven op 20, 

21 en 22 september 2019 op Landgoed Velder. www.jachtenbuitenleven.nl/ 

 

Figuur 1. Slingerpadenplan van de bekende 
tuinarchitect Maréchal. 

http://www.lelieveldmakelaardij.com/aanbod/woningaanbod/tilburg/koop/huis-3366273-Bredaseweg-510/
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http://www.jachtenbuitenleven.nl/


 

• Kom naar de 11e Beheerdersdag! 

Op vrijdag 27 september vindt de jaarlijkse Beheerdersdag weer plaats op landgoed Marienwaerdt 

in Beesd. Een ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met 

uiteenlopende workshops gericht op de beheerpraktijk. Al meer dan tien jaar delen we praktische, 

nieuwe inzichten met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter kunnen uitvoeren. 

Vorig jaar waren er bijna 700 bezoekers! www.beheerdersdag.nl 

 

• Groen licht tot 2023 voor SSiB na bestuursakkoord provincie 

De SSiB is voortvarend bezig, dat is de indruk na het ambtelijk overleg en de stuurgroep 

vergadering begin juli waarbij ook BPG actief aanwezig was. Op alle onderdelen worden goede 

stappen gezet incl. de financiering gedurende het lopende coalitieakkoord. De Boa’s zijn 

ingewerkt en hebben inmiddels ook al met diverse handhavingsacties meegedaan met de andere 

samenwerkingspartners en landgoederen. Er zijn nu substantieel meer ogen en oren in het 

buitengebied van Brabant en het netwerk wordt elke dag sterker en steviger. Vanuit BPG gaan we 

meewerken aan het opbouwen van lokale WhatsApp groepen. Informatie volgt. In het schema in 

de bijlage van deze mail alvast de contactpersonen per gebied. 

Wat kunt u doen? Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven 

houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale 

telefoonnummer 0900 996 54 32. De melding gaat direct naar één van de instanties die 

samenwerken in het handhavingsteam van Brabant. U kunt uw melding ook doen via de 

BuitenBeter app. 

 

Agenda 

5 september Bestuurlijk overleg BPG met gedeputeerde Rik Grashoff 

20, 21 en 22 

september 

10e editie van Jacht & Buitenleven op Landgoed Velder te Liempde 

http://www.beheerdersdag.nl/


27 september Jaarlijkse Beheerdersdag op landgoed Mariënwaerdt 

3 oktober SOIL4U/FPG-Landgoederendag met LNV op Landgoed Vilsteren 

5 oktober Vriendendag; Landgoed Hemelrijk, familie de Belder 

10 oktober BPG start de samenwerking met Van Gogh Nationaal Park (ondertekening) 

20 oktober ‘Zondag van de Zandpaden’; project met de Hoeders van Brabant 

2 november Natuurwerkdag 

9 november ALV van BPG; bezoek landgoed 

30 november ALV van FPG 

 

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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