
Nieuwsflits BPG september 2019 

 

Aan de leden en relaties van BPG, 

 

• Harrie van Iersel, boseigenaar en boomkweker uit Udenhout, overleden 

Op 10 september jl. overleed na een kort ziekbed Harrie van Iersel (1922-2019), enthousiast 

boseigenaar en grondlegger van Boomkwekerij Udenhout. Harrie van Iersel was trots op zijn 

familiegeschiedenis en de verbondenheid met de bossen van Udenhout.  Hij vertelde graag over 

het natte oerbos wat vanaf de 12e eeuw door de hertogen in stukken werd uitgegeven, om te 

kappen en te ontginnen. In 1320 kwam ene Jan Steinen uit Eersel en vestigde zich als 

houtskoolbrander, vandaar de familienaam ‘van Iersel’. Als actief lid en tevens deskundig adviseur 

voor het bestuur was hij zo betrokken bij BPG dat hij in 2008 zijn huis openstelde voor het 

bestuurlijk overleg van Jan Hak, Jan Baan en Herman van Ham, met Gedeputeerde Staten. Onze 

gastheer leidde vooraf de Gedeputeerden Paul Rüpp en Onno Hoes samen met de delegatie van 

BPG, BL en ZLTO rond door de bossen van de familie. De gaten van de IJsvogel in een kluit van 

een omgevallen boom, een Kuifmees, een Zwarte Specht en enkele reeën zijn waargenomen. 

Harrie stelde het zeer op prijs dat de gedeputeerden “uit de hoge toren” Udenhout bezochten. Hij 

vertelde trots over zijn grootvader, de oprichter van de boomkwekerij. 

Harrie van Iersel heeft nog lang onze ledenvergaderingen bezocht en hield daar iedereen scherp. 

Wij wensen de familie veel sterkte. 

 

• 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag! 

Op de zaterdag is Landgoed Wouwse Plantage geopend. Kijk op de website om te zien wat bij u 

in de omgeving geopend is. www.openmonumentendag.nl 

http://www.openmonumentendag.nl/


 

• Open dag Landgoed Bleijendijk 

Ook dit jaar zal Landgoed Bleijendijk weer een open dag organiseren. Op zondag 22 september 

a.s. van 11.00  tot 16.00 uur is eenieder welkom om te voet of met de paardenkar door de 

beukenlanen naar de verschillende locaties te gaan waar iets te beleven of te proeven is. Kijk op 

de flyer voor de verschillende activiteiten: Bleijendijk Open dag 2019; Lees meer 

 

• Kansen voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant 

Deze week heeft BPG deelgenomen aan de bijeenkomst bij ZLTO waarbij de ervaringen m.b.t. de 

eerste 150 ha ONNB werden gedeeld. Betrokken landgoedeigenaren waren aanwezig. BPG, 

ZLTO en de Provincie ondersteunen de gezamenlijke ambitie van 1500 ha. In het verlengde 

hiervan is de inspiratiegids, met voorbeelden van projecten die (veelal) met steun van Groen 

Ontwikkelfonds Brabant zijn gerealiseerd, vernieuwd. Belangrijkste verandering is dat er nu niet 

één, maar twee Inspiratiegidsen zijn. In de Inspiratiegids ‘Natuur en Ondernemen’ staan 

voorbeelden van projecten die passen binnen het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. In de 

gids staat ook beschreven hoe initiatiefnemers in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage 

van Groen Ontwikkelfonds Brabant. De Inspiratiegids ‘Puur Natuur’ laat initiatieven zien die 

hebben gezorgd voor de aanleg van nieuwe natuur – en daarmee een bijdrage leveren aan de 

realisatie van het Natuurnetwerk in Brabant. Klik hier om de gidsen te bekijken. 

 

• 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. 

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

06-51 20 79 93. 

https://www.bleijendijk.nl/wp-content/uploads/2019/08/Bleijendijk-Opendag-2019_Flyer-A5_PRINT-min.pdf
https://www.bleijendijk.nl/open-dag-zondag-22-september-11-16u/
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie/inspiratiegids


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 13. 

 

Agenda 

  

14 en 15 

september 

Open Monumentendag 

22 september Open dag Landgoed Bleijendijk 

20, 21 en 22 

september 

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

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 met actuele info n.a.v. het bestuursakkoord GS 

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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