
Nieuwsflits BPG oktober 2019 

 

Aan de leden en relaties van BPG, 

 

Graag aandacht voor de volgende berichten: 

 

• Actualiteit Stikstofdiscussie 

Diverse leden van BPG worden geraakt door de nieuwe maatregelen. Vandaag wordt het debat 

gevoerd in Provinciale Staten, in Den Bosch, hopelijk is er over twee weken meer duidelijkheid. 

Maatwerk, ruimte en tijd is nodig om agrariërs / landgoedeigenaren tot weloverwogen besluiten te 

laten komen. Nu is door de bomen het bos niet meer te zien, en haken ook jonge ondernemers af. 

BPG heeft zowel binnen de provincie, o.a. via het bestuurlijke overleg met gedeputeerde Grashoff, 

als in afstemming met FPG landelijk contacten gelegd. Een effect wat door de politiek over het 

hoofd is gezien: het is zorgelijk dat het areaal grasland in onze provincie fors aan het dalen is en 

dat de koe in de wei en potstal lijken te sneuvelen, door het ontbreken van een integrale 

benadering. Zo wordt ook het landschap de dupe van geforceerde en tegenstrijdige regeldruk en 

het ontbreken van een faire vergoeding. Zie voor het brede palet aan informatie en standpunten 

ook: 

➢ www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/particuliere-grondeigenaren-hard-nodig-bij-

aanbevelingen-stikstofrapport.html 

➢ www.zlto.nl/nieuwsberichten/2019/openbaar/10-okt/zlto-pleit-voor-een-gebiedsgerichte-

aanpak-stikstof 

➢ www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/bmf-presenteert-brabants-actieplan-stikstof/ 

 

• Save the date, ALV 9 november 

Het bestuur van Brabants Particulier Grondbezit nodigt u op zaterdagmiddag 9 november as. uit 

deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, met aansluitend een wandeling. 

Dan zijn wij te gast bij Landgoed de Barendonk en de Historische Buitenplaats Ossenbroek, 

te Beers. Vanaf 13.15 uur verzorgt Liesbeth Hermanussen-Thijssen het ontvangst op de 

Barendonk. Na het vergaderdeel rijden we gezamenlijk met de auto naar het nabijgelegen 

Ossenbroek, voor de wandeling en het bezoek o.l.v. Frans van Hövell tot Westerflier.   

Het programma bevat aansprekende onderdelen zoals: 

•     Onze algemene ledenvergadering met aandacht voor de afstemming met 

➢ GS en het bestuursakkoord, met inzet op 2500 ha extra bos; gevolgen uitspraak PAS 

➢ Samen Sterk in Brabant, met extra inzet van groene Boa-uren 

•     Thema’s tevens aan de orde: 

➢ In gesprek met leden van BPG, concept jaarplan 2020 
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➢ Het Van Gogh Nationaal Park i.o. 

➢ De historie van de Buitenplaats Ossenbroek en de recente ontwikkelingen 

•     Kennismaking: wandeling op Ossenbroek en bezichtiging van de jachtkamer en het unieke 

Huis Ossenbroek, inclusief afronding met een netwerkborrel. 

Komende week wordt de uitnodiging verzonden. Hopelijk tot ziens op 9 november. 

 

• Brede samenwerking Van Gogh Nationaal Park 

Op donderdag 10 oktober jl., tijdens de start van De Week van het Landschap in Udenhout, 

ondertekenden meer dan 30 vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties een samenwerkingsovereenkomst voor Van Gogh NP. Samen wordt het plan 

gemaakt, dat ook nodig is om de status Van Gogh Nationaal Park bij de Minister van LNV aan te 

vragen. 

Namens het bestuur hebben Jan Hak en Bibian van Rijckevorsel de overeenkomst ondertekend. 

BPG is van mening dat dit het moment is om de particuliere landgoederen een podium te geven, 

zowel vanwege de grote invloed op het huidige landschap en geschiedenis als het vormgeven van 

de gewenste gebiedsversterking en zichtbaarheid. Op 9 november is Yvo Kortmann, voorzitter 

Nationaal Landschap Het Groene Woud en Van Gogh Nationaal Park i.o. onze speciale gast. Hij 

zal ingaan op de kansen voor landgoederen. Later in het jaar willen we alle leden in het 

zoekgebied bijeenbrengen om de aanpak te bespreken. www.vangoghnationalpark.com/ 

 

 

• Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en bossen 

Op 3 oktober is het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en bossen gelanceerd in Vilsteren en 

64 landgoederen hebben zich enthousiast aangesloten (lees hier). Zij voelen de noodzaak en de 

wens om concreet en zichtbaar bij te dragen aan de huidige klimaatopgaven. Vanuit Noord-

http://www.vangoghnationalpark.com/
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Brabant heeft ter plaatse Harry Breviers namens Landgoed De Utrecht het document 

ondertekend. 

Landgoed- en boseigenaren worden van harte uitgenodigd het manifest te ondertekenen! Dat kan 

per mail aan fpg@grondbezit.nl  

 

• 20 oktober, aandacht voor Zandpaden én Monumentale Lanen 

In de week van 12 tot en met 20 oktober a.s. vindt wederom de Week van het Landschap plaats. 

Centrale locatie is de voormalige steenfabriek in Udenhout. Het uitgebreide programma is te 

vinden op www.brabantslandschap.nl . 

Bijzonder is het project ‘Brabantse Zandpaden’, dat tijdens de Week wordt gepresenteerd door de 

Brabantse Hoeders. Zandpaden staan onder druk. Er verdwijnen er steeds meer. Ze zijn niet 

alleen historisch (zelfs prehistorisch en Romeins), maar ook ecologisch van groot belang. Ze 

spelen vaak een hoofdrol in pelgrimswegen die door de provincie lopen, in ‘Ommetjes’ rond 

dorpen en in wandelroutes. 

Het project Brabantse Zandpaden wordt gepresenteerd tijdens de Week van het Landschap. Op 

zondag 20 oktober is er een centrale manifestatie bij en om de Steenfabriek in Udenhout. 

Iedereen is welkom op deze dag. 

René de Bont op deze manifestatie namens de landgoederen aandacht vragen voor behoud 

en herstel van de Monumentale Lanen welke vaak onderdeel zijn van de 

wandelroutestructuur over zandpaden. 

 

Agenda 

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

23 oktober Bijeenkomst natuurbeheerders Vught / Boxtel, samenwerking met Boa’s van 

SSiB 

2 november Natuurwerkdag 

9 november ALV van BPG; u bent welkom op Landgoed de Barendonk en Historische 

Buitenplaats Ossenbroek; vanaf 13.15 uur 

30 november ALV van FPG 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mailto:fpg@grondbezit.nl
http://www.brabantslandschap.nl/


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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