
Nieuwsflits BPG februari 2020 

 

Aan de leden en relaties van BPG, 

 

Graag aandacht voor de volgende berichten: 

• Inschrijven voor bijeenkomst over de 
eikenprocessierups (reminder) 
Samen met de VBNE organiseert het Brabants 
Particulier Grondbezit een bijeenkomst voor FPG- 
(tevens VBNE-) leden over de omgang met eikenprocessierups in bos en natuur. U bent van harte 
welkom! Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

➢ Aanmelden voor de bijeenkomst op donderdag 20 februari van 10:00 tot 13:00 uur op 
Landgoed Gorp en Roovert in Goirle (incl. lunch) 

 

• Van de bestuurstafel 
Het bestuur van BPG heeft op basis van de tevredenheidsonderzoeken van de 
ledenbijeenkomsten in Beers en Alphen-Chaam besloten om tijdens de bijeenkomsten meer 
ruimte in de plannen voor het stellen van vragen en voor het onderling contact. Op 25 juni a.s. 
wordt de ALV gecombineerd met 100 jaar Jagershagen & familie Scholten van Aschat. Voor het 
najaar wordt gekeken of de ALV kan worden gecombineerd met de Landschapstriënnale. 
Onderzocht wordt of we de samenwerking met leden in het zoekgebied van het Van Gogh 
Nationaal Park kunnen gaan versterken. 

 

• Brabant zorgt voor nieuw en toekomstbestendig bos 
De komende 10 jaar gaat de provincie Noord-Brabant de bossen toekomstbestendiger maken. 
Dat gebeurt door 60.000 hectare van de 70.000 hectare bos geleidelijk te vernieuwen. Daarnaast 
wordt de komende tien jaar 13.000 hectare nieuw bos aangelegd. Achtduizend hectare binnen het 
bestaande Natuurnetwerk Brabant, en maximaal 5.000 hectare daarbuiten. Dit staat in de 
Brabantse Bossen strategie, die onlangs door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. BPG zal 
deelnemen aan drie regiosessies, en wil in afstemming met de leden bezien welke financiële 
aspecten hierbij spelen en welke typen ingepast kunnen worden in het verdienmodel van de 
eigenaar. www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2020/brabant-zorgt-voor-nieuw-en-
toekomstbestendig-bos 

 
FPG zit bij LNV aan tafel: Ambities en doelen bosstrategie nog zonder middelen 
Op 3 februari jl. publiceerde Minister Schouten de ambities en doelen voor de bossenstrategie. 
De uiteindelijke bossenstrategie zelf voorziet de minister pas over een half jaar. Lees meer... 

 

• Ontmoeting in het Groen 2020 
Na vier succesvolle bijeenkomsten vindt op donderdag 14 mei de Ontmoeting in het Groen 
plaats. Een lustrumbijeenkomst waarbij uitvoerders, beleidsmakers, leidinggevenden en 
bestuurders van toezicht en handhaving in het buitengebied elkaar ontmoeten. Brabants 
Landschap is deze vijfde editie gastheer op de locatie: Kasteel Tongelaar in Mill. 
Dit jaar een dag die in het teken staat van 5 jaar Ontmoeting in het Groen, toezicht en handhaving 
nu en in de toekomst. In de loop van het eerste kwartaal van 2020 ontvangt u een uitnodiging.  

Schrijf je in voor de SSiB-nieuwsbrief 

 

https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.13616.2069172&url=https%3A%2F%2Fwww.vbne.nl%2Fagenda-item%2Fbijeenkomst-eikeprocessierups-in-goirle
http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2020/brabant-zorgt-voor-nieuw-en-toekomstbestendig-bos
http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2020/brabant-zorgt-voor-nieuw-en-toekomstbestendig-bos
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/ambities-en-doelen-bosstrategie-nog-zonder-middelen-2136.html
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/ambities-en-doelen-bosstrategie-nog-zonder-middelen-2136.html
https://deliver.soluso.nl/h/r/286E450F685950BF


• Bundeling innovatiekracht verbinding Stad en Platteland 
Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte heeft zichzelf opgeheven. Het stokje voor het aanjagen 
van innovaties is doorgegeven aan Renaissance van het Platteland, een samenwerkingsverband 
van een groot aantal organisaties (incl. de mede-initiators FPG en BPG). Renaissance richt zich 
op het verbinden van stad en platteland. Meer info: www.stirr.nl  en 
www.renaissancevanhetplatteland.nl  

 

• Het Bodemnetwerk nodigt u uit voor het Bodemcafé 
Datum:       11 maart 2020; van 19.30 uur tot 23.00 uur 

Locatie:      De Ruurhoeve, Dominépad 7; 5528 NC Hoogeloon 

Het Bodemnetwerk gaat uit van de vitale bodem als sleutel voor de toekomst. De bodem is het 
kapitaal van de grondgebonden landbouw. Het Bodemnetwerk ondersteunt en bevordert de 
dialoog en het delen van kennis om innovatief en duurzaam werken met de bodem te stimuleren. 
U kunt zich aanmelden voor het Bodemcafé via het digitaal aanmeldformulier 
Wilt u meer informatie over vitale bodem of het Bodemnetwerk? Stuur een e-mail aan 
vitalebodem@brabant.nl 
www.bodemnetwerkbrabant.nl 

 

• Statenvergadering van 14 februari; Thema Natuur en Milieu (informerend): Westelijke 
Langstraat 
Provinciale Staten wordt door gedeputeerde Grashoff geïnformeerd over de opgaven, het 
gebiedsproces, de planvorming en inspraak ten aanzien bij het provinciaal inpassingsplan 
Natuurgebied Westelijke Langstraat. Zie ook de uitbreide set van stukken, met oa de Nota van 
Beantwoording Zienswijze: 
www.brabant.nl/Bestuur/Provinciale-Staten/Statenstukken/PS/20200214 

Op 6 maart komt het item opnieuw in de Statenvergadering. Na besluitvorming ontvangt elke 
inzender vanuit de Provincie rechtstreeks de definitieve reactie op de eigen zienswijze. 

 

• Nieuws van het GOB, bijeenkomst ‘Van pachtgrond naar prachtgrond’ 
Groen Ontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant organiseren op dinsdagmiddag 31 
maart de bijeenkomst ‘Van pachtgrond naar prachtgrond’. De bijeenkomst vindt plaats in Landhuis 
De Beukenhof in Biezenmortel en begint om 15.00 uur. Deelname is interessant voor iedereen die 
aan de slag wil met duurzame gronduitgifte. Klik hier voor de uitnodiging. 
 
Groen Ontwikkelfonds Brabant beloont wederom 3 betekenisvolle plannen met een eenmalige 
bijdrage van 5.000 euro. 
Dien vóór 20 februari 2020 uw plan in via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl. 
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl 
 

Agenda 

13 februari 

10:00 uur te 

Bergen op Zoom 

SSiB regio 6: afstemming Boa’s en Beheerders 

(gemeente Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Halderbergen, Etten-

Leur, Rucphen, Zundert, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau) 

20 februari Bijeenkomst BPG / VBNE, Eikenprocessierups te Goirle 

11 maart Bodemcafé Hoogeloon 

http://www.stirr.nl/
http://www.renaissancevanhetplatteland.nl/
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aanmelden_Bodemcafe_11_Feb_2020
mailto:vitalebodem@brabant.nl
http://www.bodemnetwerkbrabant.nl/
http://www.brabant.nl/Bestuur/Provinciale-Staten/Statenstukken/PS/20200214
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/wp-content/uploads/2020/02/uitnodiging-31-maart-2020-vs-6.pdf
mailto:info@groenontwikkelfondsbrabant.nl
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/


31 maart Bijeenkomst ‘Van pachtgrond naar prachtgrond’ - Biezenmortel 

18 april FPG Landgoeddag | Landgoed Prattenburg, Rhenen 

Lees meer... 

14 mei Ontmoeting in het groen; voor Groene Boa’s, Beheerders en Eigenaren 

Landgoed Tongelaar te Mill 

25 juni (avond) ALV BPG + 100 jaar Landgoed Jagershagen & familie Scholten van Aschat  

14 november ALV BPG (middag) 

 

 

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 
 

Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld. 

 

FPG en BPG hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/landgoeddag-380.html
https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/landgoeddag-380.html
mailto:r.debont@bp-grondbezit.nl
http://www.bp-grondbezit.nl/
https://twitter.com/De_FPG
https://www.linkedin.com/company/federatie-particulier-grondbezit-fpg-?trk=company_logo
https://www.grondbezit.nl/files/fpg_pdfs/2018%2005%2023%20Privacy%20policy%20FPG%20def..pdf

