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Nieuwsflits BPG 2020 april-2 

Aan de leden en relaties van BPG, 

 

Graag aandacht voor de volgende 4 berichten. Mail of bel gerust als u vragen heeft. 

 

1. ‘De anderhalve meter samenleving’: voorbereiding veilige opstart buitengebied 

Op 28 april as zal het kabinet nieuwe regels bekendmaken. Voor vele van onze leden met (groene) 

verdienmodellen opnieuw een spannend moment. Op basis van welke voorwaarden kunnen de 

parken, kastelen, landschapscampings, golfbanen, horeca, zorgboerderijen etc. etc. weer bezocht 

worden? Het is zaak om, in lijn met de oproep van premier Rutte, ons als brede sector goed voor te 

bereiden. Wat kunnen we doen om bezoekers veilig te ontvangen, welk protocol kunnen we aan de 

overheid / veiligheidsregio voorleggen? Juist het platteland met haar activiteiten biedt 

mogelijkheden vanwege de ruimte. Anderzijds is het zeker niet de bedoeling om opengestelde 

landgoederen te belasten. We zien mogelijkheden om bezoekers op een verantwoorde manier de 

broodnodige ruimte te kunnen bieden; wel blijft de vraag hoe het verdienmodel op orde te houden. 

Om de 1,5 meter afstand te kunnen borgen zijn wellicht in te stellen looproutes en extra 

voorzieningen nodig. Vanuit het bestuur stemmen we graag met u als leden af, om vervolgens uw 

belangen te dienen in het overleg met partners en overheden.  

Graag vernemen wij uw vragen. Tevens zijn we op zoek naar goede voorbeelden van een gedegen 

Corona-Protocol en tips hoe verantwoord en met respect weer bezoekers te kunnen ontvangen. 

Deze willen we graag delen. Aan leden in de knel vragen we niet te aarzelen om contact met ons 

(bestuur of René de Bont, via info@landelijkbrabant.com) op te nemen, zodat we uw geluid kunnen 

bundelen richting de overheden en collega-organisaties zoals de Manifestpartners, Recron en 

Erfgoed Brabant. 

Via onze Brabantse en de landelijke website vindt u relevante informatie voor 

eigenaren. www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/fpg-ledeninformatie-tijdens-coronacrisis.html 

Erfgoed Brabant brengt in samenwerking met Brabantse (erfgoed-) organisaties, specifiek voor de 

Erfgoedsector de noden en behoeften in het veld in kaart te brengen met als doel het vinden van 

mogelijke (aanvullende) oplossingen. Zie ook Corona Impact Loket Erfgoed. 

 

2. Goed voorbeeld Corona-Protocol: ‘Anderhalvemeter museum’ 

‘Oorlogsmuseum Overloon loopt misschien op de zaken vooruit maar houdt graag rekening met 

ieders veiligheid. Alle gangpaden zijn tenminste drie meter breed - dus twee keer anderhalve meter - 

en we hebben, speciaal om tegengas te geven aan het Corona-virus, nu éénrichtingsverkeer 

ingesteld. Je loopt dus in één richting door het museum en er is voldoende ruimte om andere 

bezoekers in te halen, mocht je iets sneller lopen dan je voorgangers’. 

www.oorlogsmuseum.nl/nl/anderhalvemetermuseum/ 

 

3. Nieuwe datum Ontmoeting in het Groen 2020 

Helaas hebben provincie en partners, gezien de huidige coronamaatregelen, moeten besluiten om de 

lustrumeditie van de Ontmoeting in het Groen vooralsnog te verplaatsen naar woensdag 23 

september 2020. De lustrumeditie waarbij uitvoerders, beleidsmakers, leidinggevenden en 

bestuurders van toezicht en handhaving in het buitengebied elkaar ontmoeten kan gelukkig nog 

steeds plaatsvinden op Kasteel Tongelaar in Mill. De dag zal in het teken staan van 5 jaar Ontmoeting 

in het Groen, toezicht en handhaving nu en in de toekomst. 
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4. Maak met uw project kans op een financiële bijdrage 

Streeknetwerk LandStad De Baronie stimuleert projecten en initiatieven die bij kunnen dragen aan de 

vitaliteit van de Baronie op het gebied van 

thema's als Natuur & Landschap, Food, 

Cultuurhistorie en 

Vrijetijdseconomie/Toerisme/Recreatie. Uw 

projectidee maakt kans op een bijdrage van 

maximaal € 3.000,-. 

Om in aanmerking te kunnen komen, dient uw 

aanvraag uiterlijk 1 juni binnen te zijn. 

Kijk hier voor meer informatie en het 

aanmeldformulier op onze website 

 

Agenda 

19 september FPG Landgoeddag | Landgoed Prattenburg, Rhenen 

23 september Ontmoeting in het groen; voor Groene Boa’s, Beheerders en Eigenaren 

Landgoed Tongelaar te Mill 

14 november ALV BPG (middag): noteer alvast deze datum! 

 

 

 

Uitleg Fase 2: Het is al langere tijd droog in de 

natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een 

natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich 

in droge periodes snel en onvoorspelbaar 

ontwikkelen, zeker bij harde wind. 

Terreineigenaren, natuurbeheerders en 

hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar 

vragen ook medewerking om de gevolgen van 

natuurbrand te voorkomen of te beperken. 
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Aanvullende informatie: https://northsearegion.eu/partridge/; jsloothaak@brabantslandschap.nl; 

https://dehoevens.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

René de Bont 

Regiocoördinator BPG | T 0183400 533 | M 06-2358 6485 

info@landelijkbrabant.com | www.landelijkbrabant.com 
  

Volg BPG Vereniging landelijk Brabant via Facebook en LinkedIn 
 

 
Naast de nieuwe website introduceert BPG een nieuwe sprekende toevoeging (‘pay-off’) aan haar naam! 

 

 


