
Nieuwsflits BPG 2020 juli  

Aan de leden en relaties van BPG, 

Graag aandacht voor de volgende berichten. Mail of bel gerust als u naar aanleiding van deze 

Nieuwsflits vragen heeft. 

1. Van de bestuurstafel 

Op 25 juni jl heeft het bestuur voor het eerst fysiek vergaderd, op het buitenterras van Landgoed 

Clootwijck, op passende sociale afstand. Eerder is 2x via video conference overlegt. Tijden de ALV 

op de avond van 3 september a.s. bent u welkom op Kasteel Heeze, daar is volop ruimte om 

elkaar te ontmoeten. U kunt tevens via ZOOM aansluiten. Het bestuur wil graag met de leden in 

gesprek, mede aan de hand van de resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek, om tevens 

de voortgang van de vernieuwing van BPG door te nemen. Er komt een voorstel aan de leden voor 

het invoeren van een Raad van Advies, waarmee we tevens ons netwerk borgen. I.v.m. toename 

van het aantal projecten wordt in overleg met FPG, LPG en ZPG gezocht naar versterking van onze 

werkorganisatie. We organiseren in het tweede deel van de ALV een actuele presentatie rondom 

NSW en fiscaliteiten. 

De kennismaking met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten verloopt voorspoedig. 

Komende week staat een werkbezoek op de rol van de gedeputeerden De Bie en Smit, aan 

Landgoed Zwijnsbergen, in het kader van het klimaatrobuust maken van landgoederen. In 

augustus volgt een werkbezoek met gedeputeerde Lemkes-Straver, waarbij de ontwikkelingen in 

de landbouw, het inzetten op actief beheer m.b.t. wolven middels Wolvencommissie, het 

natuurnetwerk en de extra bosaanplant op de agenda staan. Namens gedeputeerde Ronnes komt 

Joep van de Ven (procesmanager versnelling transitie veehouderij & gebiedsgerichte aanpak 

stikstof) naar Almkerk om het beleid door te nemen. Het bestuur staat op het standpunt dat de 

grondeigenaar bij het opstarten van een gebiedsproces aan tafel hoort te zitten. 

2. Overlijden Cees de Bruin 

Het droeve bericht van het overlijden van ondernemer en landgoedeigenaar Cees de Bruin schokte 

ons. Mede namens het bestuur van BPG gedenken wij hem met eerbied en respect. Wij zullen hem 

als gedreven en ondernemende visionair met liefde voor Erfgoed node missen. Wij zijn onder de 

indruk van de gezamenlijke stappen vanuit zijn familie, die de afgelopen 10 jaren met zijn geliefde 

Landgoed Jachthuis Schijf zijn gezet. In september 2010 organiseerde BPG het bezoek van dhr. 

Ruud van Heugten, de toenmalige gedeputeerde Ecologie van de provincie Noord-Brabant, aan 

aangekochte Jachthuis Schijf. 

In afstemming met dochter Frederique en de rentmeester kon BPG de gedeputeerde het grote 

belang van het particuliere initiatieven laten zien.  

Cees de Bruin schetste aan tafel, in een leeggehaald landhuis, hoe het Landgoed na een grondige 

restauratie door de familie De Bruin duurzaam beheerd zou gaan worden. Het was voor de 

provincie en voor ons als belangenvereniging prettig om in een vroegtijdig stadium de visies op 

de gewenste ruimtelijke ontwikkeling uit te wisselen. 



3. Bekendmaking benoeming lid algemeen bestuur Waterschap de Dommel 

Per 1 juni 2020 heeft de heer Marc de Wit (fractie Natuurterreinen) ontslag genomen als lid van 

het algemeen bestuur. Per 2 juli 2020 is op de opengevallen plaats de heer Bibian van Rijckevorsel 

benoemd.  

De installatie o.l.v. watergraaf Erik de Ridder heeft plaatsgevonden in de vergadering van het 

algemeen bestuur d.d. 8 juli 2020. We wensen onze bestuurssecretaris veel succes. 

 

4. Subsidie drugsafval 

In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig 

afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Gedupeerden die kosten 

hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van dinsdag 2 juni tot en met 

dinsdag 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming 

drugsafval Noord-Brabant 2020. Niet alleen voor Noord-Brabant, maar voor alle provincies wordt 

een – nagenoeg dezelfde – subsidieregeling opengesteld. 

www.brabant.nl/subsites/subsidiedrugsafval 

5. Wolf in Noord-Brabant (bericht van de FBE; met Frieda Hof-Sanders als bestuurder namens 

BPG/FPG) 

Eind mei hield een wolf de gemoederen flink bezig in de polders rondom Heusden. Inmiddels is 

bekend dat het steeds dezelfde, zwervende wolf betrof. Gedupeerde schapenhouders zijn door de 

gedeputeerde bezocht, en door de provincie is wolfwerende afrastering ter beschikking gesteld. 

De FBE heeft een aantal wildcamera’s ter beschikking gesteld, om de bewegingen van de wolf te 

monitoren. Op dit moment is er nog geen sprake van een ‘gevestigde wolf’ in Noord-Brabant. Om 

voorbereid te zijn op een eventuele vestiging van de wolf én om verdere invulling te geven aan 

hoe er met doortrekkende wolven omgegaan wordt, heeft de provincie een wolvenplatform 

geïnitieerd. De FBE neemt -evenals de andere betrokken partijen- deel aan het platform, welke 

voorgezeten wordt door Pieter van Geel. Recent is door BIJ12 een tussentijdse rapportage 

opgesteld. Deze rapportage geeft inzicht in de activiteiten van de wolf in Nederland in de periode 

1 februari 2020– 21 mei 2020. www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/06/Tussenrapportage-wolf-

februari-tot-21-mei-2020.pdf 

 

http://www.brabant.nl/subsites/subsidiedrugsafval
http://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/06/Tussenrapportage-wolf-februari-tot-21-mei-2020.pdf
http://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/06/Tussenrapportage-wolf-februari-tot-21-mei-2020.pdf


6. Kwalitatieve versterking en uitbreiding van natuurgebied Goirle 

De overeenkomst voor de herinrichting van het Beekdal Nieuwe Leij is ondertekend. Door de 

verbetering van het Beekdal worden ecologie, landschap, waterhuishouding en recreatie versterkt. 

Deze groenblauwe zone ligt aan de Zuidrand van Goirle en is een samenwerking tussen de familie 

van Puijenbroek (VP Capital), Waterschap De Dommel en de gemeente Goirle. De herinrichting van 

het Beekdal is onderdeel van de impuls die de gemeente Goirle aan de Zuidrand wil geven door 

de functies wonen, water, natuur en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen. 

Lees verder: www.dommel.nl/herinrichting-beekdal-start-dit-najaar 

7. Samen Sterk in Brabant: wat kunt u doen als u misstanden ziet in het buitengebied? 

https://ssibbrabant.nl/ 

Heeft u een melding van spoed                 Bel 0900 – 996 54 32 

Is uw melding niet acuut?                        Maak hier uw melding 

8. Ingekomen bericht 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in Noord-Brabant: Ton Pardoel - specificatie ervaring in 

landgoederenbeheer  

Van 2011 tot eind 2018 vervulde ik de functie als Project Manager en eindverantwoordelijke van 

het ecologisch-agrarisch project “Tierra de Paz" in Costa Rica, een particulier project gelegen in het 

natuurreservaat Reserva Forestal de Los Santos.(www.unesco.org/new/en/natural-

sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/latin-america-and-the-

caribbean/costa-rica/savegre/) .  

Het project betrof landgoedbeheer en -ontwikkeling van circa 150 hectare grond, verdeeld over twee 

nabijgelegen locaties. Doelstellingen van het project waren onder meer: Natuurbehoud en 

onderhoud, ontwikkeling van faciliteiten en onderhoud voor ecotoerisme, ontwikkeling van 

kleinschalige landbouw, veeteelt en visproductie ten behoeve van het toerisme, waterbeheer, 

natuurbewustwording en het ontwikkelen van klimaatweerbaarheid.  

Het werk bevatte ook in de complete administratie, vergunningaanvragen, inkoop en het aansturen 

en trainen van al dan niet tijdelijk personeel, alsmede de commercialisering en de operationalisering 

van de component ecotoerisme. Ondergetekende is Bedrijfskundige en Sociaal wetenschapper (beide 

WO afgestudeerd 1984) en natuur- en landschap liefhebber. Ik ben op zoek naar een nieuwe 

uitdaging in Noord-Brabant, en hoop in contact te komen met landgoedeigenaren en/of 

stakeholders, bv in gebiedsprocessen. Neem gerust contact op: Ton Pardoel tonpardoel@gmail.com 

+31 (0)6 57014360 

Agenda 

15 augustus ALV van FPG (ochtend plus middag) op Landgoed Mariënwaerdt 

3 september ALV BPG (avond) Kasteel Heeze: noteer alvast deze datum! 

19 september FPG Landgoeddag | Landgoed Prattenburg, Rhenen 

23 september 

Verschuift naar 2021 

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

Landgoed Tongelaar te Mill;  
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