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GRONDIG 

Editie Noord-Brabant – september 2020 
 

Voorwoord van de voorzitter 

Het jaar 2020 is nog niet voorbij en we constateren dat het een 

kantelpunt wordt, ook voor eigenaar en gebruiker van gronden, 

door veranderende omstandigheden en spelregels. Het derde 

droge jaar op rij valt samen met de stikstof- en coronacrisis. Het 

ruimte bieden aan veehouders om met eigen bedrijfssystemen aan 

de slag te gaan en het intrekken van de voermaatregel vormt een 

aanzet om het vertrouwen te herstellen. Het vraagt nog meer om 

een pro-actieve opstelling van onze vereniging. Daarbij is het van 

belang dat we weten wat uw aandachtspunten zijn. Op onze 

ledenvergadering op 3 september op Kasteel Heeze kunnen wij op 

een verantwoorde wijze met elkaar in gesprek gaan. 

 

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten staat open voor onze vragen en standpunten, om samen 

integraal aan de slag te gaan, om stappen te zetten t.b.v. wonen, landbouw en natuur, incl. bodem, 

watersysteem en veiligheid. Het bezoek van gedeputeerde Elies Lemkes-Straver onlangs aan 

Beukenhorst, waarbij we hartelijk ontvangen werden door mevrouw van Rijckevorsel en Bibian van 

Rijckevorsel, en Bleijendijk, met als gastheer Karst Kooistra, en haar gesprekken met landgoedboeren 

brachten meerdere knelpunten en uitdagingen in beeld. In lijn met onze beweging ‘Renaissance van het 

Platteland’ pleiten we voor een adequate en integrale gebiedsaanpak, waarbij wij als grondeigenaren 

vanaf de start aan tafel zitten! 

Grond- en landgoedeigenaren verdienen steun om het eigendom te kunnen blijven verduurzamen. 

Vanuit onze verbindende positie binnen de Brabantse Manifestpartners geven wij hier sturing aan. Het is 

zaak om, zonder de huidige projecten te vertragen, opnieuw vast te stellen wat de grotere gebiedsdoelen 

zijn (‘waarom, wat en hoe’) en de manier van organiseren b.v. o.l.v. een gedragen gebieds-‘marinier’, met 

focus op realisatie.  

In juli bezochten reeds de Brabantse gedeputeerden Peter Smit (Water & Bodem) en Eric de Bie (Energie, 

Erfgoed & Bestuurlijke vernieuwing) Landgoed Zwijnsbergen in Helvoirt. Met als doel de kennismaking 

met BPG Vereniging landelijk Brabant en een verkennend gesprek over de pilot ‘Wateroverlast 

Historische Landgoederen’ die op zowel Zwijnsbergen als Beukenhorst heeft plaatsgevonden. De uitleg 

van Jan en Maes van Lanschot was treffend, het gaat om overlast én droogte. BPG vraagt om 

ondersteuning, om onze Brabantse landgoederen robuust te maken, bij alle weersomstandigheden. 

 

Verslechtering van de veiligheid is ook kenmerkend voor dit jaar. Het is niet te begrijpen dat 

eigendommen worden vernield en mensen en dieren worden aangevallen. Zelfs schapen zijn niet meer 

veilig. BPG is uitgenodigd voor het Overleg Platform Wolven; onze FBE-bestuurder Frieda Hof-Sanders 

zal gaan deelnemen. 

 

Hartelijke groeten en tot ziens op 3 september, ik hoop u in Heeze te ontmoeten! 

 

J. Hak, voorzitter BPG 
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Berichten van Landelijk Brabant 

Volg BPG Vereniging landelijk Brabant via Facebook en LinkedIn 

 

Landgoederen zoeken naar beter verdienmodel bij duurzaam ondernemen 

  

 
 

Op 17 augustus jl. bezocht Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver de landgoederen Beukenhorst en Bleijendijk . 

Beide landgoederen zoeken binnen het eigen Landgoedmodel naar een balans tussen natuurbeheer én 

landbouw. Landgoedboeren zetten in op verduurzaming wat met name door de onjuiste beprijzing en het 

ontbreken van passende regelgeving wordt bemoeilijkt. 

 

www.landelijkbrabant.com/nieuws/lemkes-duurzaam-ondernemen/ 

 

Nieuwe Brabantse gedeputeerden bezoeken pilot ‘Wateroverlast Historische Landgoederen’ 

 

 

Op 15 juli jl. bezochten de Brabantse gedeputeerden Peter Smit (Water & Bodem) en Eric de Bie (Energie, 

Erfgoed & Bestuurlijke vernieuwing) Landgoed Zwijnsbergen in Helvoirt. Doel van het bezoek was de 

kennismaking met de historische buitenplaats Zwijnsbergen en BPG Vereniging landelijk Brabant. Tevens 

vond er een verkennend gesprek plaats over het vervolg op de pilot Wateroverlast Historische 

Landgoederen (** zie achtergrond onder dit artikel, op de website) die op zowel Zwijnsbergen 

als landgoed Beukenhorst heeft plaatsgevonden. 

 

www.landelijkbrabant.com/nieuws/pilot-wateroverlast/ 

https://www.facebook.com/BPG-Vereniging-landelijk-Brabant-112873960133208/
https://www.linkedin.com/company/bpg-vereniging-landelijk-brabant/?viewAsMember=true
https://www.brabant.nl/Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Elies-Lemkes-Straver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beukenhorst_(Vught)
https://www.bleijendijk.nl/
http://www.landelijkbrabant.com/nieuws/lemkes-duurzaam-ondernemen/
https://www.brabant.nl/Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Peter-Smit
https://www.brabant.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/eric-de-bie
http://www.zwijnsbergen.nl/
https://www.landelijkbrabant.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beukenhorst_(Vught)
http://www.landelijkbrabant.com/nieuws/pilot-wateroverlast/
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Subsidie herbestemming 

U kunt jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november 

herbestemmingssubsidie aanvragen. Deze subsidie bevordert 

een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen 

met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat 

monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, 

langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. 

Lees verder: 

www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-

herbestemming-monumenten 

 

Uit de Nieuwsbrief voor Particuliere natuurbeheerder: 

‘Wanneer voldoe ik aan de eis over ecologische kennis?’ 

BPG: deze alinea is relevant om de SNL-subsidie te blijven ontvangen! 

Bel of mail met BPG als er vragen zijn. 

 

In het Programma van Eisen is één van de eisen “De beheerder geeft aan hoe ecologische kennis die 

intern en extern beschikbaar is benut wordt bij het beheer”. 

In het kwaliteitshandboek beschrijft de beheerder hoe hij/zij hier invulling aan geeft. Hierbij hanteert de 

Stichting Certificering SNL op grond van het Programma van Eisen de volgende opties: 

 

➢ Ik heb zelf ecologische kennis 

U beschrijft in uw kwaliteitshandboek welke opleiding of cursus u hebt gevolgd. Er kan bij een audit 

om bewijsstukken zoals diploma of bewijs van deelname aan een cursus worden gevraagd. 

➢ Ik werk samen met een natuurbeheerder met ecologische kennis 

U beschrijft in uw kwaliteitshandboek met welke natuurbeheerder u samenwerkt en de wijze waarop 

dat gebeurt. Duidelijk moet zijn over welke ecologische kennis deze beheerder beschikt, waaruit deze 

samenwerking bestaat en, indien u meerdere beheertypen heeft, voor welke beheertypen u gebruik 

maakt van de ecologische kennis van de natuurbeheerder. Bewijsstuk kan bijvoorbeeld zijn dat u 

werkt volgens een werkprotocol van een Terrein Beherende Organisatie (TBO). 

➢ Indien de twee bovenstaande punten niet van toepassing zijn en u bent aangesloten bij Part-Ner dan 

kunt u in uw kwaliteitshandboek opnemen dat u uw kennis op peil houdt door deelname aan 

terreinbezoeken/ kennisbijeenkomsten van Part-Ner. 

 

In het handboek van Part-Ner is opgenomen dat particulieren eens per 3 jaar deelnemen aan een 

terreinbezoek. Part-Ner organiseert deze bijeenkomsten en verspreidt per mail of nieuwsbrief de cursus 

of de terreinbezoeken. Bij een audit wordt gevraagd om een presentielijst en het verslag als bewijs van 

deelname aan een kennisbijeenkomst van Part-Ner. 

 

Meer informatie: www.natuurcollectieven.nl via info@natuurcollectiefbrabant.nl ; https://part-ner.nl/ via 

info@part-ner.nl en Stichting certificering SNL via certificeringsnl@bij12.nl, 

 

 

ALV van BPG + wandeling op eigen gelegenheid 

Donderdag 3 september 2020 

Kasteel Heeze 

Aanvang vergadering 19.30 uur 

Meld u aan via info@landelijkbrabant.com 

 

Voor verdere informatie: 

www.landelijkbrabant.com en www.kasteelheeze.nl 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten
http://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten
http://www.natuurcollectieven.nl/
mailto:info@natuurcollectiefbrabant.nl
https://part-ner.nl/
mailto:info@part-ner.nl
mailto:certificeringsnl@bij12.nl
mailto:info@landelijkbrabant.com
http://www.landelijkbrabant.com/
http://www.kasteelheeze.nl/
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Aan de slag met het Landgoedmodel! 

FPG is van mening dat het Landgoedmodel van grote waarde 

kan zijn voor de meervoudige opgave waarvoor Nederland 

staat: klimaat, stikstof, energie, woningbouw, voedsel en natuur. 

Graag leveren we daarvoor bewijsvoering. In een flyer leggen 

we uit wat landgoederen doen en waarom. 

www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/fpg-start-programma-

landgoedmodel.html 

 BPG brengt het Landgoedmodel in tijdens de afstemmingen met 

provincie en manifestpartners. Geïntegreerd aan de slag gaan 

met Wonen, Werken en Welzijn is de basis het model. We zijn ook 

kansen voor het toepassen in gebieden zoals de Westpolder bij 

Etten-Leur. 

Meer lezen over het Landgoedmodel: 

• in ons dossier Verdienmodellen 

• 'Landgoedmodel: succesformule als inspiratiebron' 

• 'Landgoederen geportretteerd in de krant' 

 

Peel Natuurdorpen project 

Als het aan de initiatiefnemers ligt, dan verschijnen er in de Peel binnen enkele jaren nieuwe Peel 

Natuurdorpen. In een bijeenkomst wordt het projectplan uiteengezet. Die 

bijeenkomst is alléén voor boeren en grondeigenaren uit de Peel bedoeld. De 

initiatiefnemers willen namelijk eerst met de boeren (grondeigenaren) praten, 

alvorens het plan verder te ontwikkelen. Dit omdat zij het uitermate belangrijk 

vinden om eerst mèt en niet òver de boeren te praten over de enorme kansen in de 

Peel. 

Donderdag 11 september 2020 is er een bijeenkomst in Milheeze, van 14 uur tot 16 uur. Aanmelden is 

verplicht. U kunt zich aanmelden door te mailen naar: info@peelnatuurdorp.nl 

De organisatie is in handen van ‘Peel Natuurdorpen’: Jan Ottens, Initiatiefnemer en Annie Martens, 

Communicatie & Organisatie 

 

 

Agenda 

3 september 

ALV van BPG; u bent welkom op Kasteel Heeze 

 

11 september 

Project Peeldorpen; aanmelden is verplicht: via 

info@peelnatuurdorp.nl 

 

27 november 

ALV van FPG  

 

Colofon: 

Grondig is een uitgave van 

BPG Vereniging landelijk Brabant 

Woudrichemseweg 36A, 4286 LB ALMKERK 

tel. + 31 (0)183 400 533 

info@landelijkbrabant.com 

www.landelijkbrabant.com 

 

Volg BPG Vereniging landelijk Brabant via 

Facebook en LinkedIn 

 

De vereniging BPG is aangesloten bij  

de Federatie Particulier Grondbezit 

te Ede-Wageningen 

 

FPG en BPG hechten veel waarde aan de 

bescherming van uw persoonsgegevens. 

Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld. 

 

http://grondbezit.nl/files/fpg_pdfs/200625%20Brochure%20Landgoedmodel%20def.pdf
http://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/fpg-start-programma-landgoedmodel.html
http://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/fpg-start-programma-landgoedmodel.html
https://www.grondbezit.nl/thema-14-wat-er-nog-meer-gebeurt.html
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/landgoedmodel-succesformule-als-inspiratiebron.html
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/telegraaf-op-bezoek-bij-onze-leden.html
mailto:info@peelnatuurdorp.nl
mailto:info@peelnatuurdorp.nl
mailto:info@landelijkbrabant.com
http://www.landelijkbrabant.com/
https://www.facebook.com/BPG-Vereniging-landelijk-Brabant-112873960133208/
https://www.linkedin.com/company/bpg-vereniging-landelijk-brabant/?viewAsMember=true
https://www.grondbezit.nl/files/fpg_pdfs/2018%2005%2023%20Privacy%20policy%20FPG%20def..pdf

