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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. Uiteraard kunt u ook berichten aanleveren voor de december-editie.

1. Reminder: digitale informatieavond Brabants Bodem, perspectief voor landgoederen’
Datum Dinsdag 10 november 2020, aanvang 20.00 uur, afronding 21.30 uur; locatie Digitaal via
Microsoft Teams
Genodigden

Landgoed- en grondeigenaren & Landgoedagrariërs in het Van Gogh Nationaal Park

Wij willen u graag informeren over Brabants Bodem en verkennen hoe we als eigenaren en agrariërs
samen kunnen werken.
N.B. U vindt in bijgaande uitnodiging het kaartje met de 26 deelnemende gemeenten! Indien uw
gronden buiten dit gebied gelegen zijn is wellicht de informatie over de biodiversiteitsmonitor voor u
een reden om in te loggen.
In verband met de organisatie van deze digitale bijeenkomst willen wij u vragen zich voor 8
november aan te melden. Graag per mail, projecten@landelijkbrabant.com of bel met Neeltje
Hermus, via 06-57 24 54 26. U ontvangt vervolgens een persoonlijke bevestiging en een uitnodiging
met een link waarmee u deel kunt nemen aan het gesprek.

2. Van de bestuurstafel
Het bestuur kwam op 15 oktober digitaal bijeen. Het bestuur heeft samen met FPG en GPG Neeltje
Hermus aangesteld als projectmedewerker. Neeltje geeft samen met René invulling aan het lopende
provinciale project waarbij we inzetten op particuliere invulling van het Natuurnetwerk en de
bossenambitie. Tevens wordt samen met de provincie en partners initiërend en stimulerend gewerkt

aan bodembeheer en landbouwtransitie. Om daarmee de grondeigenaren en beheerders te
ondersteunen met praktisch handvaten, bv. bij herstel en evt. uitbreiding van bos. Het bestuur wenst
Neeltje Hermus veel succes met deze uitdaging.

3. Kennismaking met Neeltje Hermus
Beste allemaal, donderdag 15 oktober ben ik gestart als
projectmedewerker bij BPG en belangenbehartiger bij GPG. Een
korte introductie: mijn naam is Neeltje Hermus, ik ben 29 jaar
en opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Noord Brabant.
Gedurende mijn studie Dierwetenschappen in Wageningen heb
ik mij met name gericht op vakken en projecten in de richting
van ecologie, natuur, en landbouw. Na mijn studie heb ik een
aantal jaar op verschillende agrarische bedrijven in zowel
Nederland als het buitenland gewerkt. Hier heb ik in praktijk ervaren hoe dergelijke bedrijven omgaan
met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid, klimaat, en
voedselveiligheid.
Ik wil graag mijn opgedane kennis en ervaring toepassen om een bijdrage te leveren aan het behoud
en de ontwikkeling van natuur en landbouw in Nederland, en zie ernaar uit om bij BPG aan de slag te
gaan met deze en andere onderwerpen.
Voor BPG zal ik mij de komende periode bezighouden met het project ‘Kwaliteit in Landelijk Brabant’.
Hiervoor zal ik met leden spreken over onderwerpen als de realisatie van Natuurnetwerk Brabant, de
mogelijkheden voor de aanleg van meer bos, en het zetten van stappen op het gebied van bodem en
de transitie van landbouw. In overleg worden uw vragen en ervaringen meegenomen naar de provincie
om zo de samenwerking tussen de provincie en landeigenaren te versterken.
De komende tijd zal ik druk bezig zijn de vereniging en onze leden zo goed mogelijk te leren kennen.
Daarom nodig ik u graag uit contact met mij op te nemen, met name als u belangstelling heeft over
wat de projectaanpak voor u kan betekenen. Ik ben te bereiken via projecten@landelijkbrabant.com, of
telefonisch via 06-57 24 54 26.

4. Duurzame gronduitgifte
Onlangs werd een Webinar “duurzame gronduitgifte” georganiseerd, met ruim 400 aanmeldingen.
Tevens werd de handleiding “aan de slag met duurzame gronduitgifte; lessen uit Brabant”
gepresenteerd.
Alle informatie van het Webinar, dus ook de losse presentaties en het Webinar zelf, is terug te kijken
via https://www.duurzamegronduitgifte.nl/over-ons/webinar-15-oktober-2020.
Binnen BPG landelijk Brabant zijn Brabant Water en a.s.r. actief betrokken. De provincie Noord-Brabant
en het Groen Ontwikkelfonds bieden naast de handleiding ook op andere manieren informatie en
ondersteuning:
- Website www.duurzamegronduitgifte.nl. Hier vindt u o.a. inspirerende voorbeelden.
- Bijeenkomsten leernetwerk: 2 à 3 keer per jaar om informatie en ervaringen uit te wisselen met 35
organisaties die aan de slag zijn met duurzame gronduitgifte, zoals grondeigenaren en
rentmeesterkantoren. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar aalmasi@brabant.nl.
Tot slot kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, daarin
leest u met enige regelmaat over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame gronduitgifte. Dit
kan via www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inschrijven-nieuwsbrief.

5. Alphen-Chaam past regels aan om
crossers beter aan te kunnen pakken
Alphen-Chaam gaat de Algemene
Plaatselijke Vordening (APV) aanpassen
om in het vervolg alle vormen van
wildcrossen aan te kunnen pakken. Nu
nog staat in de regels dat alleen
crosswedstrijden of de voorbereiding
daarop zijn verboden. ,,Met de
integrale actie van zondag hebben we een duidelijke signaal afgegeven. We blijven alert en als het
nodig is herhalen we deze aanpak. Deze Illegale crossactiviteiten horen niet thuis in ons buitengebied”,
laat burgemeester Joeri Minses van Alphen-Chaam in een schriftelijke reactie weten.
www.bd.nl/tilburg-e-o/alphen-chaam-past-regels-aan-om-crossers-beter-aan-te-kunnen-pakken

Als de crossers weer zijn vertrokken, is te zien hoe de grond is omgewoeld. © Pix4Profs-Ron Magielse

6. Een zonnepark als waardevolle investering voor uw grond?
In Noord-Brabant werken provincie, gemeenten en waterschappen aan de Regionale
Energiestrategieën (RES). Hierin worden kansen in kaart gebracht over hoe en waar energie duurzaam
opgewekt en bespaard kan worden. Helaas staan de RESSEN, ondanks onze inspanningen, te ver van
‘de boeren, burgers en buitenlui’ af. BPG roept eigenaren op om contact op te nemen met de
eigen gemeente om vroegtijdig uw zienswijze te geven bij het opstellen van de gemeentelijke
Energievisie en tevens de Omgevingsvisie. Daarin landen de regionale plannen.
In zijn algemeenheid zetten we vanuit BPG in op zonnepanelen op daken/verharde terreinen. Uiteraard
maakt iedere eigenaar daarbij zijn of haar eigen afwegingen. Er zijn ook voorbeelden ter versterking
van de landgoedexploitatie. Zo is Klement Rentmeesters op zoek naar gronden voor het realiseren van
zonneparken. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met natuurdoelen en landschappelijke
inpassing. Zie www.klement2.com/zonnepark of mail met rentmeester Arthur Jansen via
arthur@klement2.com.
De markt is in beweging, hierbij enkele relevante websites om zich verder te oriënteren.
www.brabant.nl/onderwerpen/energie/energiebeleid/regionale-energie-strategieen
www.zonnepanelenplanet.nl/zonneparken/noord-brabant/
www.fpgledenvoordeel.nl/energie/zonnepanelen/

7. Wolvengebiedsplan voor Brabant in de maak! (bericht van de FBE)
Naar aanleiding van incidenten rondom Heusden is door de provincie een wolvenplatform onder
leiding van Pieter van Geel opgericht. In het platform zijn alle bij het wolvendossier betrokken partijen
vertegenwoordigd. Inmiddels is het bekend dat er zich een wolf heeft gevestigd op de Groote Heide.
Het wolvenplatform werkt daarom aan een wolvengebiedsplan. Het wolvengebiedsplan is gericht op
bescherming van de wolf, maar ook om vee en landbouwhuisdieren te beschermen tegen de wolf. In
het gebiedsplan worden kaders opgesteld hoe verschillende partijen kunnen omgaan met de wolf.
Frieda Hof-Sanders heeft inmiddels namens BPG zitting in het Wolvenplatform, dit in het verlengde
van haar zetel bij de FBE. BPG wil het beheer bespreekbaar maken. Uiteraard dient de directe en
indirecte schade vergoed te worden incl. de kosten van preventie.

8. Ganzentelling laat een stijging zien van ruim 18% (bericht van de FBE)
Op zaterdag 18 juli 2020 heeft voor de achtste keer de jaarlijkse ganzentelling plaatsgevonden. Er zijn
dit jaar aanzienlijk meer ganzen geteld dan in voorgaande jaren, in vergelijking met de telling van 2019

zien we een stijging van ruim 18%! In totaal werden 62.650 ganzen geteld, de grauwe gans, Canadese
ganzen en de nijlganzen zijn de drie meest voorkomende soorten. We zien een stijging in het aantal
WBE’s waar ganzen voorkomen, en we zien in meer WBE’s grotere aantallen ganzen. De volledige
rapportage van de ganzentelling is gepubliceerd op onze site.
www.faunabeheereenheid.nl/Portals/13/rapportages/Rapportage%20ganzentelling%202020.pdf?ver=2
020-09-14-104213-800&timestamp=1600073103689

Agenda
10 november

Brabants Bodem Landgoedtafel (avond); regio VGNP

28 november

Algemene Ledenvergadering FPG; digitaal, in de vorm van een
Webinar
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Volg BPG Vereniging landelijk Brabant via Facebook en LinkedIn

