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Aan de leden en relaties van BPG, 

 

Het bestuur wenst u en uw familie, zakelijk en privé een goed en 

bovenal gezond 2021! 

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. Zie het 

ook het bericht van Frans en Mia de Laat! Proficiat met deze bijzondere ontwikkeling! 

 

1. 64% van de BPG-enquêtedeelnemers in juni is enthousiast over BPG.  

Sinds eind 2019 stellen we na afloop van elke BPG-bijeenkomst een paar korte 

tevredenheidsvragen aan de aanwezige leden. De antwoorden gebruiken we om de volgende 

bijeenkomst beter voor te bereiden. Door Corona zijn er dit jaar nauwelijks ledenbijeenkomsten 

geweest. 

In juni 2020 hebben we onder de BPG-leden ook een algemene ledentevredenheids enquête 

gehouden. Daaruit bleek o.a.: 64% van de enquête-deelnemers enthousiast is over BPG. 69% is 

zeer of buitengewoon tevreden over hoe adequaat wordt gereageerd op problemen en veel (45%) 

deelnemers zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen.  

Een van de aanbevelingen is dat BPG meer ledengericht gaat werken, onderzoekt wat behoeftes 

zijn van leden per profiel en daarvoor een meer gerichte activiteiten organiseert. Een agrarische 

landgoedeigenaar heeft bijv. andere wensen dan een niet-opengesteld oud of nieuw landgoed, of 

een particuliere belegger met veel grond. 

Voor een uitgebreide samenvatting, zie de bijlage van deze Nieuwsflits. 

 

2. Brabants Bodem: maximaal €5.000 per jaar voor verbetering in bodem, biodiversiteit en 

landschap 

Op dinsdag 10 november vond de digitale bijeenkomst ‘Brabants Bodem, perspectief voor 

landgoederen’ plaats, georganiseerd door een samenwerking van Van Gogh Nationaal Park 

(VGNP), projectgroep Brabants Bodem, en BPG Vereniging landelijk Brabant. 30 betrokken 

landgoedeigenaren, rentmeesters, en agrariërs logden in om de discussie aan te gaan over het 

doel en de mogelijkheden van het project.  

Brabants Bodem wilt graag een goed perspectief voor agrarische bedrijven in VGNP (betreft 26 

gemeenten). Dit houdt in dat een verbetering in bodem, biodiversiteit en landschap terug moet 

worden gezien in het verdienmodel. VGNP, Brabants Bodem en grondeigenaren zetten zich in voor 

het ontwerpen en toepassen van een verwaardingsmodel. Als handvat voor de potentiële 

verbetering is de biodiversiteitsmonitor opgesteld. Ondernemers kunnen aan de hand van 13 

indicatoren maatregelen nemen, waarmee punten worden behaald. Aan het eind van het jaar 

vertaald het aantal punten naar een financiële vergoeding, oplopend tot maximaal €5.000 per jaar. 

Vooral wordt er ingezet op beloning op de lange termijn, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van 

een keurmerk.  

Melkveehouders die aangesloten zijn bij Brabants Bodem zien dat er meer vrijheid in keuzes wordt 

geboden dan bijvoorbeeld bij natuurinclusieve landbouw. Hierdoor wordt het aantrekkelijk mee te 

doen met de biodiversiteitsmonitor.  

Ook voor landgoederen biedt Brabants Bodem kansen. Landgoederen zijn van oudsher bezig met 

duurzaamheid, landschapskwaliteit & biodiversiteit. Door deelname aan het project loopt een 

landgoedeigenaar voorop in de reeds ingeslagen weg van biodiversiteitsherstel. Goed contact met  

  



de melkveebedrijven op en rond het landgoed is van groot belang. Het proces van omvorming is 

een belangrijke stap voor het bedrijf, die zorgvuldig moet worden genomen. Eén suggestie voor 

een goede samenwerking is te overwegen om geliberaliseerde pachtcontracten voor langere tijd 

uit te geven indien de agrariër wil verduurzamen. 

 

3. Landgoed de Berkt in het nieuws 

De visie tot herontwikkeling van het landgoed van de familie de Laat komt nu in de eindfase van 

het ontwerp bestemmingsplan. Hoofdlijn in het proces is de ontwikkeling van nieuwe natuur op 

het Landgoed door omvorming van het areaal landbouwgrond. 

Medio 2019 hebben wij bij het GOB akkoord bereikt voor uitvoering van ons projectplan om totaal 

6.42 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen deels via verwerving, functieverandering en 

inrichtingssubsidie voor de natuurdoelen Kruidenrijk- en faunarijk grasland en het realiseren van 

Vochtig hooiland en wijstherstel op het deel ‘wijst grond’ langs de Kasteellaan.  

Daarnaast willen wij de ontwikkeling van 5 hectare nieuwe natuur op landbouwgrond, deels 

gelegen in het NNB, via de landgoederen regeling van de provincie, ‘Rood voor Groen’ realiseren 

waarin de functieverandering via het concept bestemmingsplan gebaseerd is op de ontwikkeling 

van 2 bouwkavels op ons perceel. Het gelijktijdig regelen van de natuurontwikkeling, het GOB en 

het RvG gedeelte in 2019 is in de praktijk niet haalbaar gebleken. 

Na een halfjaar uitstel zijn medio 2020 alle aanlegvergunningen ontvangen en is het 

uitvoeringstraject meteen opgestart en zijn de werkzaamheden inmiddels al afgerond. 

De kaarsrechte lanen zijn een knipoog naar het sterrenbos dat hier vroeger lag. 

Lees het bijzondere verhaal van Frans en Mia de Laat in het Brabants Dagblad: 

www.bd.nl/oss-e-o/kasteeltje-bij-heesch-krijgt-landgoed-erbij~a4fb7b08/ 

http://www.bd.nl/oss-e-o/kasteeltje-bij-heesch-krijgt-landgoed-erbij~a4fb7b08/


4. Nieuws van de FBE: Wolf in Noord-Brabant 

Inmiddels is de wolf een terugkerend onderwerp in onze nieuwsbrief. Met de vestiging van de wolf 

op de Groote Heide lijkt de wolf definitief terug te zijn in Noord-Brabant. Recent heeft een, zeer 

waarschijnlijk, andere wolf aanzienlijke schade aangericht in de omgeving van Oss en Heeswijk 

Dinther. Om dit soort schades te voorkomen is het belangrijk dat eventuele waarnemingen van 

een wolf zo snel mogelijk gemeld worden zodat bijvoorbeeld schapenhouders maatregelen 

kunnen treffen. Denkt u een wolf te zien op bijvoorbeeld uw wildcamera meldt dit dan via wolven 

in Nederland www.wolveninnederland.nl/wolf-gezien of via een bericht aan de FBE. Wij kunnen 

betrokken instanties dan informeren zodat leed en schades voorkomen kunnen worden.  

Afgelopen week heeft Gedeputeerde Staten de adviescommissie wolven ingesteld. De 

Faunabeheereenheid neemt daar, samen met andere betrokken partijen, aan deel. Noot, namens 

BPG is Frieda Hof-Sanders deelnemer. 

 

5. Afstemming met Waterschappen; eerste stuwen met extra bijdrage aan eigenaren geplaatst 

Vanuit BPG pleiten we voor het betrekken van de grondeigenaren om het watersysteem 

klimaatrobuust te maken.  

Vereniging landelijk Brabants voerde onlangs een verkennende gesprekken met Waterkring West. 

Hierin werken het waterschap Brabantse Delta, de gemeenten en de waterwinbedrijven samen. 

Tijdens een eerste kennismaking zijn verschillende, voor onze leden relevante, onderwerpen 

besproken. Veel interesse is er voor onze aanpak in verband met de landelijke/provinciale 

bossenstrategie, het beschermen van de cultuurhistorische waarde, en natuurlijk droogte en 

wateroverlast. Een concrete samenwerking met Klimaatkringen West-Brabant in 2021 wordt verder 

onderzocht. 

 

Vanuit het waterschap Brabantse Delta is er een extra financiële ondersteuning mogelijk als er op 

korte termijn stuwen worden geplaatst in eigen watergangen. Inmiddels zijn de eerste 10 stuwen 

geplaatst en helpen deze om het water vast te houden en het grondwaterpeil terug op niveau te 

krijgen. Vanuit het project “Wel Goed Watergeven” wordt er een bijdrage van 750 euro vergoed 

per geplaatste stuw. Vanuit het waterschap komt daar nu nog een extra vergoeding van 750 

euro  bovenop. De extra bijdrage vanuit het waterschap geldt alleen voor de stuwen die dit jaar 

zijn aangemeld. Voor een aantal waterbesparende maatregelen zoals de aanleg van peilgestuurde 

drainage of waterbesparende watergeeftechnieken zoals druppelirrigatie zijn extra financiële 

bijdragen beschikbaar. Kijk op de website van de ZLTO of u in aanmerking komt voor een 

bijdrage (zij coördineren alle aanvragen in overleg met het waterschap). 

 

Agenda 

12 januari                      Community of Practice - Klimaatrobuuste Landgoederen  

21 januari                 Digitale ledenbijeenkomst herziening pachtbeleid (onder voorbehoud) 

27 januari                 Digitale bijeenkomst NSW-voorlichting 

Eind januari/februari ALV BPG, digitaal 

Datum volgt           Voorlichtingsbijeenkomst subsidieregeling natuurherstel  

Mei/juni ALV BPG, op locatie 

5 juni Algemene Ledenvergadering FPG 

 

  

http://www.wolveninnederland.nl/wolf-gezien
https://waterschap-brabantse-delta.email-provider.nl/link/z_pzrckgbn/ubnvicnnqt/cphsgiqw5f/tassama4h4/sb7znkinuf
https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/community-of-practice-klimaatrobuuste-landgoederen-412.html

