
 

 

 

   

 

   

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant 

februari 2021 

 

 

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nieuwe 

voorzitter BPG 

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse is op 23 februari 2021 door de 

Ledenvergadering en bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant 

benoemd als voorzitter. Jan Hak is teruggetreden als bestuurder. In 

verband met Corona zal het afscheid van Jan Hak op een later moment dit jaar 

plaatsvinden. Maurits is CEO van de Adelaer Group, BPG-lid en woont op landgoed De 

Ruiting te Esch. Sinds vele jaren is hij ook bestuurslid van Brabants Landschap. 

 

Lees hier een korte introductie van Maurits. 

 

Unieke digitale ledenvergadering BPG 

Dinsdag 23 februari 2021 vond de ALV van BPG plaats. Voor het eerst in de geschiedenis 

van BPG was deze volledig digitaal. Onze leden lieten zich niet door deze online setting 

afschrikken, met 35 aanmeldingen werd de bijeenkomst geopend. 

 

Tijdens het huishoudelijke deel zijn het verslag van de vorige ALV en de begroting 2021  

https://www.landelijkbrabant.com/bpg-over-ons/
https://www.brabantscentrum.nl/nieuws/algemeen/31581/esch-in-een-klap-duizend-bomen-en-struiken-rijker
https://www.brabantscentrum.nl/nieuws/algemeen/31581/esch-in-een-klap-duizend-bomen-en-struiken-rijker
https://www.brabantslandschap.nl/
https://www.landelijkbrabant.com/nieuws/nieuwsflits-2021-jan/#maurits


 

goedgekeurd. Voorzitter Etienne Schoenmakers gaf een terugblik op 2020 en een doorkijk 

naar wat we in 2021 van plan zijn. Daarna richtten wij ons natuurlijk op de benoeming van 

onze nieuwe voorzitter, Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, en het vertrek van Jan Hak, van 

wie we later in het jaar feestelijk afscheid zullen nemen. 

 

Tot slot nam Bibian van Rijckevorsel, voormalig bestuurslid 

van BPG en nieuw bestuurslid van FPG, ons in vogelvlucht 

mee door de verschillende dossiers van FPG en zijn 

huidige activiteiten, zoals Van Gogh Nationaal Park en het 

Waterbeheerprogramma van Waterschap de Dommel. 

 

Het verslag en de PowerPoint van de ALV wordt binnenkort met onze leden gedeeld. 

 

Leden in het nieuws 

 

Agrofoodpluim voor De Hoeve 

Landbouw en Voedsel Brabant, 4 februari 2021 

Jacco Wink en Josien Boll van boerderij De Hoeve 

in Wijk en Aalburg hebben de Agrofoodpluim van 

provincie Noord-Brabant in ontvangst mogen 

nemen. De Hoeve werkt volgens een circulair 

concept: vrijwel alle mest van de melkkoeien wordt 

hergebruikt binnen het eigen bedrijf. Bovendien 

doen zij dit met oog voor de natuur en liefde voor de bodem en vogels. Verder lezen... 

 

Eerste tiny house staat in de Peel 

Omroep Brabant, 23 februari 2021 

Dinsdag 23 februari is het eerste 'kleine huis' in de buurt van het 

dorp Zeeland weggezet. Als het aan Stichting Peel Natuurdorpen 

ligt, komt er 3.500 ha nieuwe natuur met tienduizend tiny houses 

op landbouwgrond. Meer natuur en woonplaatsen worden 

gecombineerd met een verdienmodel voor agrariërs, met als 

eindresultaat "een coulisselandschap waarin de huisjes verdwijnen", aldus Jan Ottens, een 

van de initiatiefnemers van het project. Verder lezen... 

https://www.vangoghnationalpark.com/
https://www.dommel.nl/
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/voedselketen/foodupbrabant/nieuws+foodupbrabant/1881942.aspx
https://peelnatuurdorp.nl/
https://peelnatuurdorp.nl/2021/02/24/eerste-tiny-house-peel-natuurdorpen-geplaatst-in-zeeland/


 

 

Heeft u ook nieuws wat u met de leden wilt delen? 

Stuur dit naar info@landelijkbrabant.com  

 

 

Ander nieuws  

Inschrijven voor percelen ingerichte natuur Groen Ontwikkelfonds Brabant 

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de nota van inlichtingen voor de 

percelen (onlangs) ingerichte natuur gepubliceerd. Interesse in aankoop 

nieuwe percelen? Lees hier onze vorige nieuwsflits over de verkoop. 

Inschrijven voor de percelen (onlangs) ingerichte natuur is vanaf 

vandaag mogelijk. Verder lezen... 

 

 

Peel krijgt definitieve status Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gebied 

Provincie Noord-Brabant, 17 februari 2021 

De Peel heeft de definitieve NOVI-gebiedstatus gekregen. Dat betekent langjarige 

betrokkenheid van meerdere ministeries om samen met de regio’s de grote opgaven in dit 

gebied aan te pakken. De Peel is samen met Zuid-Limburg en het Groene Hart de eerste 

met een definitieve aanwijzing. Verder lezen... 

 

Brabantse boeren krijgen beloning voor vergroten biodiversiteit 

Landbouw en Voedsel Brabant, 27 januari 2021 

Verschillende Brabantse partijen hebben een stap gezet 

om melkveehouders financieel te belonen voor hun 

bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van 

Gogh Nationaal Park. De Brabantse Biodiversiteitsmonitor 

is een pilot waarmee de boer voor drie jaar een maximale 

vergoeding van €5.000,- per jaar kan ontvangen. Aanmelden voor de monitor kan alleen 

vandaag nog! Verder lezen... 

 

 

 

mailto:info@landelijkbrabant.com
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/02/NVI-ingerichte-natuur.pdf
https://www.landelijkbrabant.com/actueel/andere-berichten/
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/actuele-grondverkopen/actuele-verkoop-percelen
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2021/de-peel-krijgt-definitieve-status-novigebied
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/landbouw+en+natuur/biodiversiteitsmonitor/1874530.aspx?t=Brabantse-boeren-krijgen-beloning-voor-vergroten-biodiversiteit


 

Agenda 

11 maart - FPG informatiebijeenkomst financiering woonhuismonumenten 

19 maart - Tot de Bodem! FPG ledenbijeenkomst over bodembeheer 

23 maart - Forum for the Future of Agriculture 

31 maart - FPG-verpachtersbijeenkomst 

8 april - FPG ledenbijeenkomst stikstofbeleid 

16 april - FPG Landgoeddag 

 

 
  

 

BPG Vereniging landelijk Brabant 

   

Neeltje Hermus 

Projectmedewerker BPG | M 06-57245426 

projecten@landelijkbrabant.com | www.landelijkbrabant.com 

  

René de Bont 

Regiocoördinator BPG | M 06-2358 6485 

info@landelijkbrabant.com | www.landelijkbrabant.com 

 

Wilt u uw e-mailvoorkeuren aanpassen? 

U kunt uw voorkeuren aanpassen of u afmelden van deze maillijst. 

 

 

https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/informatiebijeenkomst-financiering-woonhuismonumenten.html
https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/tot-de-bodem.html
https://www.forumforagriculture.com/virtual_events/annual-conference/
https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/ledenbijeenkomst-stikstofbeleid-431.html
mailto:projecten@landelijkbrabant.com
https://www.landelijkbrabant.com/
mailto:info@landelijkbrabant.com
https://www.landelijkbrabant.com/
https://landelijkbrabant.us7.list-manage.com/profile?u=d7e9ae80a2dcc2151b8235081&id=a5e2ee0168&e=9db0ff5497
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