STATEMENT Symposium 25 jaar BPG, in samenwerking met de 125-jarige ZLTO!

‘Met particulier initiatief extra plus voor de Brabantse natuur’
BPG Vereniging landelijk Brabant is samen met ZLTO aanjager van
vergroting van het particuliere aandeel in de restopgave Nieuwe Natuur
De afgelopen vijf jaren waren particuliere grondeigenaren en (agrarische) ondernemers de belangrijkste
ontwikkelaars van nieuwe natuur in de Provincie Noord-Brabant. Vijftien jaar geleden was hiervoor
nauwelijks ruimte. Onder aanvoering van BPG Vereniging landelijk Brabant (hierna te noemen BPG) is de
eerdere doelstelling om 40% van de nieuwe natuurontwikkeling te realiseren, behaald. Nu ligt er nog
een opgave in Brabant van ruim 4.000 hectare nieuwe natuur.
Wat bieden wij aan? In Brabant hebben BPG en ZLTO samen de ambitie om aanjager te zijn van
realisatie van die 4000 hectare, zoveel mogelijk door de mensen die deze gronden nú bezitten of
willen kopen: particulieren. Door middel van (agrarisch) natuurbeheer, verbonden aan de eigen
omgeving.
Met een geïntegreerde, betaalbare aanpak willen BPG en ZLTO, samen met de (agrarische)
natuurcollectieven en ANV’s, stimuleren om de restopgave van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) door
particuliere grondeigenaren en (agrarische) ondernemers te laten realiseren. Dan moeten we het beheer
van deze nieuwe natuur en omliggende terreinen efficiënt combineren met groene verdienmodellen. Dit
agrarisch en particulier gebruik en beheer van natuur past uitstekend bij de cultuurhistorische traditie in
Noord-Brabant. Het sluit aan bij de beleving bij inwoners en bezoekers die een afwisselend landschap
waarderen. We zetten ook in op versterking en uitbreiding van het hout- en bosareaal, zoals met
agroforestry, productielanen en revitalisering van de bestaande bossen met meer kwaliteitshout van
eigen bodem.
We roepen gezamenlijk onze leden, maar ook niet-leden, op om passende ambities te ontwikkelen en
kenbaar te maken om ons Brabantse buitengebied te behouden en versterken.
Aan onze partners vragen we om vertrouwen, ruimte en steun. We hebben daarvoor nodig:
•

Creatie van duurzame verdienmodellen voor het particulier en agrarisch gebruik van de
natuurgronden (ondernemen met natuur)

•

Flexibiliteit in de te realiseren biodiversiteit

•

Bij gebiedsgerichte aanpakken voldoende ruimte en mogelijkheden voor wensen van de huidige
grondgebruiker

Voor een groen en levend Noord-Brabant.
Namens Bestuur BPG Vereniging landelijk Brabant, voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse
Namens Bestuur ZLTO, voorzitter Wim Bens
’s-Hertogenbosch, 9 oktober 2021
BPG Vereniging landelijk Brabant zet zich in voor het behoud en herstel van landelijk erfgoed, grondgebonden
landbouw en van landschappelijke waarden in de provincie Noord-Brabant en het behoud, herstel en de ontwikkeling
van natuurwaarden. De diverse eigenaren in het landelijk gebied (niet alleen landgoedeigenaren) die de vereniging
vertegenwoordigt zijn zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Bij elkaar beheren zij een 65.000 hectare in de
provincie Noord-Brabant, dat voor een zeer groot deel opengesteld is voor het publiek.
ZLTO is de vereniging van en voor 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij
staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.

