
 

 

Informatieve avond voor Brabantse particuliere grondeigenaren 

Op 21 juni heeft er een informatieve sessie plaatsgevonden voor eigenaren van particuliere 

gronden in Brabant. Zowel leden als niet-leden van BPG Vereniging landelijk Brabant waren 

uitgenodigd op het mooie Kasteel De Strijdhoef om te luisteren naar inleidingen van Arthur 

Leijten, eigenaar van Kasteel De Strijdhoef, Frederike Scholten, bestuurslid van het 

Natuurcollectief Brabant en Hagar Roijackers, gedeputeerde van de provincie Brabant. 

Uiteraard was er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van de 

verschillende uiteenzettingen, hebben de aanwezigen een rondleiding gekregen op en 

rondom Kasteel Strijdhoef. Hieronder een korte impressie van de avond.  

Voorafgaand aan de informatieve sessie heeft de ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant 

plaatsgevonden. Deze ALV was bedoeld voor leden van BPG Vereniging landelijk Brabant. 

Genodigden voor de bijeenkomst voegen zich na de ALV bij de leden. Voorzitter Maurits van 

Bouwdijk Bastiaanse heet iedereen welkom.  

Arthur Leijten, eigenaar van Kasteel 

De Strijdhoef, trapt het inhoudelijke 

gedeelte van de sessie af met een 

inleiding over de locatie waar we 

aanwezig mogen zijn. Hij 

introduceert zichzelf en het team van 

mensen dat betrokken is bij het 

kasteel. Arthur laat weten dat het 

kasteel in 1761 door Baron van 

Dopff is gebouwd. Baron van Dopff 

pendelde vaak tussen Maastricht en 

Den Haag en liet Kasteel De 

Strijdhoef bouwen als buitenplaats 

die hij kon gebruiken als uitvalsbasis 

tijdens zijn (lange) dienstreizen.  Het 

kasteel is sinds 1761 altijd binnen dezelfde familie gebleven. Qua oppervlakte is het kasteel 

met bijbehorende gronden wel kleiner geworden. Arthur laat weten dat Kasteel De Strijdhoef 

voor verschillende doeleinden wordt gebruikt tegenwoordig. Zo is het kasteel als 

huwlijkslocatie erg populair. Arthur zal ons later op de avond rondleiden in en rondom het 

kasteel.  

Frederike Scholten is de tweede spreker van de avond. Als afgevaardigde van het bestuur van 

Natuurcollectief Brabant geeft zij een uiteenzetting over de werkzaamheden van het 

Natuurcollectief en over de mogelijkheden om SNL-subsidie via het Natuurcollectief aan te 

vragen. Sinds 2017 vraagt het Natuurcollectief Brabant namens, onder andere, groepen 



 
grondeigenaren beheersubsidie aan bij de provincie (zogenaamde SNL subsidie). Een 

belangrijke voorwaarde hierbij is dat beheerders gezamenlijk tenminste voor 200 hectare 

beheersubsidie willen aanvragen. De periode waarover beheersubsidie wordt afgegeven, is 6 

jaar. De eerste periode (sinds 2017) loopt af. Dit jaar kan via het Natuurcollectief een nieuwe 

aanvraag worden gedaan. In aanloop van de nieuwe periode is het noodzakelijk dat 

grondeigenaren de beheerkaarten van de provincie controleren. Mogelijk dat er inmiddels 

sprake is van een verhoogd natuurpakket voor het natuur dat wordt beheerd. In dat geval 

kan er een hogere vergoeding worden gevraagd voor de natuur. Dit dient in de aanvraag te 

worden meegenomen. Frederike laat weten dat een aanvraag zo spoedig mogelijk moet 

worden ingediend. Hierover kan contact worden opgenomen met het collectief (06 830 241 

65).  

Vervolgens houdt gedeputeerde Hagar Roijackers een inleiding. Zij heeft de portefeuille 

Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak. Hagar laat weten dat zij, PS en GS het motto van 

de provincie, ‘Brabant elke dag een beetje mooier maken’, een belangrijk uitgangspunten 

vinden. Ze deelt mee dat er veel staat te gebeuren in de provincie, met name op het gebied 

van stikstof. Brabant is hier sinds een aantal jaren al druk mee bezig door middel van de 

gebiedsgerichte aanpak GroenBlauw. Met deze gebiedsgerichte aanpak is de provincie met 

partners al in 17 gebieden actief. Verschillende opgaves worden met deze gebiedsgerichte 

aanpak integraal aangepakt. De insteek van de aanpak is; het behouden van natuur voor de 

volgende generaties. De gebiedsgerichte aanpak kent 5 fases: voorbereiding, verkenning, 

visievorming, planuitwerking, realisatie. Mogelijk dat er in de nabije toekomst ingezet gaat 

worden op het toevoegen van landschapsgronden. Landschapsgronden betekenen een 

diffuse (zachte) overgang tussen harde natuur en harde landbouwgrond. Op die manier kan 

er reductie van stikstof plaatsvinden.  

De gedeputeerde geeft daarnaast een uiteenzetting over het nieuwe beleidskader Natuur van 

de provincie. Het nieuwe beleidskader Natuur richt zich op drie pijlers: robuuste natuur, 

Brabant Natuurinclusief en Natuur voor en door Brabanders.  FPG is betrokken bij de 

realisering van het nieuwe beleidskader. 
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Voorzitter Maurits sluit de sessie af. Hij bedankt de sprekers voor hun bijdrage. De sprekers 

ontvangen daarbij een presentje. Gedeputeerde Roijackers ontvangt ook een bos bloemen 

ter gelegenheid van haar trouwdag dat toevallig op die dag is. Arthur Leijten en zijn team 

geven vervolgens de genodigden een rondleiding op en rondom het kasteel. Buiten het 

kasteel werd door de rentmeester verteld dat het kasteel druk bezig is met de omvorming 

van gronden naar natuur. In het kasteel was het was het mogelijk om de bijzondere 

kamerbrede schilderijen uit de 17e eeuw te aanschouwen.  

De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel. Het bestuur van BPG Vereniging 

landelijk Brabant kijkt terug op een geslaagde avond!  

 

 

 

 


