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GRONDIG 
Editie Brabant – najaar 2019 

 

Tweede concept 

Voorwoord van de voorzitter 

Er staat veel op het spel voor ons platteland, voor onze sociaaleconomische leefomgeving, voor 

boeren, beheerders en eigenaren. Het gaat ieder hard in de portemonnee raken, zolang de 

consument geen reële prijs hoeft te betalen. Ons landelijk initiatief ‘Renaissance van het Platteland’ 

heeft juni jl. een Manifest aan LNV aangeboden waarin we pleiten voor een strakke regie om de 

uitdagingen, vanuit de praktijk, integraal aan te pakken. Integraal, gericht op de lokale én 

internationale markt. Nu zijn we vier maanden verder en het blijkt dat op één onderdeel, stikstof, in 

welke vorm dan ook, de vlam in de pan slaat. Hoe bestaat het dat Rijk, IPO en Provincies alle kanten 

op schieten en de boer en daarmee de grondeigenaar in verwarring achterlaten. Als er geen heldere 

lange termijn kaders met een faire vergoeding komen gaat niet alleen onze landbouw verloren, maar 

komt ook het natuur- en landschapsbeheer én de leefbaarheid van het platteland er onderuit. 

Ons bestuurlijk overleg met gedeputeerde Grashoff was bemoedigend, we hebben een vakman in ons 

Provinciehuis, die ook de waarde van ‘een koe in de wei’ weet in te schatten. Voor de Brabantse 

boeren wordt het 25 oktober spannend, krijgen zij van Provinciale Staten de tijd om tot gedegen 

maatwerk te komen om de emissies te laten dalen. Nu is er een harde datum van 1 april 2020. 

Vanuit BPG pleiten we voor leiderschap, voor een landelijk topberaad om de m, samen met onze 

Brabantse gedeputeerde Grashoff en minister Schouten, samen met de vertegenwoordigers van het 

Platteland: (Z)LTO, de voormannen en vrouwen van de actiegroepen én onze landelijk voorzitter Roel 

Robbertsen. Wij willen als BPG (Zuid), mede initiator van de Renaissance beweging (en met Brabant 

majeure “probleem eigenaar”) samen met gedeputeerde Grashoff meepraten in dat overleg. Juist om 

de discussie en de oplossingen te verbreden, van een technische norm naar de noodzakelijke 

Renaissance, is onze inbreng dringend nodig. Er moet een breed perspectief komen voor ‘boeren, 

burgers en buitenlui’. En het kan, kijk maar naar het platteland van Zwitserland en Oostenrijk, waar de 

boeren op handen worden gedragen en onderdeel van de cultuur zijn. 

 

Juist in deze tijden hebben we een sterke vereniging nodig, van en voor de leden!, met een 

professionele samenwerking met de provincie en Manifestpartners. Het bestuur van BPG heeft haar 

aanpak tegen het licht gehouden en wil hierover graag in gesprek met u, tijdens de ledenvergadering 

op 9 november as. Uw belangen en wensen staan voorop. Wat fantastisch dat we hiervoor welkom 

zijn op de Historische Buitenplaats Ossenbroek en het Landgoed de Barendonk. Dan weten we waar 

we het voor doen. Naast de stikstofproblematiek, het provinciaal beleid, waaronder de plannen om het 

bosareaal met 2500 ha uit te breiden, gaat Yvo Kortmann in op de oprichting van het Van Gogh 

Nationaal Park.  

Tot ziens op 9 november, ik hoop u dan te ontmoeten in Beers, of 

wellicht op 30 november bij de landelijke ALV, dit keer op Baest 

(zie de agenda in deze Grondig!).  

 

Hartelijke groet,    

J. Hak, voorzitter BPG 
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"Beerse landgoederen", een 

Landschappelijke eenheid! 

 

Samen met de landgoederen 

Hiersenhof, de Dennen en Tongelaar 

vormen de Ossenbroek en de 

Barendonk een zogeheten 

landschappelijke eenheid. Deze 

schilderachtige landschappen zijn 

kenmerkend voor het Land van Cuijk. 

Tussen de landgoederen vindt u 

bossen, beken weilanden, 

boomgaarden en wielen (kolken die zijn 

ontstaan na dijkdoorbraak en 

overstroming van de Maas). 

Het Land van Cuijk bezit een van de 

meest historische landschappen in 

Nederland. 

Op 9 november bent u welkom op 

Ossenbroek en de Barendonk. 
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Brede samenwerking Van Gogh Nationaal Park 

Op donderdag 10 oktober jl., tijdens de start van De Week van het Landschap in Udenhout, 

ondertekenden meer dan 30 vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties een samenwerkingsovereenkomst voor Van Gogh NP. Samen wordt het plan gemaakt, 

dat ook nodig is om de status Van Gogh Nationaal Park bij de Minister van LNV aan te vragen. 

Namens het bestuur van BPG hebben Jan Hak en Bibian van Rijckevorsel de overeenkomst 

ondertekend. Het bestuur is van mening dat dit het moment is om de particuliere landgoederen een 

podium te geven, zowel vanwege de grote invloed op het huidige landschap en haar geschiedenis als 

het vormgeven van de gewenste gebiedsversterking en zichtbaarheid. Op 9 november is Yvo 

Kortmann, voorzitter Nationaal Landschap Het Groene Woud en Van Gogh Nationaal Park i.o. onze 

speciale gast. Hij zal ingaan op de kansen voor landgoederen. Later in het jaar willen we alle leden in 

het zoekgebied bijeenbrengen om de aanpak te bespreken. www.vangoghnationalpark.com/ 

 
 

Samen Sterk in Brabant 

Het team van SSiB is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar in het buitengebied. Als 

buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zien de professionele regiohandhavers erop toe dat 

gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en treden zij op bij overtredingen. Meer lezen over 

concrete resultaten? Bekijk dan de SSiB nieuwsflitsen. 

BPG heeft overleg gehad met de SSiB-Boa’s. Zij willen graag samenwerken met de particuliere 

natuurbeheerders, dit in lijn met de Provinciale impulsgelden. Het bestuur van BGP wil ervaring 

opdoen met twee WhatsApp groepen. Het is dan zaak dat de deelnemers elkaar kennen en 

informeren, en tevens meldingen vastleggen. SSiB neemt deze dan over in het Boa Registratie 

Systeem BRS. N.B. Bij acuut gevaar altijd 112 bellen! Op 23 

oktober komen de particuliere beheerders van de gemeente 

Vught en Boxtel bijeen. 

 

Brabantse waterschappen ontwikkelen een Perceelwijzer-app 

De waterschappen Aa en Maas, Dommel en Brabantse Delta ontwikkelen 

een app om waterschapsinformatie op perceelniveau te ontsluiten. In de 

app komt actuele informatie te staan over maaionderhoud, 

onttrekkingsverboden, grond- en oppervlaktewaterpeilen, 

neerslaggegevens en waterkwaliteitsgegevens. De informatie zal op 

perceelsniveau worden aangeboden. Tevens kunnen via de app 

meldingen aan het waterschap worden gedaan. Het is de bedoeling dat de app later in het najaar van 

2019 in de verschillende App-stores is te downloaden. 

http://www.vangoghnationalpark.com/
https://www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving/ssib-nieuwsflits
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Landelijk Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en bossen 

Op 3 oktober is het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en bossen gelanceerd in Vilsteren en 64 

landgoederen hebben zich enthousiast aangesloten (lees hier). Zij voelen de noodzaak en de wens 

om concreet en zichtbaar bij te dragen aan de huidige klimaatopgaven. Vanuit Noord-Brabant is door 

Landgoed De Utrecht het document ondertekend. 

Landgoed- en boseigenaren worden van harte uitgenodigd het manifest te ondertekenen! Dat kan per 

mail aan fpg@grondbezit.nl  

 

20 oktober, aandacht voor Zandpaden én Monumentale Lanen 

In de week van 12 tot en met 20 oktober a.s. vindt wederom de 

Week van het Landschap plaats. Centrale locatie is de 

voormalige steenfabriek in Udenhout. Het uitgebreide programma 

is te vinden op www.brabantslandschap.nl . 

Bijzonder is het project ‘Brabantse Zandpaden’, dat tijdens de 

Week wordt gepresenteerd door de Brabantse Hoeders. 

Zandpaden staan onder druk. Er verdwijnen er steeds meer. Ze 

zijn niet alleen historisch (zelfs prehistorisch en Romeins), maar 

ook ecologisch van groot belang. Ze spelen vaak een hoofdrol in 

pelgrimswegen die door de provincie lopen, in ‘Ommetjes’ rond 

dorpen en in wandelroutes. 

Het project Brabantse Zandpaden wordt gepresenteerd tijdens de 

Week van het Landschap. Op zondag 20 oktober is er een 

centrale manifestatie bij en om de Steenfabriek in Udenhout. 

Iedereen is welkom op deze dag. 

René de Bont zal op deze manifestatie namens de 

landgoedeigenaren aandacht vragen voor behoud en herstel 

van de Monumentale Lanen. Deze historische lanen zijn vaak 

onderdeel van de wandelroutestructuur over zandpaden. 

Overzicht monumentale kastelen en huizen in Noord-Brabant 

Onze provincie bezit een schat aan waardevolle huizen en interieurs, waarvan de meeste niet of 

amper bekend zijn. Er zijn middeleeuwse interieurs zoals dat van de Bossche Moriaan en jongere 

ruimten in het huis Van Daalen van Gerrit Rietveld. Rijke interieurs 

van de kastelen als Heeze en Heeswijk staan tegenover de 

Spartaanse eenvoud van de Bossche School in Best en Schaijk. 

De ingetogen barokke huiskapel van huis Zuidewijn vindt een 

jongere rivaal in de door Eschauzier ingerichte kapel van Huis 

Soeterbeek in Nuenen. En het weelderige interieur van Huizinghe 

de Loet in 's-Hertogenbosch met zijn prachtige stadstuin vindt een 

landelijk equivalent in landhuis Baest met het schitterende park. 

En dan is er natuurlijk ook het unieke park van Mattemburgh op de 

Brabantse Wal. Architectuurhistoricus Wies van Leeuwen en 

fotograaf Marc Bolsius leggen deze unieke huizen, die voor een 

groot deel niet openbaar toegankelijk zijn, vast in woord en beeld. 

Wies van Leeuwen is tevens als adviseur verbonden aan de 

Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen. 

https://wbooks.com/winkel/geschiedenis/nederland/noord-

brabant/de-mooiste-kastelen-en-voorname-huizen-van-noord-

brabant/ 

Subsidie herbestemming 

U kunt jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november herbestemmingssubsidie aanvragen. 

Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een 

cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe 

functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. 

Lees verder: www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten 

 

 

https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/klimaatmanifest-particuliere-landgoederen-gelanceerd.html
mailto:fpg@grondbezit.nl
http://www.brabantslandschap.nl/
https://wbooks.com/winkel/geschiedenis/nederland/noord-brabant/de-mooiste-kastelen-en-voorname-huizen-van-noord-brabant/
https://wbooks.com/winkel/geschiedenis/nederland/noord-brabant/de-mooiste-kastelen-en-voorname-huizen-van-noord-brabant/
https://wbooks.com/winkel/geschiedenis/nederland/noord-brabant/de-mooiste-kastelen-en-voorname-huizen-van-noord-brabant/
http://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten
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Boerderij gezocht voor wonen én landbouw 

Graag breng ik ons initiatief, Waardenscheppers, bij de leden van BPG onder de aandacht. Met dit 

initiatief willen we een boerderij creëren waar het bruist: waar wordt geleefd, gedeeld en waarde wordt 

gecreëerd. We willen hiermee bijdragen aan een levendig en waardevol Brabants platteland. Concreet 

krijgt dit initiatief de volgende vorm: een erf (het liefst een vrijkomende agrarische bebouwing of een 

landgoed) waar meerdere huishoudens naast elkaar wonen en waar op termijn, in stappen, een 

natuurinclusieve multifunctionele boerderij ontwikkeld wordt. Wij zoeken een locatie in een ruime 

straal rondom onze huidige woonplaats, de stad Den Bosch. Op onze website 

www.waardenscheppers.org kunnen jullie meer informatie vinden over dit initiatief. Alvast dank voor 

uw reactie. Susan Drion; waardenscheppers@gmail.com 

 

 
 

Belangrijke websites voor particuliere grondeigenaren 

Contactgegevens ANV’s / intekenen agrarisch natuurbeheer 

Agrarische Collectieven in Noord-Brabant; www.anbbrabant.nl; met contactgegevens van de ANV’s 

 

Uitvoeringsplan Natuurinclusieve landbouw, Ondernemerscoach: 

www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-

duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/natuurinclusieve-landbouw 

 

Waterschap Brabantse Delta, aanmelden voor Agrarische nieuwsbrief: 

www.brabantsedelta.nl/algemeen/actueel/aanmelden-nieuwsbrief-agrariers.html 

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en Werkeenheid www.groenontwikkelfondsbrabant.nl 

Voor ONNB: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/ondernemend-natuurnetwerk-brabant 

 

Cultuur Historische Waardekaart / historische kaarten http://noord-

brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8 

www.topotijdreis.nl/ 

 

Certificeren & Collectief SNL 

Het aanvragen loopt in Noord-Brabant via een van de drie natuurcollectieven: 

• www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant en www.Part-Ner.nl 

• www.bosgroepen.nl 

• steunpunt@bureauvannierop.nl 

Het certificeringsmodel PARTiculier NatuurbeheER, dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door 

Brabants Particulier Grondbezit en landelijk is uitgerold door de Federatie Particulier Grondbezit 

(FPG), wordt gebruikt om een landelijk, door provincies erkend, certificaat Natuurbeheer te kunnen 

krijgen. Deelnemen aan Part-Ner en daarmee het aanvragen van een op uw eigen beheer 

overeenkomstig certificaat gaat geheel digitaal via de website van de Stichting Certificering SNL.  Ook 

vindt u daar het Part-Ner Handboek. De vervolgstappen binnen uw aanvraag wijzen zichzelf. 

 

Projectplan Biodiversiteit Bossen Brabantse Landgoederen 

De provincie Noord-Brabant investeert in Biodiversiteit door onder andere maatregelen ter verbetering 

van bodem-, water- en luchtkwaliteit. Ook particuliere landgoedeigenaren kunnen dergelijke 

maatregelen uitvoeren. Contactpersoon: Marnix Konings, van Konings rentmeesters, 

info@koningsrentmeesters.nl, 06-8252 5597. Dit project wordt mede ondersteund door het 

Natuurcollectief Brabant en BPG. 

mailto:waardenscheppers@gmail.com
http://www.anbbrabant.nl/
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/natuurinclusieve-landbouw
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/natuurinclusieve-landbouw
http://www.brabantsedelta.nl/algemeen/actueel/aanmelden-nieuwsbrief-agrariers.html
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/ondernemend-natuurnetwerk-brabant
http://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8
http://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8
http://www.topotijdreis.nl/
http://www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant
http://www.part-ner.nl/
http://www.bosgroepen.nl/
mailto:steunpunt@bureauvannierop.nl
http://part-ner.nl/wp-content/uploads/2017/10/handboek-part-ner-versie-3.0-25-september-5257.pdf
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 Aanmelden via www.natuurwerkdag.nl/locaties/ 

 

Agenda 

20 oktober ‘Zondag van de Zandpaden’; 

project met de Hoeders van 

Brabant; bezoek de stand 

van BPG! 

23 oktober Bijeenkomst 

natuurbeheerders Vught / 

Boxtel, in samenwerking met 

Boa’s van SSiB 

2 november Landelijke Natuurwerkdag 

 

 

 

 

 

 

 

8 november Boekpresentatie Met andere 

ogen, natuur in de Baronie 

9 november ALV van BPG; u bent 

welkom op Landgoed de 

Barendonk en Historische 

Buitenplaats Ossenbroek. 

30 november Algemene Ledenvergadering FPG 10:00–16:00 | Landgoed Baest, Oost-, West-, 

en Middelbeers Tijdens de najaars-ALV van FPG staat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) centraal. 

De strategische langetermijnvisie voor de leefomgeving met een integrale en gebiedsgerichte 

benadering. Particuliere grondeigenaren kunnen een onmisbare bijdrage leveren. Lees meer...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALV van BPG + rondleiding 

Zaterdag 9 oktober 2019 

 

Landgoed de Barendonk 

Historische Buitenplaats Ossenbroek 

 

Aanvang bijeenkomst 13.30 uur 

Meld u aan via info@bp-grondbezit.nl 

Colofon: 

Grondig is een uitgave van het Brabants Particulier 

Grondbezit 

Woudrichemseweg 36A, 4286 LB ALMKERK 

Postbus 38, 4286 ZG ALMKERK 

 tel. + 31 (0)183 400 533 

info@bp-grondbezit.nl    www.bp-grondbezit.nl 

De vereniging Brabants Particulier Grondbezit is 

aangesloten bij  

de Federatie Particulier Grondbezit te Veenendaal 

 

FPG en BPG hechten veel waarde aan de 

bescherming van uw persoonsgegevens. 

Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld. 

http://www.natuurwerkdag.nl/locaties/
https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/algemene-ledenvergadering-fpg-365.html
https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/algemene-ledenvergadering-fpg-365.html
mailto:info@bp-grondbezit.nl
http://www.bp-grondbezit.nl/
https://www.grondbezit.nl/files/fpg_pdfs/2018%2005%2023%20Privacy%20policy%20FPG%20def..pdf

