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GRONDIG 
Editie Brabant – oktober 2018 

 

Voorwoord van de voorzitter 

De hitte van deze zomer in combinatie met aanhoudende droogte laat een groot effect zien op onze 

natuur- en landbouwterreinen. Eerder hebben wij u geadviseerd uw bevindingen o.a. met foto’s vast te 

leggen. De waterschappen brengen de effecten voor het eigen stroomgebied in beeld, en daar horen 

zeker de ervaringen van grondeigenaren/particuliere beheerders bij. Ook effecten op historische 

tuinen en monumentale bebouwing zijn relevant om zicht te krijgen op de stressbestendigheid van het 

watersysteem op onze eigendommen. Samen met Provincie en Waterschap De Dommel zijn we al 

gestart met een pilot op Beukenhorst en Zwijnsbergen, n.a.v. de behandeling van het Waterplan in 

Provinciale Staten. De Provincie wil de uitkomsten samen met de eigenaren gebruiken voor betere 

bescherming van cultuurhistorische waarden, met name in de beekdalen. 

 

Verschillende landgoederen doen mee aan de nationale natuurwerkdag, op 3 november a.s. Een 

goede gelegenheid om de kring rond het eigen landgoed de versterken. Een week later bent u voor 

onze ALV welkom op Landgoed Ulvenhart. We zijn dan te gast bij Bart Welten, op zijn bijzonder 

landgoed met een uniek verhaal. Vincent Lokin, projectinitiator en begeleider zal specifiek ingaan op 

de kansen voor Bos en Hout. Op verzoek van de Provincie inventariseren wij samen met Vincent en 

de Bosgroep de randvoorwaarden voor een groter bosareaal, waarbij ook naar voedsel-, energie- 

begrazingsbossen wordt gekeken. Op de volgende pagina van deze Grondig vindt u aanvullend een 

uitnodiging om op de Barendonk in landelijk verband met collega bos- en natuureigenaren het gesprek 

aan te gaan, o.a. over het effect van meer bos op klimaat en CO2. Kijk wat u op welke datum past! 

 

Vrijdagavond jl. meldde gedeputeerde van den Hout ons telefonisch de uitkomsten van het LNV-

Zwijnenoverleg. Het realisme komt terug, waarbij het een goede zaak is dat professionele 

faunabeheerders meer mogelijkheden krijgen om hun werk te doen. Het tekent de positie van BPG bij 

zowel provincie als Manifestpartners. Zo hebben onze bestuurders Frieda Hof-Sanders en Harrie van 

Puijenbroek op verzoek vroegtijdig advies uitgebracht.  

 

Verschillende transities vragen om regie als het gaat om de toekomst van het platteland. Dat wordt de 

inzet van de verkiezingen van zowel Provinciale Staten als het AB van onze Waterschappen. Er is 

vertrouwen nodig en doorzettingskracht, zodat de nieuwe generatie boeren, burgers en buitenlui 

positief verder kan bouwen aan ons mooie Brabant. 

 

Tijdens de ALV zal ik u bijpraten over het ophanden zijnde Manifest 

2019 en over onze afstemming over extra groene BOA-inzet. 

Tot ziens op 10 november, ik hoop u dan te ontmoeten.  

 

 

Hartelijke groet,  J. Hak, voorzitter BPG  

 

Bijgaande foto is gemaakt tijdens Ontmoeting in het groen: 

in gesprek met Marc de Wit-SSB en onze CdK Wim van de Donk. 
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FPG-BPG-bijeenkomst extra CO2-vastlegging in bos- en natuursector 

Op donderdag 1 november organiseren wij samen met de Federatie Particulier Grondbezit, de 

Bosgroepen en de VBNE een bijeenkomsten over maatregelen om extra CO2 vast te leggen in het 

Nederlandse bos- en natuurbeheer. Op deze bijeenkomst hoort u meer over de context van het 

Nationaal Klimaatakkoord, wat er van bos- en natuureigenaren wordt gevraagd en welke maatregelen 

daarbij horen. Locatie: Landgoed De Barendonk te Beers. Lees meer www.grondbezit.nl 

 
 

Provincie plaatst waarschuwingsborden Afrikaanse varkenspest 

De provincie Noord-Brabant heeft waarschuwingsborden geplaatst tegen de Afrikaanse varkenspest 

bij de parkeerplaatsen bij provinciale wegen in de gebieden waar wilde zwijnen voorkomen. De borden 

zijn gemaakt door de NVWA en worden daarnaast ook bij parkeerplaatsen langs Rijkswegen 

geplaatst. In een aantal gevallen betreft het locaties die in particulier eigendom zijn en wordt de 

medewerking van de eigenaren gevraagd. De provincie ziet extra toe op de hygiëne bij de 

parkeerplaatsen. De mensen die aangereden dode dieren van de provinciale wegen verwijderen 

hebben extra instructies gekregen. Lees verder op www.brabant.nl. 

 

Minister Carola Schouten (LNV) geeft meer ruimte voor het afschieten van wilde zwijnen. De beperkte 

bewegingsjacht mag tijdelijk worden toegepast i.v.m. de dreiging van Afrikaanse varkenspest. 

 

 

https://grondbezit.us16.list-manage.com/track/click?u=7523cfc593e8af46394115838&id=ba42967081&e=45ec95eec7
http://www.grondbezit.nl/
http://www.brabant.nl/
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8 november 2018: Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders 

FPG en NVR organiseren deze Masterclass Duurzame Energie 2018 als verdieping op ons eerdere 

symposium Duurzame energie. Tijdens de masterclass gaan specialisten in op de juridische en fiscale 

aspecten, waardering, RO en gevolgen voor natuur en bodem. Lees meer www.grondbezit.nl 

 

Platteland op gesprek bij ministerie LNV 

Leegloop, vergrijzing, verpaupering en steeds meer ruimte voor criminaliteit, terwijl een vitaal 

platteland juist onmisbaar is voor de grote steden en een leefbaar en welvarend Nederland. Dat was 

het centrale thema van het congres ‘Dynamische Steden en Vitale Regio’s’ in het Akoesticum te Ede, 

wat mede door FPG en BPG werd georganiseerd. 

Bij aanvang van het congres werd een op een 

deur gespijkerd manifest overhandigd aan Jan-

Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie 

LNV, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De 

initiatiefnemers kregen van hem een uitnodiging: 

“Ik kijk er naar uit om samen te werken.” 

Erik Droogh (directeur Leisurelands) en Hans 

Huijbers (voorzitter ZLTO) bieden het Manifest 

aan, mede namens Jan Hak en Roel Robbertsen. 

U vindt het manifest op: 

www.renaissancevanhetplatteland.nl 

 

Landelijk vastgoed; nieuws van het GOB 

Wilt u weten welke percelen in uw omgeving verkocht worden door de overheid? 

Via landelijkvastgoedonline.nl kunt u het aanbod in de gaten houden. 

 

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt tien percelen, met een totale oppervlakte van ruim 12 hectare 

en verdeeld over zeven gemeenten, te koop aan. De grond ligt in Liempde, Mill. Nuenen, Teteringen, 

Oisterwijk, Ossendrecht en Udenhout. Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen 

Vrijdag 7 december 2018. De percelen zijn in samenhangende clusters ondergebracht zoals 

beschreven in de tabel. 

Lees verder op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl. 

 

 
 

Groen Ontwikkelfonds Brabant verkoopt een vrijstaand woonhuis aan de Witvensberg 5 in 

Netersel (gemeente Bladel). De woning ligt tegenover de Neterselse Heide en heeft een prachtig 

uitzicht op omliggende landerijen. De woning wordt verkocht met 5.000m² ondergrond. Optioneel is 

nog eens 10.000m² extra grond te verwerven. 

https://grondbezit.us16.list-manage.com/track/click?u=7523cfc593e8af46394115838&id=ba42967081&e=45ec95eec7
http://www.grondbezit.nl/
http://www.renaissancevanhetplatteland.nl/
https://grondbezit.us16.list-manage.com/track/click?u=7523cfc593e8af46394115838&id=9493aa478f&e=45ec95eec7
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/
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Mogelijkheden voor grondruil Etten-Leur en Breda 

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant gaan in en rond het 

gebied Noordrand Midden, ten noordwesten van Etten-Leur, gronden ruilen om zo de 

waterhuishouding te verbeteren én natuurdoelstellingen van Natuurnetwerk Brabant te realiseren. 

Particulieren/agrariërs worden uitgenodigd om mee te doen. Lees verder op: 

www.groenontwikkelfondsbrabant.nl. 

 

 
 

Belangrijke websites voor particuliere grondeigenaren: 

Contactgegevens ANV’s / intekenen agrarisch natuurbeheer 

www.zlto.nl/onderwerpen/61/Wat-kan-ik-met-natuurbeheer   www.anbbrabant.nl 

 

Hoogspanningsverbindingen traject Roosendaal – Tilburg www.zuid-west380kv.nl 

Voorbereidingsbesluit verlengd: de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden een inpassingsplan voor waarin het tracé van de 

nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost, van het 380 kV-station Rilland naar het 

nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg, wordt vastgelegd. Op de website vindt u de actuele kaart. 

 

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. 

http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/
http://www.zlto.nl/onderwerpen/61/Wat-kan-ik-met-natuurbeheer
http://www.anbbrabant.nl/
http://www.zuid-west380kv.nl/
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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Natuurwerkdag 2018 

Samen buiten aan de slag, dat kan op zaterdag 

3 november 2018 op de Natuurwerkdag. Het is 

gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk 

te gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag in het 

groen. Kom zagen, snoeien en meer. Wil jij erbij 

zijn? Kies dan een leuke locatie uit en meld je 

snel aan! www.natuurwerkdag.nl. 

 

U bent o.a. welkom op de landgoederen De 

Moeren, De Vijverhoeven, Bleijendijk (zie 

foto) en Croy. Op De Hoevens zijn er specifiek 

activiteiten voor kinderen, nl. het planten van 

stinzenbolletjes! 

 
Agenda 

1 november Landelijke bijeenkomst Nieuw bos; Landgoed De Barendonk 

 Aanmelden via www.grondbezit.nl 

3 november Natuurwerkdag 

3 november Natuurwerkgroep Liempde, presentatie boek Liempdse Grenswallen 

10 november ALV van BPG, Landgoed Ulvenhart: we zijn welkom bij Bart Welten! 

12 november Informatie PAS – Boven Dommel 

21 november Vererving Eigendom bij landgoederen/natuurterreinen; uitnodiging volgt  

1 december ALV van FPG; Kasteel Duivenvoorde, Wassenaar 

 Hoofdspreker is de heer Pieter van Geel, oud-bewindsman/gedeputeerde. 

 

Landgoed Ulvenhart - bied je alle ruimte  

Landgoed Ulvenhart sluit je in een innige omhelzing van 

schoonheid, pure rust en natuur. Onze historische panden zijn met 

aandacht verbouwd tot modern uitgeruste locaties voor 

bijeenkomsten, waarbij de authentieke stijl intact is gebleven. In 

combinatie met het overweldigende groen biedt Landgoed 

Ulvenhart daarmee een intieme setting. Voel je welkom! Namens 

het gehele team, Bart Welten www.ulvenhart.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/
http://www.grondbezit.nl/
http://www.ulvenhart.nl/
http://www.bp-grondbezit.nl/
https://www.grondbezit.nl/files/fpg_pdfs/2018%2005%2023%20Privacy%20policy%20FPG%20def..pdf

