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Pieter Dirven realiseert meer natuur én ONNB  
 
Landgoed Luchtenburg: bijzondere 
‘inspiratieplek voor goede voeding’  
 
“Ik hoor vaker: ‘Pieter, jij woont op het mooiste landgoed van Nederland’. Ik snap dat wel. 
Het is niet alleen prachtig gelegen, maar ook de aanwezigheid van monumentale 
gebouwen én het kleinschalige, afwisselende landschap maken Landgoed Luchtenburg tot 
een plaatje.” 
‘Pieter’ is Pieter Dirven, oprichter en eigenaar van de Smaakspecialist. Zijn bedrijf heeft 
zich een jaar geleden gevestigd op Landgoed Luchtenburg. “De Smaakspecialist gelooft in 
de kracht en noodzaak van goede voeding, voor een leefbare wereld. Landgoed 
Luchtenburg gaat dan ook als kennis- en inspiratieplek dienen, zowel voor kinderen als 
voor volwassenen.” 
 
Landgoed Luchtenburg ligt ten zuiden van 
Ulvenhout in de gemeente Alphen-Chaam. 
Het maakt onderdeel uit van de ‘Chaamse 
Landgoederen’. Bijzonder aan Landgoed 
Luchtenburg is het nog grotendeels 

ongeschonden kleinschalige landschap 
met bossen, graslanden houtwallen en 
singels.  
Het landgoed is enkele jaren geleden 
aangekocht door Holland Landgoed Fonds, 

Arjan Jurry (links) en Pieter Dirven op Landgoed Luchtenburg in Ulvenhout 
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lid van BPG-vereniging Landelijk Brabant. 
Het fonds koopt Nederlandse 
landgoederen, die onder de 
Natuurschoonwet zijn of kunnen worden 
gerangschikt, aan en investeert in de 
ontwikkeling ervan. Met als uiteindelijke 
doel om de landgoederen te behouden 
voor de generaties die na ons komen. 
Directeur Arjan Jurry over deze strategie: 
“Wij zien dat veel landgoederen op 
omvallen staan. Vaak door geldgebrek of 
omdat de families, die eigenaar zijn van 
het landgoed, verschillende ideeën 
hebben over hoe het met het landgoed 
verder moet. Door ze aan te kopen en in 
te investeren kunnen we landgoederen 
behouden.” 
 
Buitenkansje 
Jurry kwam bij Landgoed Luchtenburg uit 
na contact met de kinderen van de 
voormalige eigenaar. Zij wilden de wens 
van hun overleden vader, om het 
landgoed niet in delen te verkopen, 
respecteren en boden het 63 hectare 
grote landgoed aan Holland Landgoed 
Fonds te koop aan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Een buitenkansje”, zegt Jurry. “Een 
prachtig landgoed met, heel prominent op 
het terrein, een rijksmonument van 400 
jaar oud.”  
In lijn met de filosofie van Holland 
Landgoed Fonds is vervolgens gezocht 
naar een erfpachter. Die werd gevonden 
in de persoon van Pieter Dirven, oprichter 
en eigenaar van de Smaakspecialist. Zijn 
bedrijf ontwikkelt, produceert en 
distribueert duurzame 
levensmiddelen. “De Smaakspecialist is 
een social venture, opgericht vanuit de 
overtuiging dat het, als het om ons eten 
gaat, anders kan én moet. Wij geloven 
oprecht in de kracht van biologisch eten 
en de positieve invloed die dat heeft op de 
gezondheid van de mens en de wereld.” 
Via de verkoop van biologische 
levensmiddelen wil de Smaakspecialist 
zoveel mogelijk consumenten prikkelen 
om anders te gaan eten. Het bedrijf van 
Dirven heeft bovendien een educatief 
lesprogramma over verantwoorde voeding 
(Kidsproef) opgezet en opent binnenkort 
een eigen ‘proeflokaal’. Dirven: “Bij alles 
wat we doen gaan we uit van duurzame 
levensmiddelen. Zelfs de bruiloften die 
hier op Luchtenburg worden gehouden 
zijn biologisch. Geen cola, niet roken en 

Natuur en Ondernemen 
Op steeds meer plekken in Brabant 
kiezen particuliere grondeigenaren  

en ondernemers (veelal agrariërs) ervoor 
om op hun gronden ook natuur aan te 

leggen en te onderhouden.  
De landgoederen De Zandhoef, 

Luchtenburg en De Koekoek zijn daar 
goede voorbeelden van.  

In een serie van drie artikelen zetten we 
de schijnwerper op deze bijzondere 

landgoederen, die elk -voor een 
onderdeel van hun plannen- subsidie 

hebben ontvangen van Groen 
Ontwikkelfonds Brabant.  
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uitsluitend biologisch eten. Wil je dat niet? 
Prima, maar dan kun je jouw bruiloft niet 
hier organiseren.” 
 
Meer natuur 
Pieter Dirven is zich bewust van de 
natuurkwaliteiten van Landgoed 
Luchtenburg. In de komende drie jaar gaat 
hij zelfs, door 28 hectare landbouwgrond 
om te zetten naar nieuwe natuur, meer 
natuur realiseren op het landgoed. 
Iets minder dan helft wordt Ondernemend 
Natuurnetwerk (ONNB). Deels wordt dat 
kruiden- en faunrijke akker en deels 
kruiden- en faunarijk grasland. De 
Smaakspecialist gaat de ONNB-percelen 
gebruiken om anderen bewust te maken 
van het belang van biologische landbouw 
en producten. “Pieter is een ondernemer, 
die innovatief en vanuit een groot 
verantwoordelijkheidsbesef aan de slag 
wil met de mogelijkheden die het 
natuurnetwerk hem biedt. Hij wil op 
Luchtenburg écht het verschil maken. Ik 
vind het een heel mooi voorbeeld van 
Ondernemend Natuurnetwerk”, aldus 
Jurry, die ook grote waardering heeft voor 
de medewerking van Groen 
Ontwikkelfonds Brabant. “Door de goede 
samenwerking met Groen Ontwikkelfonds 
Brabant, het waterschap, ecologen en 
Bosgroep Zuid hebben we het hele proces 
van oriënterende gesprekken tot 
toekenning van de subsidie binnen nog 
geen anderhalf jaar kunnen 
doorlopen.”Dat zo snel zoveel hectares 

landbouwgrond kunnen worden omgezet 
naar natuur is te danken aan het lage 
fosfaatgehalte. Over het algemeen zijn de 
fosfaatwaarden van landbouwgronden te 
hoog om er schrale natuur te kunnen 
ontwikkelen. Op Luchtenburg is de 
landbouwbedrijfsvoering echter nooit 
intensief geweest. Daarnaast is in de 
afgelopen 15 jaar sprake geweest van 
agrarisch natuurbeheer. Ook dat heeft een 
positieve invloed gehad op de 
bodemkwaliteit én de aanwezigheid van 
dieren en planten op het landgoed.  
Dirven gaat de graslanden inrichten als 
speltakkers, laat de graslanden begrazen 
door runderen en legt een 
hoogstamboomgaard aan. Boomgaarden 
hebben een belangrijke landschappelijke 
betekenis en zijn als leefgebied belangrijk 
voor bijvoorbeeld de steenuil.  
“Ik hecht veel waarde aan verbetering van 
onze biodiversiteit. Onze activiteiten zijn 
erop gericht om de aarde niet te uit te 
putten. Dan is het mooi dat je dat hier 
letterlijk in de praktijk kunt brengen.” 
 
Wil je meer weten over het realiseren van 
het Natuurnetwerk Brabant op een 
landgoed, kijk dan 
op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl  
Heb je plannen voor (Ondernemend) 
Natuurnetwerk, neem dan contact op 
met de Werkeenheid Natuurnetwerk 
Brabant via 
werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl 
of 06-18303065. 

 
 
 BPG Vereniging landelijk Brabant 

Zowel bestaande als nieuwe particulierere natuurbeheerders realiseren belangrijke delen van het 
Natuurnetwerk Brabant. Zonder particuliere initiatieven gaat het niet lukken! Zij werken samen in BPG 
Vereniging landelijk Brabant. Met focus op landelijk erfgoed én landschappelijke waarden. De diverse 

eigenaren -niet alleen landgoedeigenaren!- die de vereniging vertegenwoordigt beheren 65.000 hectare in de 
provincie Noord-Brabant. De landgoederen zijn grotendeels opengesteld voor publiek. BPG heeft aan de wieg 
gestaan van de regeling ‘rood voor groen’ en haar landelijke Federatie is nauw betrokken bij de aanpassingen 

van de Natuurschoonwet. 
Voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, zelf eigenaar van een landgoed, roept (aankomende) 

grondeigenaren op om ook ‘mee te doen’.  
“Laten we samen het Brabantse buitengebied mooier en diverser maken.” 

Voor meer informatie: www.landelijkbrabant.com  
 


