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Nieuwsbrief 7: april 2015  
 

Inrichting- en beheerplan (IBeP) de Maashorst 
In een eerder bericht hebt u kunnen lezen, dat het IBeP per 1 mei ter inzage komt en er op 
gereageerd kan worden door iedereen die dat wil. Maak uw mening kenbaar!  De stuurgroep 
heeft het concept op 20 april besproken en het is de bedoeling dat het in juni naar de 
gemeenteraden gaat. Ook komen er inspraak avonden: zie berichtgeving hierover in ander mail! 
 
Informatie avond IBeP 
Op 15 april is een informatie avond georganiseerd door ZLTO, BPG (Brab. Particulier Grondbezit) 
en de Maashorstboeren. Anke Dielissen (ARK natuurontwikkeling) sprak over het IBeP. 
René de Bont (BPG) legde uit wat de kansen voor grondeigenaren zijn op het gebied van 
particulier natuurbeheer. 
Rini Smits (WBE; Wild beheer eenheid) gaf aan waar knelpunten komen, wanneer er in bepaalde 
gebieden niet meer gejaagd mag worden en wat vooral de landbouw daar voor schade aan kan 
gaan ondervinden. Een uniform jachtbeleid conform landelijke wetgeving is wenselijk. Er dient een 
schadefonds te komen voor schade door wild aan gewassen op en rond de Maashorst. 
 

 
Foto1: Particulier natuurbeheer; fraai, doeltreffend en goedkoop! 
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Reactie op concept IBeP 
Vanuit de Maashorstboeren is een reactie gestuurd naar de stuurgroep op het eerste concept. 
In grote lijnen komt het erop neer dat de Maashorstboeren vinden dat: 

 particulier natuurbeheer en ondernemende EHS (zeg maar ’natuurlandbouw’) mogelijk 
moet blijven, zowel in de schil als in de kern van de Maashorst, omdat dit enorme kansen 
biedt voor grondeigenaren en daardoor de plannen voor de Maashorst realistischer 
worden. Het is immers nog maar zeer de vraag of de hoge ambitie om alle grond in de kern 
voor 2019 gekocht te hebben, zal slagen. Door de grondeigenaren deel te laten nemen aan 
het proces, worden die plannen beter haalbaar en bovenal doet het recht aan de positie 
van de grondeigenaren. Mee laten doen in de plaats van uitsluiten! 

 Brandrode runderen onze voorkeur hebben boven kunstmatig gefokte ‘oerossen’. 

 onze leden de kans moeten krijgen om vee (ongeacht welk ras er komt) in de Maashorst 
(mede) te verzorgen. 

 onze groenploeg kansen moet krijgen om (mede) onderhoudswerkzaamheden te 
verzorgen in de Maashorst. 

 
Foto 2: Particulier natuurbeheer voor: 

 meer variatie en daardoor meer biodiversiteit 

 beter maatschappelijk draagvlak. 
 
 
Nieuws uit de stuurgroep: 
De vergadering van 20 april stond helemaal in het teken van het IBeP 
Bovengenoemde punten zijn daarin weer naar voren gebracht. 
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In de stuurgroep zelf, gaat veel veranderen: (Voor uitgebreid nieuws in dezen; zie mails 
betreffende de stuurgroep die reeds in uw bezit zijn) 

 Er is al een programma bureau actief dat het hele reilen en zeilen in de gaten houdt. 

 De stuurgroep wordt raad van advies. Wie er precies in komen is nog niet bekend. 

 Er is inmiddels ook al een bekostigersoverleg (hierin zitten de Maashorstgemeenten, het 
Waterschap en SBB) Hierin gaat de besluitvorming plaatsvinden. In dit bekostigersoverleg 
zouden de particuliere grondeigenaren ook vertegenwoordigd moeten zijn. 

 
Project Boerderijwinkels 
Op 21 april is de tweede bijeenkomst geweest van het project Studiegroep Boerderijwinkels. Deze keer 
waren we te gast in de sfeervolle omgeving van bijenteeltmuseum Ecopoll, van de familie Schuurmans. 
Wederom een bijzonder geslaagde avond, informatief en met veel nieuwe en creatieve ideeën. 
In september staat de derde bijeenkomst gepland. 
 
Project Brandrode Rund 
Er zijn gesprekken gepland met SBB en BrabantsLandschap over de mogelijkheden voor begrazing door 
Brandrode runderen. Met de stichting Taurus is al een gesprek geweest of daar mogelijkheden liggen om 
onze boeren in te schakelen. Zodra meer bekend is, worden degenen die interesse getoond hebben 
bijgepraat. 
 
Groenploeg 
Met SBB en gemeenten worden gesprekken gevoerd om te bezien wat de mogelijkheden zijn voor onze 
groenploeg. Een nieuwe folder over de Groenploeg is in de maak. 
 
Speltvereniging: 
De oprichting van een vereniging waarin telers, molenaars en bakkers vertegenwoordigd zijn is binnenkort 
een feit. Een mooi resultaat met een positieve uitstraling tot in de verre omgeving! 
 
VVV Maashorst kaart: 
De oplevering is wat vertraagd doordat nog niet alle routes beschikbaar zijn en meer afstemming nodig 
is met andere beschikbare wandel/fietskaarten. Binnenkort meer hierover. 
 

Agenda: 
Hemelvaart:  tijdens Ujese feesten; ‘markt’ met Maashorst streekproducten 
13 september: Maashorstfair. 
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