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Nieuwsbrief nummer 11: april 2016 
  
De Maashorstboeren zijn gestart met een Erfvogelproject i.s.m. Brabants Landschap, ZLTO 
Landerd, gemeente Landerd, vogelwerkgroepen e.a.     
 

Erfvogelproject Landerd vlot van start en zoekt JOU! 

 

 
Foto 1 Erfvogel maatregelen/voorzieningen 
 
Reeds 15 deelnemers hebben zich al opgegeven voor deelname aan het Erfvogelproject. Een unieke kans 
voor boeren en burgers in het buitengebied van de gemeente Landerd. 
De Maashorstboeren zoeken JOU als Erfvogel-deelnemer. 
Het Erfvogelproject richt zich op het creëren van betere omstandigheden voor erfvogels (nestgelegenheid 
en voedsel). Er is een breed scala aan maatregelen mogelijk. Naast beplanting is ook nestvoorzieningen 
voor erfvogels, vleermuizenkasten etc. mogelijk. 
Het is een flexibele en laagdrempelige regeling. Vogelwerkgroepen, vleermuizenwerkgroepen, etc., worden 
betrokken voor het inbrengen van hun deskundigheid en informeren van de deelnemers. Ook kunnen zij de 
maatregelen monitoren.  
Er wordt ingezet op ca. 50 deelnemers (boeren en particulieren met grond (erf)) in Landerd. 
In de volgende jaren hopen we het project uit te breiden naar de andere Maashorstgemeenten. 
Dit is project zal veel positieve PR uit gaan. Vooral omdat veel mensen sowieso iets met erfvogels hebben 
en omdat er verschillende partijen bij betrokken worden. 
 
Voor meer informatie over het erfvogelproject, of aanmelden: stuur  een email naar; 
info@maashorstboeren.nl  
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Praktijkleergang Brandrode Rund is vol getekend! 
 
  

 
Foto 2 Het Brandrode rund 

 
Het project ‘Brand Rode Rund’ begint met een praktijkleergang. Daarin komen zaken aan bod zoals; 
Natuurbegrazing, PR & communicatie vaardigheden, vlees-/melkverwaarding en leerzame excursies naar 
interessante bedrijven met Brandrode runderen.  
In totaal hebben zich nu al 16 deelnemers aangemeld, deels leden van onze vereniging  en deels uit de 
nabije omgeving via andere ANV’s, zoals Raamvallei. In het projectplan is op 10 deelnemers gerekend (8- 10 
is een ideaal aantal voor een goede praktijkcursus. Daarmee is de cursus nu meer dan vol, wat betekent dat 
aanmelden helaas niet meer mogelijk is. 
 
 

Nieuwe STIKA Horst en Raam III van start! 

 
Foto 3: Onze Groenploeg in actie bij de aanplant van het eerste poject  van stika HR III. 
Maar liefst 1700 bomen en struiken werden vakkundig geplant! 
 
In alle vier Maashorstgemeenten is nieuw budget beschikbaar voor aanleg en/of onderhoud van 
landschapselementen en/of bloemenranden. De eisen zijn per gemeente verschillend en het budget  is 
beperkt. Indien u gebruik wilt maken van STIKA neem dan tijdig contact op met Egbert van Hout, die 
veldcoördinator is namens ANV de Maashorstboeren.  Hij is te bereiken op tel: 0486- 451429 of 06-
54637607 mail naar: egbertvanhout@planet.nl 
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 Voor de Maashorstboeren zelf is het van belang dat het derde Stika gebiedscontract ook goed aansluit bij 
de maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. Hiervoor  zal  de ANV de contacten met 
overheden, voorlichting en perscommunicatie onderhouden. 

 
Gemeente Oss bezig met Toeristisch/Recreatieve Visie: 
Onlangs hebben de Maashorstboeren deelgenomen aan een gemeentelijk Toeristisch Overleg vanuit de 
gemeente Oss. Met name de kansen vanuit de Maashorstboeren zijn door ons ingebracht ten behoeve van 
de definitieve Visie op Toerisme en Recreatie in de gemeente Oss. 
Wilt u meer informatie hierover neem dan contact op met Walter van Liere van de Rowaldhoeve tel; 06- 
of met Joos van Hees  tel: 06-46892650) 
 

Promotiematerialen Maashorstboeren Beschikbaar! 
Op de website staat een actueel overzicht van alle beschikbare promotiematerialen. 
http://www.maashorstboeren.nl/?page_id=1424   
Hoe meer leden actieve PR doen hoe bekender de Maashorstboeren en ook de lokale producten en 
diensten, die onze ondernemers aan de man brengen! 
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