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Nieuwsbrief nummer 12: augustus 2016 
  
Subsidie mogelijk voor natuur en landschap 
Verschillenden gemeenten hebben samen met Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant 
een contract gesloten om het agrarische natuurlandschap op hun grondgebied te versterken. Deze 
subsidieregeling wordt het Blauw Groen Stimulerings Kader (kortweg Stika) genoemd. 
Iedere gemeente heeft bepaalde gebieden aangewezen en ook de specifieke pakketten! 
Om invulling te geven aan het Stimuleringskader werken de ANV’s Maashorstboeren en D‘n Beerse 
Overlaet actief samen met ZLTO.  
De regeling is vooral interessant  voor boeren en particulieren met grond in het buitengebied. Denk aan 
een bomenrij of een rij met knotbomen langs een sloot of denk aan een houtwal. Op bepaalde plaatsen is 
het mogelijk nieuwe landschapselementen aan te leggen; bijvoorbeeld in onrendabele hoeken van een 
perceel of door randenbeheer op uw percelen door middel van een bloemrijke rand of akkerflora- en fauna 
rand. Ook behoort de aanleg van een amfibieënpoel  tot de mogelijkheden. 
Interesse? Neem dan contact op met de ANV veldcoördinator Egbert van Hout. Zijn tel. nr. is 06-54637607 
of mail: egbertvanhout@planet.nl  
 
 
Erfvogelproject 
De Maashorstboeren zijn gestart met een Erfvogelproject i.s.m. Brabants Landschap, ZLTO Landerd, 
gemeente Landerd, vogelwerkgroepen e.a.     
 

 
Foto 1 Erfvogel maatregelen/voorzieningen 
 
Reeds 32 deelnemers hebben zich al opgegeven voor deelname aan het Erfvogelproject. Een unieke kans 
voor boeren en burgers in het buitengebied van de gemeente Landerd. 
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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. 
Van dit project zal veel positieve PR uit gaan.  
Voor informatie over het erfvogelproject, of aanmelden: stuur  een email naar; info@maashorstboeren.nl  
 
 
Project Brandrode Rund prima van start en op schema! 
  

 
Foto 2 Het Brandrode rund 
 
Het project ‘Brand Rode Rund’ begon dit voorjaar met een praktijkleergang. De aanmelding verliepen 
bijzonder snel. Zo snel dat hij al binnen een maand overtekend was! De eerste cursusdag was in juni j.l. 
Docent Geert Willems wist de deelnemers op een prettige manier te boeien. Ook de excursie o.l.v. SBB en 
naar boer Kuijpers Brandrood melkvee was meer dan de moeite waard. 
 
In het kader van dit project is een Maashorst streekproduct pur sang ontwikkeld: het Maashorst 
Speltworstenbroodje met 100% gehakt van het brandrode rund (koeien van Landgoed Nabbegat) en 100% 
Maashorst spelt! Meer Maashorst product is niet denkbaar. 
Resultaat van een unieke samenwerking van de Maashorstboeren, Maashorst Spelt Vereniging, Landerij 
van Tosse en Bakker Van de Ven. In het najaar zal er een promotiecampagne door de bakker opgezet 
worden, samen met andere partijen om het Speltworstenbroodje goed in de markt te zetten. Op de 
Maashorstfair is de eerste stap al gezet en de kwaliteit werd geroemd! 
 

   
Foto 3 Het Maashorst Speltworstenbroodje.  
Binnenkort overal verkrijgbaar! 

mailto:info@maashorstboeren.nl


 

3 
 

 
MaashorstFair 31 juli 2016 een groot succes. 
 
Een terrein van circa 7 hectare was prima gevuld met bezoekers. Door de gezellige sfeer bleven mensen 
veel langer dan ze aanvankelijk van plan waren, was een vaak gehoorde opmerking. De wereld van de 
Maashorst op alle fronten beleven, proeven en ruiken, in combinatie met cultuur en natuur dat is de 
MaashorstFair 2016, het doel van deze 10de jubileum editie, dat ruimschoots waargemaakt is. 
Voor informatie zie: www.maashorstfair.nl 

 
 
Foto 4 en 5 MaashorstFair 2016 
 
 
Nieuws Collectief ANB Oost Brabant 
 
Voor het gebiedsplan 2017 zijn we actief bezig om deelnemers te werven in het Maashorstgebied, met 
name in de Bleeken en Grolders. Uitgangspunt is een gebiedsbenadering voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer(ANBL), waarbij winst geboekt wordt voor weide en/of akkervogels. Het betreft 
meerjarige individuele beheercontracten tussen de agrariër en het Collectief. Hiermee kunnen de 
deelnemende agrariërs tevens hun eigen bedrijf versterken op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Ook vindt werving plaats voor blauwe waterpakketten i.s.m. Waterschap Aa en 
Maas. Namens het Collectief is Jan Ottens de veldmedewerker in deze regio, zijn tel nr. is 06-11225096 
 
Maashorstkerstpakketten en Verjaardagskalenderactie 
 
Kans voor Boerderijwinkels van de Maashorstboeren 
De komende tijd wordt u benaderd voor kerstpakketten, zowel voor kleine als grotere 
bedrijven/organisaties in de Maashorstregio. 
 
Hebt u klanten, die meer dan 100 kerstpakketten bij nu afnemen, dan is het een idee om een presentje van 
de Maashorstboeren bij te voegen. Bijvoorbeeld de bekende Verjaardagskalender van de Maashorstboeren 
en een 10 tal mooie ansichtkaarten met landschapsplaatjes van de Maashorst. 
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Hebt u interesse voor een speciale inkoopprijs bij afname boven de 100 stuks, neem dan contact op met 
Joos van Hees, voorzitter/secretaris van de Stichting Maashorstboeren Projecten. 
 

  
Foto 6 Maashorstboeren kalender met 10 ansichtkaarten 
 
  
 
 
 


