Maashorstboeren organiseren
praktijkleergang Brandrode rund

.
Agrarische Natuur Vereniging de Maashorstboeren

Boeren zijn al eeuwen natuur en landschapsontwikkelaars
en onderhouders er van!
Zowel in natuurgebieden als in landbouwgebieden willen
boeren een rol van betekenis gaan spelen met Brandrode
grazers in nauwe samenwerking met andere
grondeigenaren, zoals de terrein beherende organisaties,
gemeenten en landgoedeigenaren.

De Maashorstboeren zijn een belangrijke economische
drager voor het gebied. Maar dat niet alleen! Ze vormen
ook een factor van betekenis op het gebied van
landschapsbeleving, boerencultuur/natuur en vooral ook
als leveranciers van hoogwaardig voedsel in de vorm van
streekproducten. Daarbovenop komt nog hun betekenis
in de toeristisch/recreatieve sfeer.

Er is kennis voor nodig om de kansen die het Brandrode
rund biedt tot waarde te brengen.

Het project: ‘Brandrode rund als grote grazer op en rond
de Maashorst’ staat in 2016 en 2017 centraal.
Zie voor meer informatie: www.maashorstboeren.nl
Interesse in praktijkleergang Brandrode rund?
Hebt u interesse om de praktijkleergang te gaan volgen,
neem dan contact op met onze coördinator:
Annie Martens Mobiel: 06-54273401
Mail: info@maashorstboeren.nl
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Deelnemers leren de achtergronden van natuurbegrazing
kennen, evenals verwaarding van melk- en vleesproducten
van dit ras en communicatie en PR die ervoor nodig is.
Het programma van de praktijkleergang is opvraagbaar
bij de coördinator.
Bij uitstek professionals met passie, dat zijn veehouders
met Brandrode runderen.

Maashorstboeren
organiseren een
praktijkleergang rond
Brandrode rund

Brandrood Kaas: uniek en smaakvol!
Brandrode runderen hebben eigenschappen die
economisch gezien, tot op de dag van vandaag,
interessant zijn en steeds meer aan waarde winnen
bij de bewuste consument!

Begrazing met Brandrode runderen
Vanwege de unieke eigenschap om zeer zuinig met
mineralen om te gaan, is het Brandrode rund uitermate
geschikt voor begrazing van natuurgebieden.
Daar gaat het immers om het halen van natuurdoelen en
realisatie van biodiversiteit. Het Brandrode rund heeft in
dit opzicht haar verdienste inmiddels ruimschoots
bewezen. Bij Natuurmonumenten zijn al enkele jaren
kuddes Brandrode runderen ingeschaard. Het is gebleken
dat ze goed voldoen. Ze grazen en kabbelen aan takken
op dezelfde manier als andere runderrassen in
natuurgebieden.

Het Brandrode rund en Slow Food Nederland

De Maashorstboeren betrekken ook andere partijen bij
dit project zoals:
Gemeenten Landerd, Uden, Oss, Bernheze en Provincie
Noord Brabant, De Maashorst, Brabants Particulier
Grondbezit (BPG), ZLTO afdelingen, Waterschappen,
Maashorst Betrokken Ondernemers, Staatsbosbeheer,
VVV, Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Stichting Taurus,
Natuurmonumenten, Vereniging Het Brandrode Rund,
Diverse milieuverenigingen in en rond de Maashorst,
Brabants Landschap, Natuurvlees Nederland.

In 2013 stemde Slow Food Nederland in met een
presidium voor het Brandrode rund.
Daarmee is dit ras het tweede Nederlandse rund dat
naast opname in de Ark-van-de-Smaak van Slow Food
een Presidium-status heeft verkregen.
Slow Food is een internationale non-profit organisatie
gericht op lekker, puur en eerlijk voedsel.

