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Oprichten Maashorst Spelt Coöperatie
Spelt is een ouderwetse graansoort en is tegenwoordig weer heel populair. Henk Smouter,
projectcoördinator van Landerij Van Tosse en Landschapsbeheer Oss introduceerde destijds de
speltteelt in onze regio en werkt sinds 2005 samen met dors club de Stofvreters aan de teelt van
spelt. Die club bewerkt jaarlijks een aantal kleine percelen voor de Landerij Van Tosse in Oss-Zuid.
Op deze kleine percelen kunnen moderne machines door hun grootte moeilijk uit de voeten. De
landbouwwerktuigen van De Stofvreters zijn kleiner, gebruiksvriendelijker en beter voor het
behoud van de grondstructuur.
Dit jaar is 20 ton Maashorstspelt geoogst. En er komen nieuwe spelt telers bij. Vorig jaar is onze
voorzitter begonnen met het inzaaien van een veld met spelt. Sindsdien zijn er nog 3
Maashorstboeren bijgekomen, Dolf Kappen Reek, Wim Jans en Gerard v.d. Ven uit Zeeland
waardoor de spelt hoeveelheid toeneemt. De horizon is rond de 100 ton. Het gebied zou wel eens
de tweede spelt producerende regio van Nederland kunnen worden.
Daarom is besloten tot een volgende stap, het opzetten van een coöperatie waarin de telers,
loonwerkers, bakkers en molenaars vertegenwoordigt zijn. Voor het opzetten van de Maashorst
Spelt Coöperatie wordt er een informatie bijeenkomst, in januari 2015, georganiseerd. Het streven
is om maart 2015 (onder leiding van Henk) een heuse Maashorst Spelt Coöperatie opgericht te
hebben. Een mooi resultaat dankzij een goede samenwerking tussen verschillende partijen!

perceel spelt op ’t Oventje te Zeeland

Mocht u vragen hebben of wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij:
Henk Smouter
Annie Martens
Projectcoördinator
Coördinator Maashorstboeren
Werkplaats Natuur, Landschap en Cultuurhistorie
tel: 06-54273401
Landerij VanTosse, Landschapsbeheer Oss
email: anniemartensjam@gmail.com
tel: 0654288252
email: hs@werkplaatsnlc.nl
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Nieuwe VVV Maashorst kaart met alle routes
Vanuit het streekfonds Maashorst is het initiatief genomen om een kaart te maken, waarop
Zowel wandel, fiets, mountainbike alsook paardrijd routes vermeld zullen worden.
De wandelroutes over boerenland van de Maashorstboeren worden er uiteraard ook op vermeld.
Voor de leden van de Maashorstboeren als ook de MBO leden is er de exclusieve mogelijkheid
om op deze kaart vermeld te worden. Dit is een kans voor PR voor uw bedrijf op het gebied van
huisverkoop, toerisme, recreatie etc.
Voor meer informatie: bel met Joos van Hees: 06-46892650
Stika (Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten) ook vanaf 2015
De huidige regeling stopt eind 2014. Mede door deelname van boeren en andere grondeigenaren is de
regeling een succes geworden. Onze veldcoördinator Egbert van Hout heeft in het laatste kwartaal van
2014 nog veel aanvragen gekregen mede door de actieve bijdrage van ZLTO afdelingen. Alle vier de Horst
gemeenten, Bernheze, Landerd, Oss en Uden hebben uitgesproken door te willen in een volgende 4 jarige
periode 2016 t/m 2019.
Voor meer informatie over Stika: Egbert van Hout: 06-54637607
Collectief Agrarisch Natuur Beheer Oost Brabant i.o.
Het laatste half jaar heeft onze ANV actief meegewerkt aan deze nieuwe organisatie, die vanaf 2016 de
agrarisch natuurbeheerpakketten gebiedsgewijs gaat uitvoeren (voorheen de zgn. individuele SNL-a
pakketten). Samen met o.a. lokale natuurorganisaties zijn op een zgn. “Vlekkenkaart” de kansrijke gebieden
omschreven. Deze kaarten gaan het voorjaar in de inspraak vanuit de Provincie Noord Brabant. Het nieuwe
beleid is gericht op een gebiedsaanpak, daar waar meer resultaat bereikt kan worden en de gebieden, die
qua biodiversiteit kansrijker zijn.
Nieuws van de Stuurgroep Maashorst






Ons project de Authentieke Maashorstboerderij in bedrijf zien we het liefst ergens in de kern en dat
is medegedeeld in de Stuurgroep.
Er komt een programmabureau om alle activiteiten rond de Maashorst goed te managen. Dit wordt
gemanaged door Janny Straatsma, gemeente Uden, de nieuwe secretaris van de Stuurgroep
Namens de Maashorstboeren wordt gepleit voor natuurbeheer door boeren in natuurgebieden;
zowel in de kern als in de schil.
Voor de procedure voor het inrichtings- en beheersplan (IBeP) voor de kern van de Maashorst
wordt meer tijd uitgetrokken (ca. een maand)
De Maashorstboeren hebben ervoor gepleit dat ook boeren (MHB en ZLTO) als ook WBE’s deel uit
moeten kunnen maken van de inrichting- en beheer commissie.

Kerst- en nieuwjaarswens
Namens ons hele bestuur van de Maashorstboeren en het bestuur van de stichting MHB Projecten
wens ik u allen een hele fijne Kerst en een voorspoedig en vooral gezond 2015 toe!
Uw voorzitter, Jan Ottens

Op een gegeven moment ontdek je
dat elk moment gegeven is.
Frits O.
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