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Nieuwsbrief nummer 10: maart 2016 
 

Zwaluw-expert Bennie van den Brink komt naar Schaijk met bijzondere lezing over 
zwaluwen op 29 maart 2016               
 

Iedereen is van harte welkom; ook niet-leden! 

 

 
 
Op 29 maart 2016 tijdens de algemene ledenvergadering van de Maashorstboeren, komt Bennie van den 
Brink (zie foto) een autoriteit op het gebied van zwaluwenonderzoek, als aftrap van het project Erfvogels, 
een lezing geven. 
 
De Maashorstboeren starten met een Erfvogelproject i.s.m. Brabants Landschap, ZLTO Landerd e.a.  
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 ook nestvoorzieningen voor 
erfvogels, vleermuizenkasten enz. 
De gemeente Landerd doet ook een bijdrage. Hier kunnen maatregelen mee worden betaald die net buiten 
de subsidievoorwaarden van andere regelingen vallen. Het is een flexibele en laagdrempelige regeling. 
Vogelwerkgroepen, vleermuizenwerkgroepen, etc., worden betrokken voor het inbrengen van hun 
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deskundigheid en informeren van de deelnemers. Ook kunnen zij de maatregelen monitoren. Zo draagt het 
project ook bij aan de samenwerking tussen diverse instanties en organisaties.  
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. 
 
 

Brandrode Rund:     
Het project ‘Brand Rode Rund’ gaat dit jaar echt van start.  Op 29 februari was een bijeenkomst voor 
geïnteresseerde leden en ook andere belanghebbende partijen (Brab. Landschap, SBB, BPG, Stamboek BRR) 
werden hierbij uitgenodigd. De avond was bijzonder geslaagd. Circa 40 belangstellenden waren aanwezig.  
Bennie KleinSwormink  had en boeiend betoog over zijn bedrijf met 180 Brandrode koeien en zijn manier 
van boeren en de boerderijwinkel waarin het vlees van zijn koeien goed tot waarde komt. Zie ook 
www.kleinswormink.nl  
 
Er wordt hard gewerkt om een goede praktijkleergang op te zetten voor 2016 en 17. Daarin komen zaken 
aan bod zoals; Natuurbegrazing, PR en communicatie vaardigheden, vlees/melkverwaarding en leerzame 
excursies naar interessante bedrijven met Brandrode runderen.  
Hebt u interesse meldt u dan snel aan! 
 
De Maashorst als Toeristische Kans: 

Onlangs hebben de Maashorstboeren deelgenomen aan een regionaal Toeristisch Overleg 

om met name via de VVV’s  de Maashorst beter op de kaart te zetten. 

Met name verbinding tussen de verschillende websites  (o.a. De Uitpunt websites van de gemeenten) en  

de afstemming van agenda’s wordt ingebracht bij de VVV Noord Oost Brabant. 

Een mogelijkheid om uw bedrijf/activiteit te promoten kan via:  https://www.streekweb.nl  

 
 
 
 
Agenda:  
Dinsdag 29 maart 2016 Algemene Leden Vergadering Maashorstboeren. Deze avond komt in het teken 
van het Erfvogelproject te staan en speciale aandacht zal uitgaan naar de Boeren Zwaluw. 
Plaats: De Buitenhorst Franse baan 4 te Schaijk. Aanvang 20.15 uur 
 
Let op: de Algemene ledenvergadering begint om half 8! Vanaf 8 uur komen de gasten aansluiten voor de 
lezing van Bennie vd Brink. 
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