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Nieuwsbrief nummer 13 december 2016
Deelnemers Praktijkleergang Brandrode rund op excursie bij Taurus te Keent

Op 24 november was derde bijeenkomst van de praktijkleergang; Brandrode Rund. Dit als
onderdeel van het project ‘Het-Brand-Rode-Rund-als-grote-grazer-in-en-rond-de- Maashorst’.
Een project dat de Maashorstboeren in 2016 startte, in samenwerking met andere partijen en
dat duurt tot eind 2017. Een project dat
De Maashorstboeren werden bijzonder gastvrij ontvangen door de stichting Taurus te Keent,
gehuisvest in het prachtige bezoekerscentrum van Brabants Landschap.
Deze dag stond in het teken van vermarkten van het vlees van Brandrode koeien en
natuurbegrazing.

Figuur 1 Sjaak van Rossum wist zijn publiek op bijzonder kundige wijze te boeien!

Maashorst zorg project

In oktober en november volgden vijf zorgboeren het programma StorySelling. Dit in het kader
van het deelproject ‘zorg op de boerderij’, een klein onderdeel van het project: ‘Meer
Maashorst ‘een gezond landschap’. ZLTO is projecteider en de Maashorstboeren mede
uitvoerder. De deelnemers van zorgboerderijen bieden passende zorg voor diverse
doelgroepen met een zorgvraag en beschikken ieder over een uniek aanbod, maar hoe
profileren zij zichzelf en de unieke kernwaarden van de zorgboerderij naar buiten toe? Een
belangrijke zaak als het gaat om continuïteit in het bedrijf door behouden van oude en het
werven van voldoende (nieuwe) cliënten! Een verdieping op het thema StorySelling helpt de
ondernemers in de uitvoering hiervan.
Tijdens de vier bijeenkomsten ‘StorySelling’ trainden de deelnemers zichzelf in het presenteren
van deze unieke kernwaarden van de zorgboerderij naar buiten toe. Door samen te werken
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met andere zorgboeren te leren van elkaar en krachten te bundelen! Tijdens de vier
werksessies werkten de zorgboeren samen, en gaven ze hun eigen specifieke werkwijze aan,
zowel mondeling als met beelden en teksten. De verzamelde informatie van iedere individuele
deelnemer is samengevoegd tot een Mind Movie (een korte film), zo kan iedere deelnemer zijn
eigen bedrijf naar buiten toe presenteren op een unieke wijze.
Daarnaast is er de ontwikkeling van twee nieuwe product markt combinaties uitgewerkt voor
zorgboerderijen; ‘Gezins-leren-kamperen’ en ‘Het MantelDiner voor twee’.

Figuur 2 Workshop StorySelling

Maashorst streekproducten

De speciale inkoopactie van slierasperges in pot bij Voets Specialiteiten geldt ook nu nog. De

slierasperges voorraad is eigendom van de Maashorstboeren en meer afname/verkoop is van
belang voor ons!
Stickers streekproduct Maashorstboeren, verkrijgbaar bij Annie Martens;
info@maashorstboeren.nl

Figuur 3 Maashorstslierasperges

Subsidie aanleg (onderhoud) natuur en landschap

Verschillenden gemeenten hebben samen met Waterschap Aa en Maas en de provincie NoordBrabant een contract gesloten om het agrarische natuurlandschap op hun grondgebied te
versterken. Deze subsidieregeling is het Blauw Groen Stimulerings Kader (kortweg Stika
genoemd).
Iedere gemeente heeft bepaalde gebieden aangewezen en ook de specifieke pakketten!
Bij goede plannen is maatwerk zeker niet uitgesloten.
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De regeling is bedoeld 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.
Om invulling te geven aan het Stimuleringskader hebben de ANV’s Maashorstboeren
(contactpersoon Dirk Geenen, tel nr. 06-10967690) en D‘n Beerse Overlaet (contactpersoon
Frank van Deursen, tel nr. 06-25153858) ook een actieve rol; met name om te werven. Hebt
u een globaal idee en de vraag of dit in te passen is in uw bedrijf bel dan gerust met de
contactpersoon van de ANV in uw regio.
Hebt u daadwerkelijk interesse voor begeleiding van uw aanvraag: Neem dan contact op met
de ANV veldcoördinator Egbert van Hout.
Zijn tel. nr. is 06-54637607 of mail: egbertvanhout@planet.nl

Walkantfrees Demo’s succesvol

Agrarisch Natuur Vereniging (ANV) de Maashorstboeren werkt nauw samen met andere
partijen in het veld.
Deze keer werd in samenwerking met ZLTO en werktuigencoöperatie Den Buffel en
Waterschap AA en Maas, op twee plaatsen in het gebied (Loosbroek en Odiliapeel) een
demonstratie verzorgd van de zogenoemde ‘walkantfrees’.

Figuur 4 demo Walkantfrees ! Succesvolle demo’s in Loosbroek en Odiliapeel

Boek; Boeren met Ontzag over groei, grenzen en perspectieven

Auteur: Wim Schippers. Uitgave: november 2016
Het boekje ‘Boeren met Ontzag’ is een drieluik, dat in het kort laat zien: waar we als boer en
samenleving met landbouw uit de uit de bocht zijn gevlogen, welke grenzen daarbij zijn
overschreden en wat de perspectieven zijn als we die grenzen in acht nemen.

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2017.
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