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Frisse start 2018 

Na een lange nieuwsbrief stilte eindelijk weer een bericht van de Maashorstboeren. 

In 2017 zijn we als voltalling nieuw bestuur begonnen en het heeft voor ons allen de 

nodige tijd gekost om de achtergronden en structuren van de verening en de organisaties 

om ons heen te leren kennen. Na de geslaagde 1e ledenvergadering afgelopen maand 

kunnen we met veel energie en nieuwe ideeen het nieuwe jaar tegemoet gaan. 

 

 

Het was spannend om voor het eerst voor jullie als bestuur op te treden maar de sfeer in 

eterij D’n Oven was erg goed. De ledenvergadering was erg inspirerend voor ons en heeft 

eraan bijgedragen dat we met veel energie 2018 in zijn gegaan. 

Vabimpuls 

Na het gebruikelijke vergaderschema mochten we gastspreker Peer Verkuilen welkom 

heten die ons allen een duidelijke toelichting gaf over het kennisplatformVabimpuls. Bij dit 

kennisplatform kunnen eigenaren van leegstaande stallen in het buitengebied van 

Brabant specialisten inschakelen die al in een beginstadium alle mogelijkheden kunnen 

bekijken. Er blijkt vaak meer mogelijk dan men in eerste instantie denkt. Vanaf 1 maart 

2018 stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de 

voucherregeling. Meer informatie kan een ieder vinden op de site  www.vabimpuls.nl 

 

 

http://www.vabimpuls.nl/


Brainstormsessie 

Tijdens de jaarvergadering hebben we ook een brainstormsessie gehouden omdat we als 

nieuw bestuur graag meer input willen krijgen van de leden. Wat willen de leden en hoe 

kunnen we dit gaan uitvoeren? Als bestuur hebben we voor 4 thema’s gekozen; 

Landbouw, Verbrede landbouw, Natuur inclusieve Landbouw en Innovatie. 

We hebben in groepsvorm leuke discussies kunnen voeren over deze onderwerpen en 

we zijn als bestuursleden enorm geholpen met de input. Tijdens de volgende 

bestuursvergadering gaan we hier verder op door en in de volgende nieuwsbrieven willen 

we u op de hoogte houden en verder ingaan op enkele speerpunten binnen deze thema’s. 

 

Wijziging veldcoördinator Stika per 1 januari 2018 

Tijdens de jaarvergadering zijn de ontwikkelingen t.a.v. Stika nader toegelicht. Het Groen 

blauw stimuleringskader, ook wel Stika genoemd, is een provinciale regeling, waarmee 

particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) op basis van vastgestelde 

voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage kunnen krijgen voor aanleg en/of 

beheer van landschapselementen. Denk hierbij aan karakteristieke elementen van het 

cultuurlandschap zoals knotwilgen, hagen en amfibieënpoelen. Maar de regeling biedt 

soms ook mogelijkheden om wandelpaden te realiseren of om bloemrijke (akker)randen 

aan te leggen. De vergoedingen worden vastgelegd in 6-jarige overeenkomsten.  

Door nieuwe landschapselementen aan te leggen wordt het buitengebied niet alleen 

aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook weer ruimte 

aan typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap, zoals patrijs, kerk- en steenuil, 

kikkers, talloze vlindersoorten, marterachtigen, bijen, hommels, zangvogels. 

Vanaf 1 januari 2018 is Koen van Hout namens ANV Maashorstboeren ook 

veldcoördinator voor het werkgebied de Maashorstboeren (gemeenten Bernheze, 

Landerd, Oss en Uden). 

Koen van Hout is nu al veldcoordinator in het Land van Cuijk en in Boekel.  

Op de ledenvergadering is waardering en dank uitgesproken naar Egbert van Hout voor 

zijn verrichte werkzaamheden. 

De criteria voor deelname zijn per gemeente verschillend.Geïnteresseerde deelnemers 

kunnen voor advies en ondersteuning over Stika voortaan terecht bij: Koen van Hout, 

koen@projectbureauorbis.n, tel 06-22224146 

 

mailto:koen@projectbureauorbis.n


Maashorst asperges 

Wij hebben nog een vooraad over van de lekkere en gezonde Maashorstasperges met 

een houdbaarheidsdatum eind 2018. Tijdens de ledenvergadering bleek er veel interesse 

te zijn onder de leden. We willen deze graag bij al onze leden op eenzelfde manier 

aanbieden; 

Een tray (12 potten)   € 18,-- excl. 6% btw (€ 1,50 per pot) 

Per 5 trays voor    € 16,-- excl. 6% btw per tray  

     (€ 1,33 per pot) 

Per 10 trays en meer   € 14,-- excl. 6% btw per tray  

     (€ 1,17 per pot) 

     

U kunt deze bestellen via info@maashorstboeren.nl. 

Op deze wijze hopen wij de voorraad nog voor het eind van het jaar op te krijgen, ideeen 

voor afnemers zoals cateraars, restaurants (met het aspergeseizoen in aantocht) zijn van 

harte welkom. 

Nieuwe Vlaggen! 

De nieuwe vlaggen zijn binnen, voor ieder lid die dit wenst is een vlag beschikbaar. Wij 

vinden het als bestuur belangrijk dat de uitstraling van de Maashorstboeren eenheid laat 

zien. Laat het een van de bestuursleden weten als u een (nieuwe) vlag wenst te 

ontvangen of mail naar info@maashorstboeren.nl, dan zorgen wij ervoor dat er een 

nieuwe vlag bij u komt. 

Hartelijke groeten, bestuur Maashorstboeren  


