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Hierbij ontvangt u alweer de derde digitale nieuwsbrief van dit jaar. Wij verwachten 
dat we voor iedereen interessante informatie hebben om te lezen, om over na te 
denken of te ondernemen. 
 
Tegenstrijdig beleid overheid/gemeenten  
In de ledenvergadering van 4 april maakte Jan van de Biggelaar de opmerking dat 
beslissingen van overheden niet altijd te volgen zijn. Zo wil men aansturen, middels 
een subsidieregeling, dat boeren meer hummes in de grond aanbrengen om het 
waterbufferend vermogen te verhogen en zo de grondwaterstand te verhogen. Maar 
diezelfde overheden besluiten ook om bij natuurgebieden zoals de Maashorst en op 
enkele andere locaties in de gemeenten Uden de zwarte teeltaarde af te graven om 
de soortenrijkdom te vergroten. Op deze gronden verdwijnt het waterbufferend 
vermogen in zijn geheel. Duidelijk werd tijdens deze bijeenkomst dat veel kennis op 
dit vlak onder onze leden aanwezig is. Een ander voorbeeld is; we willen met z`n 
allen minder dieren in Nederland, maar om je rechten te behouden moet je de 
stallen vol houden anders verlies je rechten, zoals b.v. bij PAS of de fosfaatrechten 
bij melkvee. Wij als Maashorstboeren bestuur zouden graag van jullie horen: “welke 
tegenstrijdigheden in het beleid van de overheden zien jullie in de praktijk”. Stuur 
je reactie naar info@maashorstboeren.nl. Op deze wijze ontstaat er een beter 
weerwoord bij overleg met de verschillende overheden. We willen deze punten ook 
graag met de ZLTO delen zodat ook zij deze punten in kunnen brengen bij hun 
besprekingen. 
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Boeren, bloemen en bijen 

De gemeente Bernheze heeft niet stil gezeten en zorgt voor een betere 
leefomgeving voor de bijen. In Bernheze werkt een aantal boeren samen met de 
gemeente aan bloemrijke randen op de gronden die ze van de gemeente pachten. 
De randen die ze vorig jaar hebben ingezaaid zijn opnieuw mooi opgekomen. Een 
mooi initiatief in samenwerking met Maashorstboeren Projecten onder de visie van 
ons bestuurslid Robert Ceelen. 

 
2-jarige bloemenrand Ruitersweg-West Heesch 

 

Onthulling infopaneel Bernheze Zoemt 



 
 
Effect van bloemenmengsels op de biodiversiteit 
Tussen mei en juli 2019 vond onderzoek plaats naar het effect van verschillende 
bloemenmengsels op de biodiversiteit van vogelakkers. Het onderzoek is uitgevoerd 
door HAS Hogeschool in opdracht van Agrarisch Natuurbeheer Oost- Brabant. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden op het proefveld van Agro Proeftuin de Peel in 
Zeeland. Jan Ottens, veldmedewerker van Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant 
heeft de begeleiding gedaan. 
Oplossing achteruitgang biodiversiteit door gebruik vogelakkers? 
 
In de wereld gaat de biodiversiteit sterk achteruit, doordat populaties verdwijnen of 
moeten verhuizen door de toenemende landbouw. Een mogelijke oplossing op de 
achteruitgaande biodiversiteit is het gebruiken van vogelakkers. Een onderzoek naar 
vogelakkers is al eens uitgevoerd, echter is nog niet bekend op welke manier 
verschillende bloemenmengsels de biomassa van voorkomende geleedpotigen in de 
bloemstroken beïnvloeden.  
 
Met dit onderzoek werd in twee experimenten onderzocht, wat het verschil van de 
bloemstroken en de luzerne stroken op de biomassa was en wat het effect van de 
verschillende bloemenmengsels was op de biomassa. Er werden twee experimenten 
gedaan en voor beide werd het gemiddelde aantal aangetroffen plantensoorten 
berekend en de gemiddelde biomassa. Experiment één liet geen significant verschil 
zien in zowel het gemiddelde aantal plantensoorten in de luzerne en bloemstroken 
als de gemiddelde biomassa van de bloemstroken. Experiment twee daar zijn in het 
nieuw meerjarig mengsel de meeste aantal plantensoorten aangetroffen. De 
biomassa was in het nieuw éénjarig mengsel het hoogst. Ook bevatte het nieuw 
éénjarig mengsel naar verhouding de meeste uitgekomen planten. Het advies is, 
aan de hand van dit onderzoek, om het nieuw éénjarig mengsel te gaan gebruiken 
als standaard zaaimengsel voor de vogelakkers. Het eindrapport kunt u downloaden 
op www.anbbrabant.nl 
 
Het is bedoeld voor (beleids-)medewerkers van provincies en gemeenten, voor 
agrarische collectieven -en natuurverenigingen, ecologische adviesbureaus en 
iedereen die professioneel bezig met het wel en wee van akkervogels. 
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Voorstelrondje 
In de komende nieuwsbrieven doen we als bestuur een voorstelrondje, waarbij we 
ons beurtelings aan u voorstellen. In deze editie is het woord aan Marie-José 
Lamers-van der Heijden. 
 
Beste allemaal, begin april 2017 ben ik toegetreden als bestuurslid bij de 
Maashorstboeren. Begin 2018 heb ik het penningmeesterschap overgenomen van 
Wim van de Bosch, die deze taak velen jaren voor de Maashorstboeren op een 
uitstekende wijze heeft gedaan.  
 
Ik ben getrouwd met Bob Lamers en we hebben drie kinderen Jesse (16), Niels (14) 
en Femke (10) en wonen alweer ruim 18 jaar in het prachtige Odiliapeel. Ik ben 
ruim 15 jaar werkzaam bij CUMELA Nederland, de brancheorganistie voor de 
ondernemers in het agrarisch loonwerk, cultuurtechnische werken, grondverzet en 
infra en meststoffendistributie. Vanuit CUMELA geef ik advies aan leden over de 
toepassing van de CAO, arbeidsrecht/sociale zekerheid en daarnaast begeleid ik 
ondernemers bij reorganisaties en het uitvoeren van het personeelbeleid. Aangezien 
er ruim 25.000 werknemers werkzaam zijn in de cumelasector heb ik hier met 
enkele collega’s een hele leuke en boeiende klus aan. 
 
Ik ben geboren en getogen op de Brobbelbies in Schaijk midden in het hartje van de 
Maashorst waar mijn ouders nog steeds werken en wonen. Een prachtige plek om 
op te groeien waar ik ontzettend trots op ben. Vanuit deze achtergrond vind ik het 
een uitdaging om mij in te zetten voor de Maashorstboeren. Mijn ervaring om voor 
een ledenorganisatie te werken komt hierbij goed van pas. Met het gehele bestuur 
dragen wij zorg voor de continuïteit van de Maashorstboeren als agrarische 
natuurvereniging, maar vinden we het ook belangrijk om te laten zien dat “het 
boeren ondernemen” in alle vormen prima past binnen het Maashorstgebied en een 
belangrijke bijdrage levert aan de uitstraling van het gebied. Zo zet ik mij in om 
onze leden goed zichtbaar te krijgen op onze fietskaart en liggen er nog volop 
andere plannen. Wij zien u graag op onze bijeenkomsten en houden u op de hoogte 
via de nieuwsbrief. 
 

 



 
Fietsenknooppuntenkaart 2019/2020 beschikbaar 
De nieuwe editie van de fietsknooppuntenkaart (2019/2020) ligt voor u en uw 
bezoekers klaar! Naast alle betrokken partijen gaat een speciale dank uit naar het 
Waterschap voor de medefinanciering en het mede mogelijk maken van dit 
prachtige initiatief. De fietsknooppunten kaart 2019/2020 is gratis te bestellen voor 
leden via info@maashorstboeren.nl. De overzichtelijke fietskaart is ontstaan door 
samenwerking van zes organisaties te weten: Stichting Maasmeanders, Maashorst 
Betrokken Ondernemers, het Verrassende Platteland van Cuijk, het Platform voor 
Toerisme Landerd en de Toeristische Recreatieve Vereniging en de 
Maashorstboeren. 

 
 
 

Open dag? Meldt het en wij zorgen voor promotiemateriaal. 

Wij vinden het als bestuur belangrijk dat de uitstraling van de Maashorstboeren een 
eenheid laat zien en we herkbaar naar buiten treden. Onze visie is dat landbouw, 
natuur en plattelandsontwikkeling elkaar goed kunnen aanvullen en bijdragen aan 
de verdere ontwikkeling van het gebied De Maashorst. Heeft u een open dag 
gepland staan of een andere gelegenheid om de Maashorstboerente promoten, laat 
een van de bestuursleden weten of mail naar info@maashorstboeren.nl . Wij zullen 
de nodige ondersteuning en promotiemateriaal aanleveren en indien het tijdig 
bekend is kan het opgenomen worden in de nieuwsbrief.  
 
Namens het bestuur met vriendelijke groet, 
Hans Donkers 
Mobiel; 06-23014666 
Secretaris ANV Maashorstboeren 
www.maashorstboeren.nl 
info@maashorstboeren.nl 
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