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Hierbij ontvangt u alweer de vierde digitale nieuwsbrief van dit jaar. Wij hopen dat we voor iedereen 
interessante informatie hebben en dat hij makkelijk leesbaar is. 
 

Oerfestival de Maashorst: gezocht streekproducten! 
Tijdens het Oerfestival de Maashorst barst het oergebied in Brabant van de activiteiten vol natuur, 
cultuurhistorie, archeologie en food. De kick off van het festival vind plaats op zondag 13 oktober a.s. in 
Herpenduin. Graag willen wij als Maashorstboeren een stand bemannen in het Oerlekkerbos. tijdens de 
openingsdag om de Maashorstboeren te promoten.  
 
Doe mee!  Heb je mooie steekproducten die wel wat promotie kunnen gebruiken en waar je trots op bent 
meld je dan via info@maashorstboeren.nl vóór woensdag 9 oktober. Hoewel de verkoop niet het 
hoofddoel is, verwachten we hierdoor wel de meeste interactie met de bezoekers te krijgen. Wij nemen 
dan ook graag de producten tegen kostprijs van u over. Samen met jullie gaan we ervoor zorgen dat er 
een mooie gevulde kraam staat zodat we kunnen laten zien waar we trots op zijn. Denk naast 
streekproducten ook aan (oude) ambacht/ innovatief vakmanschap en promotiemateriaal van campings & 
B&B. Samen zetten we de Maashorstboeren op de kaart. 
 

 
 
 
 
Najaarsvergadering 27 november met spreker Alex Datema 
Save de date!  Voor de najaarsvergadering hebben we Alex Datema uitgenodigd. Alex Datema is 
melkveehouder vlak bij de stad Groningen en daarnaast voorzitter van BoerenNatuur, de 
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koepelorganisatie van de 40 collectieven in Nederland. De agrarische natuurvereniging de 
Maashorstboeren valt onder het Collectief Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost-Brabant. In het 
transitieproces waarin zich de Nederlandse landbouw bevindt, schuift Datema regelmatig aan tafel bij 
partijen als LTO, Friesland Campina en Rabobank, waarbij in overleg de lijnen voor de toekomst van de 
Nederlandse landbouw worden uitgezet. Het belooft een interessante avond te worden, waarbij Alex 
Datema vertelt over actuele zaken als: Natuur Inclusieve Landbouw en de rol van Agrarisch Natuurbeheer 
in het licht van de huidige ontwikkelingen. 

 
Bijeenkomst omgevingsvisie Landerd maandag 7 oktober  
Bij de eerste bijeenkomst op 3 juli georganiseerd door de Gemeente Landerd hebben we al veel leden 
mogen ontmoeten en dat doet ons goed!  In groepen kon worden meegedacht over de kwaliteiten, 
knelpunten en kansen voor het buitengebied. De volgende bijeenkomst staat gepland op maandag 7 
oktober van 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in de Buitenhorst, Franse Baan 4 in Schaijk en u 
kunt zich hiervoor aanmelden. 

Aan de hand van 5 thema’s wordt het gesprek aangegaan. De gesprekken zullen plaatsvinden in 
groepen, waarbij iedere groep 1 thema bespreekt. De conclusies van deze avond vormen belangrijke 
bouwstenen voor de toekomst van het buitengebied.  

Hieronder zijn de 5 thema’s aangeven die worden besproken: 

1. Landbouw in verhouding tot gezondheid; 
2. Energietransitie in verhouding tot landschap; 
3. Ruimtelijke kwaliteit in verhouding tot nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied; 
4. Vrijkomende agrarische bebouwing; 
5. Recreatie in verhouding tot andere functies en deelgebieden. 

De gemeente Landerd vraagt u van te voren aan te melden. Graag horen zij welk thema uw voorkeur 
heeft om over mee te praten en dit op te geven. Meld u uiterlijk woensdag 4 oktober aan via 
gerry.schalks@landerd.nl.  

Op de website van de gemeente Landerd vindt u meer informatie: www.landerd.nl/buitengebied. Hier 
staat ook de presentatie en het verslag van de bijeenkomst van 3 juli. 
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De Maashorst: natuurgebied of pretpark? 
Onze voorzitter, Jos van Vonderen, is uitgenodigd in een panel voor de discussiemiddag op zondag 6 
oktober Debatcentrum De Grens. Natuurgebied De Maashorst komt op allerlei manieren in het nieuws. 
Het gebied is in beweging. Het van oorsprong rustige natuurgebied met kleinschalige landbouw en op 
beperkte schaal recreatie is de afgelopen jaren met nadruk onder de aandacht gebracht. Meer mensen 
moesten het gebied leren kennen. En, de natuur moest bovendien in zijn oorspronkelijke staat terug 
gebracht worden. Inmiddels is er heel veel gebeurd, maar is dat allemaal goed uitgepakt? 
 
Wilt u meepraten in deze discussie, u bent van harte welkom. 
 
Locatie: De Pul, Kapelstraat 13, 5401 EC Uden. Zaal open: 13.00 uur. Aanvang programma: 13.30 uur. 

 
 
Nieuwe veldcoördinator Sjoerd Emmen (stika regeling) 
Sjoerd Emmen is de nieuwe veldcoördinator voor de Stika regeling in onze regio. Hij is te bereiken via: 
06-86846999 of sjoerd@orbis.nl. Stika is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in 
Noord-Brabant. Particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) kunnen een bijdrage krijgen voor de 
aanleg en/of beheer van landschapselementen. Orbis is een bureau dat de Stika regeling uitvoert voor 
deze regio. Zie voor meer informatie;https://www.maashorstboeren.nl/?page_id=126 
 

 
 
Sjoerd Emmen, veldcoordinator Orbis 
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Onderzoek effect op grondwater, drugsafval 
De Maashorstboeren kwam in contact met Laura Kelderman (journalist). Zij heeft de volgende oproep 
geplaatst;  Momenteel ben ik bezig met een onderzoek naar dumping van synthetisch drugsafval in 
Brabant. Dat zou sinds het begin van 2019 namelijk in toenemende mate in het grondwater terechtkomen. 
Ik zou graag met boeren uit de regio in contact komen om hen te vragen of zij nadelige gevolgen ervaren 
in het grondwater en/of de dumping van synthetisch drugsafval in het algemeen. Kunnen jullie wellicht iets 
voor mij betekenen? Ik hoor het graag (tel: 06-44724188). 
 
Fietsenknooppuntenkaart 2019/2020 beschikbaar 
De nieuwe editie van de fietsknooppuntenkaart (2019/2020) ligt voor u en uw bezoekers klaar! 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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