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

Najaarsvergadering woensdag 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 
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. 

Erven plus 2.0 
Tezamen met stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) heeft het ZLTO ook weer gevolg 
gegeven aan de provinciale oproep om mee te doen aan de ERVENPLUS 2.0 om daarmee de 
biodiversiteit op en nabij het boerenerf te verhogen. Het is de sVLU gelukt om hier een continuïteit in te 
verkrijgen en dat voorbeeld is nu provinciaal opgepakt. 
Zoals het de afgelopen twee jaar al mogelijk was kan ook de aankomende 2 jaren advies en/of subsidie 
verkregen worden aan de keukentafel verzorgt door enkele leden van de sVLU. 
Ruim 30 ZLTO-leden hebben de afgelopen jaren al bezoek, advies en plantsoen ontvangen. Het gaat dan 
om beplanting én nestgelegenheid. Dit kan variëren in een kleine boomgaard, struweelhagen en bosjes. 
Veel aandacht gaat er in deze regeling uit naar erfvogels als zwaluwen, mussen, steenuilen. 
Ook hier geldt weer; wie zich als eerste aanmeldt ...... . Soms is ook enkel een gratis advies nodig. Dit 
willen de leden van de sVLU, die dit overigens al jaren doen graag bij uw verzorgen.  
Voor aanmelding moeten we jullie doorverwijzen naar: https://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-
slag/vrijwilligerswerk/erfvogels/ en voor een gratis advies: info@svlu.nl  

Mooi resultaat van goed weidevogelbeheer in Brabant, dankzij het agrarisch natuurbeheer 
Monitoring Beerse Overlaet en Land van Heusden en Altena 
Topgebieden in Brabant voor weidevogels zijn de Beerse Overlaet en het Land van Heusden en Altena. 
Afgelopen broedseizoen waren 700 vrijwilligers actief met het opsporen en beschermen van 
weidevogelnesten, en het monitoren van vogels met  jongen. 1.300 boeren verleenden hun medewerking. 
Een samenwerking van boeren, Coördinatiepunt Landschapsbeheer en Collectief Agrarisch Natuurbeheer 
Brabant (ANB Brabant) ondersteund door Stichting ZeeBra. 
Veruit de meest voorkomende weidevogel in de Brabantse weidevogelgebieden is de kievit. Ruim 80% 
van alle beschermde legsels is van de kievit. In de Beerse Overlaet werd een lichte toename van legsels 
aan getroffen ten opzichte van 2018. Van deze legsels werd 84,9% succesvol uitgebroed in de Beerse 
Overlaet en 84,5% in het Land van Heusden en Altena. Dit is fors hoger dan het provinciale 
uitkomstpercentage van 77,7%. Een mooi resultaat van goed weidevogelbeheer via nestbescherming, 
de provinciale regeling ‘Kansen voor de Kievit’ en het landelijke stelsel van agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. Maar, in het bijzonder is dit resultaat te danken aan een goede samenwerking 
tussen boer en vrijwilliger en de coördinerende partijen zoals de lokale ANV, ANB Brabant en Brabants 

https://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/erfvogels/
https://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/erfvogels/
mailto:info@svlu.nl


Landschap. De telrondes zijn uitgevoerd door tientallen vrijwilligers en veldbegeleiders van het 
Coördinatiepunt. Grutto en Wulp hebben minder succes gehad dan de Kievit. Het gemiddeld Bruto 
Territoriaal Succes (BTS) voor de grutto is ruim 52%, (2018: 68%). Dat is onvoldoende voor een 
gunstige instandhouding van de populatie. Een groot verschil is er tussen het BTS in de Beerse Overlaet 
(35%) en het Land van Heusden en Altena (96%). In de meer westelijke polder hadden de grutto’s juist 
een uitzonderlijk goed broedseizoen. 
Het BTS voor de wulp was in beide gebieden slecht (gemiddeld 40% van de broedparen bracht 
minimaal 1 jong groot). Voor de wulp is het berekende BTS echter minder betrouwbaar, omdat deze 
vogels anders reageren dan de grutto. Overleving jonge weidevogels Deze is afhankelijk van 
aangepast maaibeheer, kruidenrijk grasland, vochtige percelen en openheid. Met name in 
vernattingsmaatregelen is door boeren en vrijwilligers veel geïnvesteerd de afgelopen jaren. Met 
financiering van Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant kunnen percelen optimaal 
ingericht worden volgens het ‘golfplaatmodel’. Natte stroken, slikrandjes en droge delen wisselen zich 
op perceelsniveau af. Dit werpt duidelijk haar vruchten af en is een motivatie voor alle betrokken om 
door te zetten.  Voor het volledige verslag zie: https://anbbrabant.nl/evaluatie-verslag/ 
 
 
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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