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Hierbij ontvangt u alweer de zesde en laatste digitale nieuwsbrief van dit jaar. Er staan weer interessante zaken in 
deze nieuwsbrief, waar u het komend jaar mee kunt beginnen. Wij kunnen als bestuur terugkijken op een mooi jaar 
met volop nieuwe ontwikkelingen door onze leden met een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van de 
Maashorst en de directe omgeving. We kijken helaas ook terug op een bewogen jaar met veel onduidelijkheid 
rondom het stikstofbeleid van de overheid, wat de toekomst voor veel agrarische ondernemers onzeker maakt.  
We hopen dan ook vooral dat het goed mag blijven gaan met je bedrijf, je ambities, je gezin, maar bovenal wensen 
wij iedereen; 
 
 Fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2020! 
 

 

Cursus Gastheer van het landschap, extra korting als lid Maashorstboeren 

In februari 2020 biedt Team De Maashorst een vernieuwde training aan om Gastheer/vrouw van het Landschap te 
worden i.s.m. IVN. De training is bedoeld voor ondernemers uit de recreatie, agrarische en toeristische sector, die 
hun enthousiasme over dit natuurgebied willen delen met hun gasten en bezoekers. De training leert de 
deelnemers alles over de ins en outs van De Maashorst: zoals het ontstaan, cultuurhistorie, landschap, natuur, 
actuele ontwikkelingen, de oerelementen, communicatie kansen. 
  
Het doel is om bewoners en bezoekers de natuur en de rijke historie van het gebied te laten ervaren, om zo te 
inspireren en enthousiasmeren tot het gezamenlijk behouden en (door)ontwikkelen van het gebied de Maashorst 
in Brabant. Men wil vrijwilligers en ondernemers opleiden en met hen samenwerken om als ambassadOER voor het 
gebied ‘op te treden’.  



Kosten: deelname aan de cursus € 250,-- voor een vijftal bijeenkomsten. Wij willen onze  leden stimuleren om deel 
te nemen, waardoor u als lid van de Maashorstboeren maar € 180,-- hoeft te betalen. Vanuit de ANV 
Maashorstboeren zal het resterende cursusgeld worden aangevuld. 

Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers, dus wacht niet te lang! 

Lees hier meer en stuur deze link door naar uw leden en netwerk:  

https://www.allemaalmaashorst.nl/ambassadoer-gastheer-van-het-landschap/ 

 

 

 
Inspireerde Najaarsvergadering met spreker Alex Datema 
 
Op 27 november vond de najaarsvergadering plaats bij boerderijcamping De Kreitsberg in Zeeland. Alex Datema 
was uit het hoge Noorden afgereisd om invulling te geven aan deze avond. 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 was een inspirerende avond, waarbij we inzicht 
kregen hoe een rendabel verdienmodel haalbaar zou kunnen zijn binnen de Natuur Inclusieve Landbouw. Er werd 
ook ruimte geboden om met een kritische blik te kijken naar de huidige ontwikkelingen zoals de huidige 
stikstofcrisis in Nederland. De notulen van deze avond en de presentatie worden zo spoedig mogelijk nagezonden. 
 
We werden deze avond hartelijk ontvangen met koffie en een heerlijke cake en we sloten af met een heerlijke 
bruisende wijn vanuit de eigen wijngaard “De Kreitsberg”. Willeke gaf een toelichting over het ontstaan van de 
Kreitsberg, de wijngaarde, B&B en de ambities voor de komende jaren. Wij bedanken dan ook Kees en Willeke voor 
de geboden gastvrijheid en we kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst waarbij ruim 30 leden aanwezig 
waren. 

 
 

https://www.allemaalmaashorst.nl/ambassadoer-gastheer-van-het-landschap/


Win 5000 euro voor uw plan 

Namens het Brabants Landschap attenderen wij u graag op de nieuwe editie van de prijsvraag Natuur in Eigen 
Hand! 

Wilt u zelf actief aan de slag met natuur in uw omgeving? Heeft u een goed plan om nieuwe natuur te realiseren en 
kunt daarbij een financiële bijdrage goed gebruiken? Doe dan mee aan de prijsvraag Natuur in Eigen Hand. Groen 
Ontwikkelfonds Brabant zal voor het derde achtereenvolgende jaar drie goede én betekenisvolle plannen belonen 
met een eenmalige bijdrage van 5000 euro. 

U vindt alle informatie op https://www.ivn.nl/provincie/noord-brabant/prijsvraag-natuur-in-eigen-hand-2020 

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op 12 maart 2020 in Helmond. Ook als u straks niet 
tot de drie winnaars behoort, levert een bezoek aan deze avond veel op. Zoals informatie over 
financieringsmogelijkheden, nieuwe contacten en zinvolle feedback op uw plan. Op de avond zijn tal van experts 
aanwezig om u te helpen uw initiatief verder te brengen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via 
www.ivn.nl/aanmelden-nieh. 

Dien uw plan in vóór 20 februari 2020! 

 

Presentatie Maashorst Streekproducten 
  
Tijdens het Oerfestival de Maashorst stond het programma vol met activiteiten vol natuur, cultuurhistorie, 
archeologie en food. In samenwerking met Boerderij en Streekwinkel “De Bosrand” zijn diverse streekproducten van 
onze leden geselecteerd. Dit samen met de verse aardbeien van Jan & Brigitte hebben we De Maashorstboeren de 
streekproducten en het Oerfestival op de kaart gezet. Op zondag 13 oktober in Herperduin op een prachtige zondige 
dag en op zondag 20 oktober bij De Nistel te Nistelrode weliswaar in de regen, maar dit mocht de pret niet drukken 
er was voldoende aanloop van bezoekers. 
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Wilt u ook vermeld staan op de fietskaart? 
De voorbereidingen voor de nieuwe editie van de fietsknooppuntenkaart 2020/2021 zijn weer in volle gang. Staat u 
nog niet op de fietskaart en wilt u uw activiteiten en locatie promoten, dan is dit een hele mooie manier. De 
vermelding van uw bedrijf en activiteiten op de fietskaart zijn gratis als lid van de Maashorstboeren. Stuur een 
korte mail naar info@maashorstboeren.nl zodat we met u contact opnemen over de wijze waarop u vermeld wilt 
staan. 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, 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 
herkenbaar 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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