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Voorwoord 
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Plattelands-
coöperatie. Een nieuwsbrief waarin we u infor-
meren over de zaken waar we als coöperatie 
mee bezig zijn. ‘Het buitengebied is van ons 
allemaal’, is een vaak gehoorde kreet. Helemaal 
waar, en de agrarische ondernemer moet zijn 
inkomen verdienen in dit buitengebied. Dat 
maakt de opdracht voor ons als coöperatie 

Nieuwe samenwerkingen en verbindingen  
op het platteland: de Plattelandscoöperatie en 
Vereniging Innovatief Platteland hebben in juni 
een intentieverklaring ondertekend met als 
doel in de toekomst meer samen te werken! 

De Vereniging Innovatief Platteland heeft haar 
leden vooral in Noord Limburg; de Plattelands-
coöperatie in Midden Limburg en gedeeltelijk  
in Noord Limburg. Bij beide organisaties 
bestaan de leden voornamelijk uit boeren, 
tuinders en bewoners van het platteland. Ook 
in projecten en doelen zijn er veel overeenkom-
sten: zowel Vereniging Innovatief Platteland als 
de Plattelandscoöperatie zetten zich in voor de 
ontwikkeling van het platteland op het gebied 
van landschap, inpassingen, agrarische natuur, 

bijzonder. Brug tussen boerderij en maatschap-
pij: een vitale en rendabele agrarische sector 
samen met een tevreden en betrokken maat-
schappij. Makkelijk gezegd, maar soms lastig uit 
te voeren. Sommige zaken laten zich niet sturen 
(denk aan de extreme weersomstandigheden 
de afgelopen weken!). De waardering voor de 
agrarische sector laat soms te wensen over, het 
is aan ons de taak om hier aan te werken.
De uitrol van het vernieuwde agrarisch natuur-
beheer is iets waar we actief mee bezig zijn.  
De uitdaging is om samen met u te bewijzen 
dat we de gewenste ecologische resultaten 
kunnen behalen en dat agrarisch natuurbeheer 
prima samengaat met een vitaal en rendabel 
agrarisch bedrijf. Met actieve en gezamenlijke 
inzet gaat dit zeker lukken!
Graag wil ik stil staan bij het vertrek van 
Herman Neessen als coördinator van onze coö-
peratie. Samen met het kantoor en het bestuur 
heeft Herman de coöperatie gebracht waar ze 
nu staat: een gezonde en bloeiende club, vol 
ideeën voor de toekomst. Vanaf deze plaats  

innovatie van land- en tuinbouw en beleving. 
De voorzitters van beide organisaties bena-
drukten dat deze overeenkomst veel goeds zal 
brengen voor de ontwikkeling en leefbaarheid 
van het platteland. De beide organisaties blij-
ven zelfstandig, maar bij projecten, adviezen, 
uitvoering etc. zorgt de samenwerking dat er  
op het agrarisch cultuurlandschap en platte-
land nog meer gebeurd. 
Als opstap naar de nieuwe samenwerking,  
zijn er in beide gebieden al gezamenlijk  
projecten tot uitvoeringen gebracht. Zo zijn  
er bijv. kunstmeststrooiers gekeurd en zijn  
er akkerranden ingezaaid met een bloem- en 
vogelrijk akkermengsel in Noord en Midden 
Limburg. In de toekomst zal actief worden ge-
zocht en geacquireerd naar kansen waar beide 
zelfstandige organisaties elkaar kunnen ver-
sterken. Vereniging Innovatief Platteland en de 
Plattelandscoöperatie pakken de handschoen 
op en zullen er samen voor gaan!

wil ik, ook namens het bestuur, Herman  
bedanken voor zijn inzet voor de coöperatie. 
Gelukkig hebben we voor Herman een goede 
opvolger kunnen vinden in de persoon van 
Frans Willems. Als bestuur zien we in  
de benoeming van Frans een logische stap in  
de koers van de Plattelandscoöperatie. Samen 
met Frans willen we de banden naar Provincie, 
Waterschap, Gemeenten en terreinbeheerders 
aanhalen. Samen op zoek naar kansen.  
Frans stelt zich verder in deze nieuwsbrief aan 
u voor. Tot slot: wellicht bent u na het lezen 
van deze nieuwsbrief geïnspireerd door de vele 
zaken die we als coöperatie doen. Als Platte-
landscoöperatie willen we een platform zijn 
waar initiatieven kunnen landen en waar zaken 
opgepakt kunnen worden. Schroom dus niet 
om contact op te nemen met het bureau of  
een van onze bestuursleden.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Anton Gijsen, Voorzitter 

Verbinden  
en versterken

nieuwsbrief

Bestuur Vereniging Innovatief Platteland en  
Plattelandscoöperatie trots op samenwerking  
en gereed voor toekomstige uitvoeringen
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Sinds begin dit jaar zijn alle deelnemers 
van het ANLb (Agrarisch Natuur- en Land-
schapsbeheer), lid geworden van Natuur-
rijk Limburg en de Plattelandscoöperatie. 
Natuurrijk Limburg is hét collectief voor 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
in Limburg. De Plattelandscoöperatie 
verzorgt de uitvoering van het ANLb  
Peel en Maas, Leudal, Nederweert, Weert, 
Maasgouw en in Horst aan de Maas 
i.s.m. Vereniging Innovatief Platteland. 
Er is rondom deze nieuwe regeling veel 
gebeurd en er staat nog veel meer te 
gebeuren: informatie-avonden, excursies, 
begeleiding, etc. 2016 staat dan ook in 
het teken van deelnemersbetrokkenheid 
en het vergroten van de interesse, kennis 
en kunde. Wij informeren u graag over de 
laatste stand van zaken. 

Administratief
In november/december 2015, hebben 
alle deelnemers hun contract getekend 
voor het ANLb. Omdat de vergoeding 
voor het ANLb via RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemers) geregeld wordt, kwam 
daarna het verzoek aan de deelnemers 
om de percelen te registeren bij RVO. 
Een gedeelte van de deelnemers heeft 
ervoor gekozen om dit zelf te doen, een 
ander gedeelte heeft Natuurrijk Limburg 
gemachtigd om dit voor hun te doen.  
De koppeling en vergelijking met RVO 
heeft veel vragen over de perceelsgrenzen 
opgeleverd. Daarom krijgen deelnemers 
na 30 september een nieuw contract 
aangeboden, waarbij de vergoeding 
mogelijk iets kan afwijken.
 
Ecologisch resultaat
Het ANLb draait uiteindelijk om ecologisch 
resultaat. De gelden zijn beschikbaar 
gesteld vanuit de maatschappij om een 

bijdrage te leveren aan agrarisch natuur 
en landschap. Hiermee is ANLb veel meer 
dan een “subsidieregeling”: het is een 
gezamenlijke inspanning waarmee de 
bijzondere natuur- en landschapswaarden 
van het boerenland beschermd en verder 
ontwikkeld worden. Deelnemers werken 
er met passie aan, leren van het resultaat 
en denken mee over hoe het beheer nog 
beter kan. De maatschappij geeft hier 
vervolgens een passende beloning voor.

Actieve deelnemersbetrokkenheid
Het is de eigen verantwoordelijkheid 
van de deelnemer, dat de opgegeven 
oppervlaktes en de afgesproken  
pakketten worden uitgevoerd.  
Daarbij gaan Natuurrijk Limburg  
en de vier uitvoeringscollectieven 
(Plattelandscoöperatie, Boeren  
met Natuur, Vereniging Innovatief  
Platteland en Natuurrijk Limburg- 
Zuid met hun veldmedewerkers)  
de deelnemers begeleiden om tot 
het gewenste ecologische resultaat 
te komen. 2016 staat dan ook in het 
teken van deelnemersbetrokkenheid 
en het vergroten van de interesse, 
kennis en kunde. Dit gebeurt door 
het organiseren van informatie-
bijeenkomsten en velddagen,  
en de open dialoog met deelnemers. 
De eerste informatie-avonden voor 
kleine landschapselementen (zoals 
poelen, hagen etc.) zijn inmiddels geweest, 
en waren een groot succes! Informatie-
avonden over andere onderwerpen zullen  
volgen. Voor u als deelnemer is het 
zeer aan te bevelen naar de informatie-
avonden te gaan: u wordt hier ingelicht 
over beheer en de gevolgen ervan, en u 
krijgt tips voor onderhoud. In juli zijn ook 
een aantal velddagen met deelnemers 

van kruidenrijke akkers gehouden.  
Hier namen we met groepen deelnemers 
een kijkje bij elkaar naar het beheer. 
Wie doet wat, waarom en waar leidt 
dit toe? Zeer leerzaam! Excursies voor 
andere groepen volgen. Ook nemen de 
veldmedewerkers periodiek een kijkje  
bij deelnemers (zgn. ‘veldcontrole’) om  
in gesprek met individuele deelnemers  
het beheer nog meer re richten op 
ecologisch resultaat. Samen, met 
betrokkenheid en gedeelde kennis,  
gaan we sturen naar een vitaal en 
duurzaam platteland!
Uiteraard kunt u altijd contact  
met de Plattelandscoöperatie  
opnemen bij vragen!

Namens de vier uitvoeringscollectieven,  
is Cep Smeets (bestuurslid Plattelandscoöpe-
ratie) vertegenwoordigd in het bestuur van 
Natuurrijk Limburg. De vier uitvoeringscol-
lectieven (Boeren met Natuur, Vereniging 
Innovatief Platteland, Natuurrijk Limburg-Zuid 
en de Plattelandscoöperatie) werken verspreid 
over Limburg en zijn het aanspreekpunt voor 
het ANLb in de regio.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer  
Met betrokkenheid en gedeelde kennis sturen naar ecologisch resultaat!

Bekijk ook onze website   www.plattelandscooperatie.nl

Gaat u ook mee op excursie bij Hoeve Langakkers? Nader bericht volgt.
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LimburgsKwaliteitsMenu – LKMKeuring  
Kunstmeststrooiers
Keuring kunstmeststrooiers:  
elke korrel op de juiste plaats voor 
hogere gewasopbrengst en onnodige 
belasting van het milieu! Ook dit 
voorjaar hebben agrariërs in het  
gebied van de Plattelandscoöperatie  
en Vereniging Innovatief Platteland  
de mogelijkheid gehad om tegen sterk 
gereduceerd tarief de kunstmeststrooier 
te keuren. De keuring werd uitgevoerd 
met medewerking van Waterschap  
Peel en Maasvallei en uitgevoerd door  
Dynatest. Volgend jaar ook meedoen? 
Hou dan onze website in de gaten, 
of meld u alvast aan via info@
plattelandscooperatie.nl. 

Bloem- en vogelrijke 
akkerranden 
Met het inzaaien van bloem- en vogelrijke 
akkerranden langs o.a. Waterschapsloten, 
werd Limburg weer een stukje mooier. 
Bovendien zorgen deze akkerranden voor 
natuurlijke vijanden van ongedierte en 
vormen ze een oase voor vogels, vlinders, 
bijen en insecten. Het project werd mede 
mogelijk gemaakt door Waterschap Peel 
en Maasvallei en de gemeenten Peel en 
Maas, Leudal, Beesel, Weert en Maasgouw. 

Soortenbeleid 
Naast beheer worden er door 
Natuurrijk Limburg (uitvoering door 
de Plattelandscoöperatie) ook nieuwe 
landschaps- en natuurelementen 
aangelegd. Zo zijn er afgelopen jaar  
10 fraaie poelen aangelegd in een regio 
waar de kamsalamander de doelsoort is. 
Na het eerste groeiseizoen zien deze  
er al erg mooi en natuurlijk uit en  
zullen we actief volgen hoe deze  
zich ontwikkelen.

AspergeGilde  
Peel en Maas
Het AspergeGilde Peel en Maas  
kijkt terug op een mooi seizoen met 
geslaagde activiteiten. De Opening, 
Shopdag, AspergeOntbijt en  
Afsluiting werden goed bezocht. Ook  
de ambassadeurs hebben zeer goed  
hun best gedaan: het AspergeGilde is 
zelfs in de Tweede Kamer geweest! Al 
met al kijkt het AspergeGilde terug op 
een drukbezocht jaar, wat verder zal 
worden uitgebouwd tijdens het 10-jarig 
bestaan in 2017… 

Maasdal Baarlo
Voor het gebied tussen Baarlo en  
de Maas, geeft de subsidieregeling  
‘Maasdal Baarlo’ de mogelijkheid om 
een kwaliteitsimpuls aan landschap, 
natuur, cultuurhistorie en beleving te 
geven met de streek. Maasdal Baarlo 
vormt een voorbeeld voor vele andere 
dorpen in de regio: niet afwachten, maar  
met een “ons-gevoel” zaken proactief  
benaderen en uitvoeren. De Plattelands-
coöperatie heeft voor Maasdal Baarlo al 
vele plannen gemaakt, met als resultaat 
vele mooie erven, poorten, wandelpaden 
etc. Dit jaar staan er ook weer mooie 
zaken op het programma. Het vervolg  
is afhankelijk van de streek en gemeente. 
Het idee om ook Maasdal Kessel-Eik 
op te pakken is vers, maar biedt zeker 
potentie. Bij ideeën of interesse, neem 
contact op!

Toekomstmuziek
Het geluid vanuit de ondernemers, 
gemeenten en provincie dat we horen 
is vol enthousiasme. Daarom zoeken 
we naar kansen in de regio om ook hier 
onze inzet in te zetten. De regio is dan 
Noord-Midden Limburg, dus de kansen 
in regio Neer en ook Maasgaard (Venray-
Horst) lijken ook te resulteren dat hier 
landschap, natuur, cultuurhistorie en 
beleving er wel bij varen.

Erfbeplanting
De gemeente Peel en Maas en Horst  
aan de Maas geven voor erfbeplantingen 
in de regio nog altijd het goede voorbeeld  
door een subsidieregeling voor 
erfbeplanting aan te bieden.  
De Plattelandscoöperatie stelt voor u 
een plan op, dat mee kan doen met de 
erfbeplantingsregeling. Hiermee krijgt  
u voor een kleine bijdrage een uitgewerkt 
plan en al het aanplantmateriaal.  
Een mooie regeling, die roept om nieuwe 
deelnemers! Interesse? Neem contact op! 

Samen met IVN Helden, WBE Helden en 
enkele vrijwilligers is het project Samen 
voor de Patrijs gestart! De patrijs is van 
oudsher een vogel die perfect past bij het 
agrarisch cultuurlandschap, maar neemt 
de laatste jaren sterk af in aantal. Om de 
patrijzen-stand op peil te houden, heeft 
de werkgroep samen met agrarische 
ondernemers, en met steun van het 

Groenplatform, een aantal overhoekjes 
en randen ingezaaid met een kruidenrijk 
graanmengsel. Bij dit mooie moment was  
zelfs wethouder Arno Janssen aanwezig! 
Bij enkele percelen staat een mooi bord 
ter herkenning. Wilt u op de hoogte blijven 
van dit project? Like ons dan op Facebook: 
www.facebook.com/SamenvoordePatrijs 
PeelenMaas! 

Samen voor de Patrijs

Bijenproject
De Plattelandscoöperatie is samen met  
provinciale overheid voornemens om een  
bijenproject voor de provincie Limburg  
te starten. Hierbij heeft de Plattelands-
coöperatie verbindingen met Natuurrijk 
Limburg, diverse dorpsraden, Vereniging  
voor Kleine Kernen Limburg, plattelands-
bewoners en diverse imkerverenigingen. 
Het doel van het project is om het 
belang van een gezonde bijenpopulatie 
en biodiversieteit bij de Limburgse 
bevolking onder de aandacht te brengen. 
Bijen zorgen immers voor bestuiving 
en daarmee voor een vitaal platteland! 
Wellicht komt er binnenkort bij u in de 
buurt een speciale bijenweide…?

In de provincie Limburg en Noord-Brabant 
wordt gestreefd naar ruimte om te onder- 
nemen (in de breedste zin van het woord),  
met behoud en ontwikkeling van de 
kwaliteit van het landschap, natuur, 
cultuurhistorie en beleving. De provincie 
Limburg heeft voor alle ontwikkelingen in 
het landelijk gebied een “menu” opgesteld, 
waarmee de kwaliteit wordt gehaald die 
het landschap en de andere functies 
wenst. Of het nu een stal, kas, loods, 
woning, uitbouw of functieverandering is, 
altijd wordt hier vanuit landschap, natuur 
en water en beleving een inspanning 
verwacht.  
De Plattelandscoöperatie kan 
ondernemers helpen bij het invullen van 
deze inspanning binnen de kaders van 

de provincie. Juist vanuit bedrijfsoptiek, 
realisme en uitvoerbaarheid en een 
positieve insteek blijkt dit een advies  
waar velen zeer enthousiast over zijn,  
van deelnemer tot provincie. Zo zijn al 
meer dan 200 ‘menu’s’ samengesteld  
tot mooie landschapsplannen.  
Een gezamenlijke excursie naar België 
begin juni 2016 samen met bijna alle 
gemeentemensen in de grote regio, heeft 
mooi inspiratie van elders opgeleverd 
voor nieuwe LKM’s! Ook kwam hier vanuit 
de gemeentes een bevestiging dat men 
graag werkt met de Plattelandscoöperatie 
vanwege brede creativiteit en samen-
werking tussen ondernemer en gemeente.  
Geïnteresseerd in het Limburgs 
Kwaliteitsmenu? Neem dan contact op!

Door de werkwijze samen met de 
streek en vol enthousiasme zorgt 
de Plattelandscoöperatie dat er 
daadwerkelijk heel wat gebeurt!
Bel/mail voor nieuwe ideeën!

Onderhoudsadvies- en begeleiding
De kracht van de Plattelandscoöperatie  
is ook de duurzame betrokkenheid en  
zorg voor het beheer van het fraaie erf  
en landschapselementen. We houden 
tijdens een advies- of begeleidingstraject 

rekening met de uitvoerbaarheid  
en haalbaarheid, maar ook met vorm  
van het landschap en de biodiversiteit! 
Neem contact met ons op voor een  
advies op maat.
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Na ruim vier jaar secretaris – coördinator 
te zijn geweest, geeft Herman Neessen  
het stokje door aan Frans Willems. 
Herman kijkt met een goed gevoel terug 
op de ontwikkelingen van de Plattelands-
coöperatie in de afgelopen jaren. Van 
de nieuwe website, tot nieuwe relaties 
en samenwerkingen, en van nieuwe 
leden tot oude bekenden terug tegenko-
men. Als coördinator was Herman altijd 
nauw betrokken bij deze, en alle andere, 
ontwikkelingen. Ook voor raad en daad, 
en de nodige achtergrond- en mensen-
kennis vanuit de agrarische sector, stond 
Herman altijd klaar. Hoogtepunt waren 
de grote gebiedsovereenkomst voor het 
ANLb, de feestelijkheden rondom het 
20-jarig jubileum en de goede samen-
werking met het bestuur en kantoor. De 
Plattelandscoöperatie bedankt Herman 
voor zijn inzet, aandacht en energie. 

Zondag 18 september van 12:00-16:00 
uur zet het WijnGilde Peel en Maas haar 
deuren open voor publiek! Zo kunt u op 
de Wijngaard Potdé (Panningen) uitleg  
krijgen over de druiventeelt en het  
maken van wijn. Ook de wijngaarden  
bij leden thuis zijn opengesteld, en te 
bereiken via een speciaal uitgezette  

fietsroute. Natuurlijk valt er vanalles  
te proeven! De Plattelandscoöperatie  
is vanaf het begin betrokken  
geweest, en heeft het inrichtingsplan  
en de subsidieaanvraag voor de  
Wijngaard Potdé verzorgt.  
We wensen de organisatie een  
geslaagde en zonnige middag!

Onze website,  
www.plattelandscooperatie.nl,  
is vernieuwd! We zijn heel blij met het  
resultaat, en het is absoluut de moeite 
waard om een kijkje te nemen. U vindt  
hier o.a. agenda-evenementen, nieuws, 
informatie over onze projecten en 
advies-trajecten en nog veel meer! 
Nieuwsgierig geworden?  
Neem eens een kijkje..

Afscheid Herman Neessen

Open Dag WijnGilde Peel en Maas

Nieuwe website

Sponsor van  
de Veteranendag

Varkens Knuffelen

Het VarkensGilde sponsort op 17 sep-
tember de Veteranendag Peel en Maas. 
Hiermee benadrukt het VarkensGilde haar 
maatschappelijke betrokkenheid en de 
waardering voor de veteranen in de regio. 

Tijdens de AspergeShopdag in het centrum 
van Panningen op 5 mei 2016, presenteer-
de het VarkensGilde zich aan het grote 
publiek. Bezoekers van de Shopdag waren 
enthousiast over de mais-zwembak, nep-
rij-varken, informatie-stand en als groot 
favoriet het biggen knuffelen. De foto’s zijn 
genomen door fotograaf Hans Nijssen.

Excursie BS  
De Nieuwe School

AspergeOntbijt
Het VarkensGilde i.s.m. met het Asperge- 
Gilde en Niëns Horeca, organiseerden dit 
jaar weer het AspergeOntbijt. Dit keer  
bij Loonbedrijf Seelen in Maasbree.  
Na een korte presentatie en rondleiding 
over het bedrijf, serveerde Niëns een 
goedverzorgd ontbijt en was er voldoende 
gelegenheid om te netwerken.  
Een geslaagd AspergeOntbijt!

VarkensGilde  
Peel en Maas
Het VarkensGilde Peel & Maas  
is een uniek samenwerkingsverband 
van ruim 20 varkenshouders uit de regio 
Peel en Maas. Deze varkenshouders 
hebben het gezamenlijke doel om het 
draagvlak van de varkenssector op 
regionaal niveau te vergroten.

Antibiotica  
en verbinding  
met huisartsen
Gezonde mensen en gezonde  
dieren zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Toch komt de 
gezondheidszorg uit deze twee 
disciplines nauwelijks bij elkaar.  
Daarom organiseerde het VarkensGilde 
Peel en Maas, samen met Dierenarts-
praktijk de Eenhoorn en Boehringer 
Ingelheim een interessante 
informatieavond over humane (=mens) 
en veterinaire (=dier) gezondheid. 
Centraal tijdens deze avond stond 
antibiotica resistentie, een wereldwijd 
probleem waarin de Nederlandse 
varkenssector een enorme sprong  
heeft gemaakt en inmiddels tot 
voorbeeld voor Europa geldt. Ook  
de Nederlandse gezondheidszorg  
doet het zeer goed door het minst 
antibiotica voor te schrijven in Europa.  
De organiserende partijen kijken terug 
op een buitengewoon geslaagde avond 
met gedegen inbreng van alle partijen, 
wat mogelijk een vervolg zal krijgen!

Frans Willems 
nieuwe secretaris 
coördinator
Mag ik me even voorstellen?  
Mijn naam is Frans Willems en ben 
opgegroeid in een groot gezin op een  
gemengd bedrijf in Leunen. Na mijn  
studie Cultuurtechniek aan de 
Bosbouw Cultuurtechnische School 
in Arnhem ben ik eerst in militaire 
dienst geweest. Vervolgens heb ik een 
poosje bij een aannemer/grondwerken 
gewerkt en daarna begonnen bij  
de toenmalige Cultuurtechnische 
Dienst (CD). De naam van de CD is 
meerdere keren aangepast, naar 
uiteindelijk Dienst Landelijk Gebied 
(DLG). Ook veranderde de inhoud van 
het werk. Wegens het opheffen van 
DLG in 2015 ben ik eind 2014,  
na bijna 40 jaar te hebben gewerkt 
aan plattelandsontwikkeling in 
meerdere provincies, gestopt met  
werken. De nieuwe rol als secretaris  
coördinator sluit goed aan op mijn  
lange ervaring met plattelands-
ontwikkeling en brengt me weer 
dichter bij mijn roots. Bovendien vind  
ik het ook een uitdaging om samen  
invulling te geven aan de Plattelands-
coöperatie. Inmiddels ben ik bijna  
40 jaar getrouwd met Marlies. Samen 
hebben we 4 kinderen en wonen 
alweer ruim 30 jaar in Maasbree. 

Nieuwsbrief Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio VarkensGilde Nieuws Coöperatie Nieuws

In mei brachten 30 kinderen van basis- 
school De Nieuwe School een bezoek aan  
de Zichtstal! Een leerzame excursie waarbij  
kinderen al vroeg zien hoe het leven op  
de boerderij, en in de varkens-stal, werkt. 
Een waardevol toevoeging aan de lessen  
in het klaslokaal! Excursies voor scholen 
zijn gratis. Aanmelden kan via  
info@varkensgilde.nl. 

www.facebook.com/VarkensGilde @VarkensGilde www.facebook.com/Plattelandscooperatie @PCPMLimburg

Bekijk ook onze website   www.varkensgilde.nl
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Omgeving en  
integratie bedrijven
• LKM landschapsplannen
• Erfbeplanting 
• Advies Landschap, water en natuur  
 bij vergunningverlening
• Snoeiadvies ter plekke
• Inpassing Ruimte voor  
 Ruimte woningen
• NSW-landgoed status

Agro-promotie 
• VarkensGilde Peel en Maas
• Educatie
• Excursies
• Evenementen en open dagen
• AspergeGilde Peel en Maas

Recreatie en Beleving
• Wandelnetwerken
• Agro fietsnetwerken
• Ruiternetwerken

Natuur, Ecologie  
en Landschap
• Agrarisch natuur- en    
 landschapsbeheer (ANLb)
• Inrichting en beheer    
 landschappelijke elementen 
• Omvorming landbouw  
 naar natuur
• Weidevogels
• Bloemrijke akkerranden 
• Uitwerking en uitvoering gebieds-  
 plannen i.s.m. gemeenten, regio

Geïnteresseerd?
Neem contact op met 
Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio

E: info@plattelandscooperatie.nl
T: 077-3061744
W: www.plattelandscooperatie.nl 

 facebook.com/Plattelandscooperatie
 @PCPMLimburg

Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal 
ontvangen? Mail uw email-adres dan 
naar info@plattelandscooperatie.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief digitaal’.

Wij helpen u graag bij:

Lisa Gijsen
Projectmedewerker

Ron Janssen
Projectcoördinator

Landschap en Natuur

Hanny Kuijpers-Witteveen
Secretaresse en 

Projectmedewerker


