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Voorwoord
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf
is net een item op TV over het einde van de
ophokplicht voor pluimveehouders. Even later
is bij het journaal een item over de maatregelen
die een fruitteler moet nemen tegen de nachtvorst. Op twitter komt een bericht voorbij van
de deputé die een bijenoase in Meijel geopend
heeft. Nieuws van de boerderij, het buitengebied is blijkbaar interessant. De maatschappij
kijkt met ons mee. Soms kritisch maar vaak
ook positief. Als coöperatie zien we het als onze
taak om de brug te vormen tussen boerderij en
maatschappij. Werk aan de winkel dus! In deze
nieuwsbrief kunt u kennis nemen hoe we hier
invulling aan geven.
We hebben als bestuur besloten om in onze
communicatie nadrukkelijker de naam Plattelandscoöperatie te gebruiken. Plattelandscoöperatie Peel en Maas Regio U.A. is de officiële
naam van onze coöperatie. We merken in het

veld dat we vaak geassocieerd worden met
Peel en Maas, maar we zijn ook actief in andere
gemeenten. De naam Plattelandscoöperatie
past daar ons inziens beter bij.
Aan het einde van dit voorwoord wil ik u aangeven dat ik bij de jaarvergadering zal stoppen
als voorzitter van de Plattelandscoöperatie.
Niet omdat het moet maar omdat ik van
mening ben dat een coöperatie als de onze
in staat moet zijn om zichzelf te vernieuwen.
Het is tijd voor een opvolger/ster. Verderop in
deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
Voelt u zicht uitgedaagd of aangesproken of
kent u iemand die iets voor de coöperatie kan
betekenen, schroom dan niet en neem contact
op met de vertrouwenscommissie.
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Anton Gijsen, Voorzitter
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Agro Tour Route 10 jaar!
De Agro Tour Route WestMaas bestaat
maar liefst 10 jaar, en dat mocht gevierd
worden! De Agro Tour Route bestaat
uit informatie-borden langs de weg
bij agrarische bedrijven en percelen.
En natuurlijk wisselen de teelten nog
wel eens over percelen! Onze vrijwilligers
zijn daarom gedurende het seizoen druk
bezig met het plaatsen van het juiste bord
bij het juiste perceel, en halen alles weer
binnen zodra de winter begint. Daarom
speciaal voor de vrijwilligers die al een
decennia lang zich inzetten voor de
Agro Tour Route: een rondleiding en
etentje bij Wijn & Golfdomein Kapelkeshof!
En natuurlijk staat ook bij Kapelkeshof
een Agro Tour informatie-bord.

Bijensymposium
2.0
Citaverde College, Plattelandscoöperatie, Bijenvereniging Horst
e.o. en Provincie Limburg organiseerden donderdag 16 maart
het Bijensymposium 2.0 in het
Gouvernement! Een symposium
gericht op de uitvoering rondom
bijen, met interessante sprekers
als Koos Biesmeijer, Jaap Smit en
Aat Rietveld. Het was een geslaagd
en drukbezocht symposium,
waarbij aanwezigen veel geleerd
hebben over beheer gericht op
bijen en biodiversiteit!

Hoewel de Agro Tour Route al 10 jaar bestaat, krijgen we nog steeds positieve
reacties! Hierdoor, en omdat de Agro Tour Route wat extra’s toevoegt aan het
agrarische landschap, zijn we ons aan het beraden over een update…
Wordt wellicht vervolgd!

Boerderij Educatie Limburg
Je kunt er niet vroeg genoeg mee
beginnen: kinderen leren over wat
ze eten en drinken. Daarom draagt
de Plattelandscoöperatie het initiatief
Boerderij Educatie Limburg een warm
hart toe. Want hoe leren kinderen
beter dan door te laten zien waar
ons voedsel vandaan komt? Neem
kinderen mee naar de plek
waar het allemaal begint:
de boerderij!

Projecten

Wat biedt boerderij educatie? Leren waar
voedsel vandaan komt, lessen in de praktijk
met belevend leren, combinatie van leuk
en leerzaam, hoge kwaliteit lesstof in een
veilige omgeving. Verspreid over Limburg
zijn 32 educatie-boeren bij Boerderij
Educatie Limburg aangesloten; er zit er
dus vast één bij jou in de buurt. Kijk maar
eens op www.boerderijeducatielimburg.
nl! Bent u als agrariër geïnteresseerd in
dit initiatief en wilt u ook graag educatielessen geven? Neem dan contact op met
Mieke Theunissen via mtheunissen@lltb.nl!

Bijenoase Vilt en
Meijel geopend
Voor het project ‘Bijeen voor bijen’
(uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie in opdracht van Provincie
Limburg) zijn in Vilt en Meijel
prachtige bijenoases geopend.
Samen met de imker, basisschool,
burgemeester, de dorpsraad en
TV Valkenburg werd de oase in
Vilt onthuld. In Meijel was zelfs de
gedeputeerde en wethouder erbij!
Een prachtig stuk verbinding van
verschillende partijen om de bijen
(en biodiversiteit) te helpen!

Projecten
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Natuurrijk Limburg
Sinds 2016 zijn alle deelnemers
van het ANLb (Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer), lid geworden van
Natuurrijk Limburg en de Plattelandscoöperatie. Natuurrijk Limburg is hét
collectief voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg. De Plattelandscoöperatie verzorgt de uitvoering in de
gemeenten Peel en Maas, Leudal, Weert,
Nederweert, Maasgouw en daarbij ook
in Horst aan de Maas, Bergen, Gennep,
Mook en Middelaar, Venray en Venlo
i.s.m. Vereniging Innovatief Platteland.

doelbereik van hoe het beheer nu wordt
uitgevoerd. In goed overleg kunnen we
enkele beheeractiviteiten aanpassen
ten behoeve van een beter ecologisch
resultaat. Deelnemers aan het ANLb
ontvangen persoonlijk bericht om
een afspraak te maken.

2017 Staat helemaal in het teken van
deelnemersbegeleiding en maatwerk
van beheer. We komen naar u toe,
kijken samen naar de staat van de
beheereenheden en het ecologische

Prijs voor
Samen voor
de Patrijs!
Samen voor de Patrijs is een groep
enthousiaste plattelandsbewoners
die zich inzet voor het behoud van
de patrijs in de gemeente Peel en Maas.
De projectgroep bestaat uit plattelandsbewoners, IVN afdeling Helden, WBE
Helden en de Plattelandscoöperatie.
Samen met Loonbedrijf Jan Bos
hebben we een prijs gewonnen:
de Stimuleringsprijs Groene Helden!
Met een gedeelde vierde plaats werd
de waardering uitgesproken over onze
inzet, de unieke samenwerking en de
bottum-up structuur. Uiteraard wordt
het gewonnen geldbedrag weer
ingezet om het leefgebied van
het patrijs te verbeteren!

Bloemrijke mengsels
Ook dit jaar heeft de Plattelandscoöperatie,
samen met gemeenten Maasgouw,
Beesel, Peel en Maas, Leudal en Weert
gratis bloem- en vogelrijke zaadmengsel
gratis beschikbaar gesteld aan leden.
Ook niet leden konden tegen vergoeding
dit zaadmengsel komen ophalen.
Inmiddels is de aanmelding gesloten,
en kan men binnenkort beginnen met
zaaien! Ook zijn er, i.s.m. Waterschap

Limburg weer inzaai langs beken
mogelijk gemaakt. Tips voor een geslaagd
opkomen: maak eerst een vals zaaibed
om uitkruid uit te putten, en zaai
vervolgens (afhankelijk van het weer)
ondiep in tussen eind april/half juni.
De perceeltjes liefst laten staat tot
1 maart 2018 om op die manier te
dienen als voedselbron en dekking
voor zoogdieren, insecten en vogels.

Geworteld in onze Omgeving
3 februari 2017 heeft de ledenbijeenkomst
van Geworteld in onze Omgeving plaatsgevonden bij Multigrow in Grashoek.
Onder leiding van voorzitter Ilse Verhoijsen
vonden achtereenvolgens interactieve

en interessante presentaties plaats van
Ruyghveen en Minitree. Meer weten over
Geworteld in onze Omgeving? Kijk op
www.geworteldinonzeomgeving.nl!

Bekijk ook onze website www.plattelandscooperatie.nl

Kunstmeststrooier keuring
In 2017 worden er i.s.m Waterschap
Limburg weer kunstmeststrooiers gekeurd!
Eind 2017 willen we nogmaals iedereen
de kans geven om de strooier te keuren,
dus hou de website in de gaten!
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Groen Advies

Limburgs KwaliteitsMenu LKM

Maasdal Baarlo

In een steeds grotere regio krijgen
we bekendheid als opsteller van LKM
inpassings- en compensatieplannen.
Voor een diversiteit aan bedrijven en
initiatieven worden plannen opgesteld
en dat in nauwe samenspraak met ondernemer en de betreffende gemeente.
Juist de praktische benadering om samen
met de ondernemer tot een goed plan
te komen wordt gewaardeerd en de
Kwaliteitscommissies zijn tevreden
met onze goede plannen.
Naast de plannen helpen we ondernemers
ook met advies om zorg te dragen dat
het plan op een makkelijke wijze gereali-

seerd wordt. Een advies waarbij
het resultaat bijdraagt aan een mooi
en vitaal bedrijf. Bij de aanplant is er
ook steeds meer aandacht om bedrijven
die werken met “mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt” te betrekken, zodat we
hiermee het landschap ook een maatschappelijke meerwaarde geven.
Nu de economie aantrekt zijn we weer
voor vele ondernemers en Ruimtelijke
Ordening- Adviesbureaus doende om
plannen te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Maar ook andere initiatieven
mogen bij ons nagevraagd worden.
Neem gerust contact met ons op!

Snoei voor bloei!

Erfbeplanting

De uitvoering van Plan Maasdal
Baarlo, om een kwaliteitsimpuls
te geven aan het gebied, smaakt
naar meer! Het gebiedsproces
met een gevarieerd pluimage aan
resultaten in aanplant en andere
verfraaiingselementen is in Baarlo
duidelijk waarneembaar. Naast uitvoering is het proces en de communicatie erg belangrijk, want ook hier
dient er kwaliteit gehaald te worden.
Maasdal Baarlo wordt afgesloten
en enkele gemeenten in de regio
hebben al aangegeven om
compensatiegelden in te zetten
voor soortgelijke resultaten. Wordt
dus nog vervolgd… Landschap,
agrariërs, bedrijven, ecologie,
cultuurhistorie varen er wel bij!

Wanneer je een fraai erf hebt, vergt dit
ook onderhoud. De Plattelandscoöperatie
helpt vele plekken om juist met snoeiadvies zorg te dragen voor juiste snoei
en dus bloei. Met goede uitleg is duidelijk hoe het groen bijdraagt aan een
mooi bedrijf en landschap samen met
ecologische meerwaarde. Hierbij richten we ons ook op de mogelijkheden
en kansen voor bijen en bestuiving,
zodat ondernemers en het landelijk
gebied ook hier aan bijdragen.

Verschillende erfbeplantingsprojecten
in de gemeenten Peel en Maas en Horst
aan de Maas staan weer in de startblokken! Het nieuwe plantseizoen is nog
ver weg, maar nu al is de Plattelandscoöperatie doende met ondernemers
en andere gegadigden om plannen op
te stellen om te komen tot mooie erven.
Met aandacht en streekcreativiteit komen
er vaak mooie voorstellen waar gemeenten
enthousiast van raken. Ook interesse?
Neem contact op met Ron Janssen!

Gennep en Stg. IKL
Samenwerking met Stichting IKL leidt
in Gennep tot een mooi initiatief voor
bedrijf, huis en landschap! De Plattelandscooperatie heeft ook samenwerkingen hoog in het vaandel staan. Juist
hierdoor kun je nog meer bereiken en
dit wordt o.a. in Gennep in de praktijk
gebracht. Samen met Stichting IKL is het
voornemen om na de aftrap op Boomplantdag in maart 2017, op vele plekken
in Gennep erven en landschappen aan
te planten en verder te verfraaien. De
wethouder is enthousiast en deelnemers
staan in de startblokken om met ondersteuning van de gemeente samen met
de Plattelandscoöperatie aanplant te

verrichten of andere zaken op te pakken
die het landschap verfraaien en de
ecologische waarden verhogen.
Stiching IKL is in deze de gemeentelijke
regisseur en de Plattelandscoöperatie
de plannenmaker met creativiteit.
De initiatieven die we samen met deelnemers gaan oppakken leiden tot nog
meer mooie landschappelijke parels
in de regio, o.a. dus nu in Gennep.

Groen Advies

FAB is
dubbel winst
FAB = Functionele Agro Biodiversiteit.
Bloemrijke zones langs de velden
hebben naast visueel, voor akkervogels en bijen ook steeds meer
duidelijke wordende meerwaarde
voor de bestrijding/plaagonderdrukking in de teelten. Een belangrijk
item in de land- en tuinbouw van
de toekomst! In de randen ontstaan
natuurlijke vijanden en vanuit het
FAB project ism Vereniging Innovatief
Platteland en BoerenMetNatuur wordt
er door enkele ondernemers geproefd
aan de eerste resultaten. Dus winst
voor bedrijf, biodiversiteit en voor
de omgeving!

Erfbeplanting in startblokken

Het FAB project is mede gefaciliteerd
door de adviseurs van Agrea, Mertens
en Cultus en er is vanuit Syngentha
bloemenzaad beschikbaar gesteld.
Teelttechnische/natuurlijke vijanden
kennis is ingebracht door Steunpunt
Agrarisch Natuurbeheer en deze zomer
organiseren we een terugkomdag/
excursie, om de resultaten even
concreet tegen het licht te houden!

Bekijk ook onze website www.plattelandscooperatie.nl
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Al 10 jaar AspergeGilde

Regiobranding en Foodmarketing

Uniek samenwerkingsverband van aspergetelers viert jubileum,
ontstaan als project van Plattelandscoöperatie

Dinsdag 13 december organiseerden
het VarkensGilde en AspergeGilde, samen
met Rabobank Peel, Maas en Leudal een
thema-avond over Foodmarketing en
Regiobranding! Een bont en uniek
gezelschap verzamelde zich dinsdag
13 december bij Niëns Horeca in Maasbree.
Naast de leden van beide Gildes, waren
ook Peelgeluk, Branding Kessel, Centrummanagement Panningen, DOK6 Horeca,

De Peel- en Maasregio vormt al eeuwenlang de bakermat van de Nederlandse
aspergeteelt. Niet zonder reden:
de Noord-Limburgse zandgronden brengen
misschien wel de lekkerste asperges voort.
Ook is de innovatiedrang hoog:
Peel en Maas loopt voorop in nieuwe
teelt- en productiemethoden. Vernieuwing
zit de ondernemers in het bloed!
Zo staat deze regio bekend als voorloper
van bedekte bedden in combinatie met
overkapping van kleine en grote tunnels.
Daarnaast worden er velden voorzien van
grondverwarming waarbij de teelt nog
meer vervroegd kan worden.
Echter, 10 jaar geleden kwam aan de
teelt van het ‘witte goud’ bijna een einde.
Aanstaande regelgeving leek de innovatie
in de regio de kop in te drukken. Deze
geruchten bereikten ook de Plattelandscoöperatie. Reden voor een aantal mensen
met hart voor asperges (waaronder Henk
Opsteegh, toenmalige secretaris van de
Plattelandscoöperatie) om bij elkaar te
zitten. Hun missie: de meerwaarde van
de regio te verzilveren en de aspergeteelt
in de regio extra toekomstperspectief te
bieden. Hiertoe richtten zij het AspergeGilde
Helden op in 2007, met Henk Opsteegh als
voorzitter. Later werd de naam omgevormd
naar AspergeGilde Peel en Maas.
In eerste instantie was het AspergeGilde
een project van de Plattelandscoöperatie.
Omdat het zo succesvol was, is het project
in 2010 afgesplitst en heeft ze een eigen
coöperatieve vereniging opgericht.
De goede banden met de
Plattelandscoöperatie bleven.

In 2013 is Mat Kersten voorzitter geworden
van het AspergeGilde. Het AspergeGilde
bestaat inmiddels uit ruim 20 telers.
Deze dragen zelf financieel bij om de
doelstellingen te realiseren. Ook het
bestuur wordt gevormd door de telers
en de onafhankelijke voorzitter.

Ruyghveen, Gemeentepeelenmaas en
Liefde voor Limburg ruim vertegenwoordigd. Stuk voor stuk partijen die actief zijn
met foodmarketing óf met het op de kaart
zetten van Peel en Maas. Food Cabinet
begeleidde de workshops rondom thema’s
als ‘kracht van deze regio’ en ‘droom voor
deze regio’. De drie organiserende partijen
kijken terug op een interessante avond
met goede inbreng van alle aanwezigen!

Om haar doelstellingen te realiseren, zet
het AspergeGilde tal van communicatiemiddelen in en worden vele activiteiten
ontplooid. Verbindingen leggen in de
regio staat centraal. Het gaat hierbij om
samenwerkingsverbanden met partijen
die de Peel en Maas-asperge een warm
hart toedragen en zich (ieder op hun
eigen manier) inzetten voor de promotie
van dit regionale product. Bovendien
is het AspergeGilde een belangrijke
gesprekspartner voor de gemeentelijke
overheid over zaken die specifiek met
de aspergesector te maken hebben.
Dit jaar bestaat het AspergeGilde maar
liefst 10 jaar! Een prachtige prestatie,
waarop ze op feestelijke wijze aandacht
heeft geschonken. Tijdens de JubileumOpening van het Aspergeseizoen 2017,
feliciteerde onder meer Burgemeester
Delissen het AspergeGilde. Speciaal voor
het jubileumjaar heeft het AspergeGilde
drie wel hele speciale ambassadeurs aangetrokken: Tim Gilissen (Château de Raay),
Hanny Kuijpers (Plattelandscoöperatie)
en niemand minder dan de commissaris
van de Koning, Gouverneur Theo Bovens!
Traditioneel werd het eerste kistje asperges
geveild voor een goed doel: Walk 4 Brains
Meijel. Met spanning zagen de gasten
het bedrag steeds verder oplopen, tot een
prachtige € 650,- geboden werd door Giel
Hermans! Het AspergeGilde verhoogde dit
bedrag met 50%, waardoor er een mooie
€ 975,- naar Walk 4 Brains Meijel ging.
Kortom: het was een spectaculaire Opening.

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.

Noteer alvast
in uw agenda:
25 mei: Aspergeshopdag in ’t centrum van
Panningen met biggen knuffelen!
2 juni: AspergeOntbijt i.s.m.
Niëns Horeca en AspergeGilde

Loeren bij de Boeren groot succes!
Zondag 30 april was het zover:
Loeren bij de Boeren! Loeren bij de Boeren
wil de agrarische sector dichter bij de
mensen brengen. Vanuit die visie opende
een achttal agrarische ondernemers in
Neer, Beringe, Panningen en Grashoek
haar poorten. Een fraaie fietstocht van
25 kilometer leidde de bezoekers langs
de 8 boerenbedrijven. Het VarkensGilde en
de familie Van der Coelen deden ook met
de Zichtstal mee! De bezoekers vonden
het een belevenis om de verscheidenheid
en diversiteit van zowel het landschap
als de bedrijven te ervaren. Deze zevende
editie van Loeren bij de Boeren stond in
het teken van verbreding en innovatie
voor een leefbaar agrarisch platteland
- iets waar de Zichtstal met haar open
deuren prima in paste. De organisatie
van Loeren bij de Boeren is in handen
van LLTB afdeling De Winning Limburg.

Louis Kersten Award
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
van het VarkensGilde, werd de Lowie
Kersten Award uitgereikt. Deze Award
wordt uitgereikt aan personen of
organisaties die meer dan verdienstelijk
hebben bijgedragen aan de promotie
van de varkenshouderij én die het
gedachtegoed van het VarkensGilde
onderschrijven. De Award werd uitgereikt
aan Hans Maessen, ambtenaar omgevingsontwikkeling van de gemeente
Peel en Maas. Projectleider Sandy
Janssen roemde de optimistische
kijk van Hans Maessen, het denken in
mogelijkheden in plaats van beperkingen en zijn humor. Het VarkensGilde
feliciteert Hans Maessen met deze
bijzondere waardering voor de sector!

De Plattelandscoöperatie feliciteert het
AspergeGilde met haar prachtige jubileum,
en wenst haar veel succes in de toekomst!
www.facebook.com/VarkensGilde

@VarkensGilde

Bekijk ook onze website www.varkensgilde.nl

Vacature:
nieuwe voorzitter!

Vacature:
projectmedewerker

?

Voor meer info
neem contact met ons op!

Ron Janssen

Projectcoördinator
Landschap en Natuur

Wij zoeken een nieuwe voorzitter (M/V)!
Wij vragen iemand: met een breed netwerk;
die actief is in de primaire sector of
daaraan gelieerd; die overtuigd is van
de missie van de Plattelandscoöperatie;
en die omgevingsbewust is. Ook nietleden zijn welkom om te solliciteren!
Een uitgebreide profiel-schets is op
verzoek verkrijgbaar.
Meer informatie bij de leden van
de vertrouwenscommissie:
Mat Reinders
Tel: 0621834356
E-mail: matreinders@hetnet.nl
Cep Smeets
Tel: 0655335813
E-mail: cep.smeets@home.nl
Helma Korten
Tel: 0612388842
E-mail: info@rondmeer.nl

Frans Willems

Secretaris-coördinator

Hanny Kuijpers-Witteveen
Secretaresse en
Projectmedewerker

Over ons

Afscheid Lisa
Na twee jaar met plezier voor de Plattelandscoöperatie gewerkt te hebben,
neem ik afscheid. In de afgelopen
twee jaar heb ik veel geleerd en met
genoegen aan allerlei projecten gewerkt,
waaronder Bijen-Impuls, AspergeGilde,
VarkensGilde, Natuurrijk Limburg,
Samen voor de Patrijs etc. Midden
juni begin ik als Projectleider Ecologie
bij een ingenieursbureau.
Ik wil heel graag alle leden en relaties
van de Plattelandscoöperatie bedanken
voor de prettige samenwerking.

Wij zien uw reactie graag tegemoet
vóór 1 juni bij een van de leden van
de vertrouwenscommissie.

Het bestuur, en met name Anton Gijsen
en Frans Willems, dank ik voor hun
vertrouwen. Mijn directe collega’s
Ron Janssen en Hanny Kuijpers bedank
ik voor de leuke en leerzame tijd, en
wens ik veel succes in de toekomst!

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

Plattelandscoöperatie is een samenwerkingsverband grotendeels bestaand
uit boeren, tuinders en plattelandsbewoners en heeft ruim 400 leden. De
coöperatie heeft als missie een brug te
slaan tussen boerderij en maatschappij,
boer en burger, producent en consument,
teneinde bij te dragen aan een vitaal
platteland en een duurzaam perspectief
voor agrarische ondernemers.
facebook.com/Plattelandscooperatie
@PCPMLimburg
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