
NIEUWSBRIEF  
 

 

 

Beste leden van de Plattelandscoöperatie, 

Hierbij ontvangt u de nieuwbrief van de Plattelandscoöperatie. 

Nieuwsbrief voortaan per e-mail 
Dit is de laatste nieuwsbrief die ook per post verspreid zal worden. De nieuwsbrief zal daarna alleen 

nog per e-mail verstuurd worden. Het is daarom van belang dat wij in bezit zijn van uw e-mail adres. 

Heeft u dit mailadres nog niet aan ons doorgegeven, dan kan dat via info@plattelandscooperatie.nl. 

De nieuwsbrief zal ook op onze website gepubliceerd worden.   

Organisatie Plattelandscoöperatie 
Op dit moment is de Plattelandscoöperatie aan de slag om zichzelf opnieuw te organiseren. 

Ieder bestuurslid krijgt zijn/haar eigen aandachtsgebieden. Onlangs heeft onze 

secretaris/coördinator Frans Willems na een periode van grote inzet besloten te stoppen 

met zijn rol. We bedanken Frans heel hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen periode. Frans 

Willems wordt opgevolgd door Hans Lansbergen. Hans Lansbergen zal de taken van Frans 

gedeeltelijk overnemen. Hieronder stelt Hans zichzelf voor: 

Beste mensen, 

De plattelandscoöperatie heeft de afgelopen jaren met een 

vernieuwende blik naar het buitengebied van Peel en Maas 

en omstreken gekeken en daarmee mooie stappen gezet.  

Ook de komende jaren staat er veel te gebeuren op het 

platteland. 

De uitdagingen waarvoor we staan willen we graag samen 

met jullie, de leden inhoud geven de komende jaren. 

Als nieuwe coördinator  van de plattelandscoöperatie wil ik 

me graag voorstellen. 

Mijn naam is Hans Lansbergen. Ik ben 58 jaar, getrouwd, 

vader van een dochter en sinds april vorig jaar trotse opa 

van een kleinzoon.   

Ik ben bereikbaar: 

 via mail Hlansbergen@tiscali.nl   

telefonisch 06-52441573 
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Samenwerking met Stichting IKL in het Buitenteam in Villa Flora 
In 2019 is de Plattelandscoöperatie een samenwerking aangegaan met Stichting IKL. Deze 

Stichting zet zich al ruim 37 jaar in voor het behoud en de ontwikkeling van het landschap in 

Limburg. De projecten van de Plattelandscoöperatie zijn overgegaan naar Stichting IKL. 

Gelijktijdig met deze samenwerking is de gezamenlijke huisvesting in Villa Flora gerealiseerd.  

De samenwerking vindt plaats in het Buitenteam, waarin diverse partijen ideeën en 

projecten ontwikkelen op het gebied van landbouw, landschap en natuur. Tijdens de 

jaarvergadering van de Plattelandscoöperatie in oktober 2019 zijn ideeën geïnventariseerd 

die aanknopingspunten bieden voor kansrijke projecten.   

Om de samenwerking in het buitenteam en de gezamenlijke projecten en activiteiten 

zichtbaar te maken is een logo ontwikkeld voor het buitenteam. Initiatieven van het 

buitenteam worden voorzien van dit gezamenlijke logo.   

 

NIEUW PROJECT: We zoeken 15 enthousiaste deelnemers die hun erf een 

biodiversiteits-impuls willen geven 
Verspreid in het gebied Noord en Midden-Limburg zoeken we 15 deelnemers voor dit 

project. Voorwaarde is dat je ook ANLb deelnemer bent. 

Wat we met dit project willen bereiken is het vergroten van kennis over biodiversiteit en het 

creëren van enthousiasme voor: aanplant op het erf, broedgelegenheid voor vogels, met o.a. 

nestkasten, inzaai van randen, aanleg nieuwe landschapselementen, beheer andere 

elementen, ruigtes, overhoekjes en bijzondere zaken zoals muizen ruiters.  

Werkwijze 

Op ieder bedrijf wordt samen met de eigenaar (waar wenselijk aangevuld met lokale 

vrijwilligers) een plan gemaakt, om in de directe omgeving van de boerderij de biodiversiteit 

te vergroten. Het plan wordt specifiek op de situatie van de deelnemers geschreven en is 

erop gericht dat het erf in samenhang komt te staan met de reeds aanwezige 

landschapselementen en de ANLb percelen. Deelnemers dienen daarom ook een ANLb 

deelnemer te zijn. Het plan en het mogelijk daarop volgend plantmateriaal worden vanuit 

het project vergoed. De aanleg en het beheer is voor rekening van de deelnemer.  



 

 

Deelnemen? 

Wil je meedoen aan dit project neem dan voor 10 juni 2020 contact op via 

info@plattelandscooperatie.nl. Wij selecteren 15 deelnemers met wie we dan een 

startgesprek zullen voeren, en mogelijk een heel mooi biodivers erf zullen gaan ontwikkelen.  

Aan de slag als vrijwilliger? 
In het landelijk gebied liggen veel uitdagingen en kansen om je directe leefomgeving meer 

divers te maken of elementen “van vroeger” weer te herstellen. Het buitengebied is 

tenslotte van ons allemaal en de plek die we met lokale bewoners het beste kennen.  Als je 

mee wilt denken of je in wilt zetten voor een specifieke soort(groep), kun je je altijd 

aanmelden als vrijwilliger. Lekker actief aan de slag met plannen maken en die ook werkelijk 

met groene vingers uitwerken. Interesse, stuur dan een mail naar ikl@ikl-limburg.nl en 

vermeld daarbij uw adres en waar uw interesses liggen. 

Contact met de Plattelandscoöperatie 
U kunt Plattelandscoöperatie het beste bereiken via mail info@plattelandscooperatie.nl. 

Indien u aangeeft welke vraag u heeft of wie u wilt spreken, leiden wij uw vraag door naar de 

juiste persoon. Telefonisch zijn wij beperkt bereikbaar. Ons nummer is 077 – 306 1744. 

Contact met IKL / Buitenteam 
IKL heeft per gemeente een contactpersoon. Voor de regio Noord- en Midden Limburg zijn 

dit Sabine de Jong, Floss van Gorkum en Wendy Duijf. Contactgegevens vindt u op de 

contactpagina van de website van IKL. U kunt ook mailen naar ikl@ikl-limburg.nl of bellen 

met 046 – 3030 530.  
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