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NIEUWSBRIEF  
 

 

 

Beste leden van de Plattelandscoöperatie, 

Het jaar loopt weer ten einde wat tevens een periode is van terugblikken, maar ook van 

vooruitkijken naar de toekomst. Het afgelopen jaar is in vele opzichten zeker niet 

gemakkelijk geweest en 2020 zal nog lang in ons geheugen staan gegrift. Ook voor de 

coöperatie is het een bewogen jaar geweest, echter hebben we samen met het bestuur toch 

weer stappen gezet richting de toekomst. We kijken dan ook vol goede moed uit naar 2021 

en danken u voor het gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar.  

Wij wensen u allen fijne feestdagen en alle goeds voor 2021  

MAAR BOVENAL BLIJF GEZOND 

 

 

 

Dit geeft stof tot nadenken voor de winteravonden. 

• Hoe gaat het met de boerenlandvogels anno 2021? 

• Hoe staat het buitengebied ervoor? → en over 5 jaar? 

• Gaat u ook al een shoppen bij de boer, vers, lekker, gezond en regionaal? 

• Hoe betrekt u de omgeving bij uw bedrijf in 2021? 

• Lijkt het u ook wat om mee hout te gaan kappen op het boerenerf om een mooie oude 

erfbeplanting nog mooier te maken? 

• Dit vult u zelf maar in……en heeft u een idee dat zou wel eens een project zijn waar we 

mee aan de slag kunnen gaan, schroom niet om contact op te nemen met een 

bestuurslid of met het bureau of per mail. 

 

 Wij laten ons graag benieuwen! 

http://www.plattelandscooperatie.nl/
http://www.plattelandscooperatie.nl/
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Schadepreventie Wolf 

De afgelopen jaren zijn al verschillende in het wild levende wolven gezien en de eerste 

wolven hebben zich inmiddels in Nederland gevestigd. Zo zijn er op de Veluwe in 2019 de 

eerste wolvenpups geboren. Ook vlak over de grens in de landen om ons heen leven 

inmiddels permanent wolven waar ook al jongen geboren zijn. De komende jaren blijven we 

te maken krijgen met meerdere onder andere zwervende wolven die zich wellicht ook in 

ons land proberen te vestigen. Daarom is het project schadepreventie wolf gestart. 

Binnen dit project wordt gekeken hoe Limburg voor te bereiden op de komst van de wolf. Dit 

wordt gedaan door het ontwikkelen van een drietal pilotprojecten bij schapenhouders. Zo 

wordt er een pilotproject met kuddebewakingshonden opgezet en worden er twee 

pilotprojecten met wolf werende rasters opgezet. Daarnaast komen er noodsets welke boeren 

kunnen lenen om hun vee te beschermen als er dreiging van de wolf is. 

Naast de pilotprojecten wordt er ingezet op voorlichting en educatie. Zowel naar particulieren 

als naar de boeren toe. We willen de boeren ondersteunen bij het wolf-proof maken van hun 

rasters. Daarom wordt er in samenwerking met Wolf-fencing Nederland een vrijwilligersgroep 

opgezet welke de boeren hierbij zullen ondersteunen. 

Namens IKL is Ines van de Waarenburg projectleider van dit project. Voor alle vragen of 

informatie over dit project kun je contact met haar opnemen via 06 18 95 79 73 of per mail. 

 

Boerenerf en landschap. 

 

 

Om diersoorten in het agrarisch (cultureel)landschap te helpen is het project Boerenerf en 

Landschap gestart. Maar liefst 15 erven in de Noord- en Midden-Limburg zijn inmiddels 

gescand en krijgen een biodiversiteitsimpuls. 

http://www.plattelandscooperatie.nl/
mailto:%20to-do@kessels-stables.nl
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Er leven veel verschillende diersoorten op het platteland. Sommige soorten zijn zelfs geheel 
afhankelijk van de erven. Denk hierbij aan de boerenzwaluw en de steenuil. Naast veel 
vogelsoorten zijn ook de wilde bijen en een aantal vleermuissoorten sterk afhankelijk van hoe 
erven zijn ingericht. 

Project Boerenerf en landschap wordt uitgevoerd door het Buitenteam Noord 
(samenwerking van de Plattelandscoöperatie en stichting IKL) in opdracht van Natuurrijk 
Limburg.                                                                                                                                                  

 
Tijdens de uitvoering van dit project hebben 15 erven een biodiversiteitsscan ondergaan. De 
eigenaar heeft samen met een veldmedewerker van Natuurrijk Limburg een plan opgesteld 
waarmee de directe omgeving van het erf meer biodivers wordt. Denk hierbij aan het planten 
van heggen/bomen en het plaatsen van nestkastjes. Daarnaast zijn ze ook gaan kijken hoe de 
erven beter aan kunnen sluiten op de omliggende gronden, waarop veelal agrarisch 
natuurbeheer toegepast wordt. “Het is belangrijk dat de natuur en agrarische activiteiten in 
elkaar overlopen en in balans zijn. Doordat een veldmedewerker bij mij op het erf een 
ervenplan heeft gemaakt kan ik mijn erf zo inrichten dat het de biodiversiteit bevordert. Zelf 
heb ik die specifieke kennis niet en op deze manier worden de kansen, welke ik zelf niet zie, 
toch benut”, aldus een deelnemer van het project. Als het ervenplan akkoord is wordt door 
de deelnemer zelf het erf aangeplant. Ook krijgt de deelnemer advies om ervoor te zorgen dat 
na de aanplant het onderhoud goed uitgevoerd wordt. 
 
 
Uw Erfbeplanting 20-25 jaar geleden aangeplant en wat nu? 

Kan een grote onderhoudsbeurt uitkomst bieden? Vanuit de Plattelandscooperatie is het idee 

geopperd om eens te peilen wie er geïnteresseerd is om dit onderhoud door de 

Hakhoutbrigade Peel en Maas te laten uitvoeren. De Hakhoutbrigade bestaat uit een groep 

vrijwilligers uit de regio, die in de maanden oktober tot maart maandelijks een zaterdag hout 

gaan zagen. Ze doen dit werk al verschillende jaren in o.a. hakhoutbosjes. Ze werken met 

gereedschap en onder begeleiding van het IKL. In eerste instantie willen we alleen geheel 

vrijblijvend weten of er interesse is onder onze leden. Later komen we er dan op terug hoe we 

hieraan invulling kunnen geven. Startdatum kan de herfst van 2021 worden. 

Erfbeplantingen die een ANLb vergoeding krijgen vanuit Natuurrijk Limburg komen hiervoor 

uiteraard NIET in aanmerking. 

Aanmelden kan via de Plattelandscoöperatie; info@plattelandscooperatie.nl met vermelding 

van: N.A.W gegevens en ongeveer de oppervlakte van uw erfbeplanting.  

Uiteraard geldt de regel, wie het eerst komt………en vol=vol 

  

http://www.plattelandscooperatie.nl/
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Smakelink op weg naar de 2e editie 

Na een geweldig geslaagde lancering van Smakelink op 19 augustus jl. bij Rondmeer in 

Heythuysen, zijn we de laatste maanden druk bezig geweest met het voorbereiden van de 

2e editie. 

Zoals bij het begin als is gezegd willen we Smakelink (gids voor agrarische verkooppunten) 

uitbreiden met een app. Dit om een nog breder publiek te kunnen bereiken en ook routes te 

kunnen maken maar ook om meer info over de bedrijven te kunnen geven. Ook story-telling 

en virtuele rondleidingen op een bedrijf zijn hiermee dan mogelijk.  

Om de werkgroep bestaande uit Hans Lansbergen, Anita Rietjens en Helma Korten – Verhaegh 

te ontlasten is Ines van de Waarenburg als projectleider aangesteld. Zij zorgt voor de 

coördinatie en verdere uitrol van Smakelink en aanverwante projecten die nu al ontstaan 

vanuit het initiatief Smakelink.  

Smakelink heeft er ook voor gezorgd dat wij, Plattelandscoöperatie, diverse heel mooie en 

waardevolle nieuwe contacten hebben gekregen met o.a. Platform Agro Toerisme en Citaslow 

en werken we heel nauw samen met Leandra Schmitz van de LLTB.  

We hebben de laatste maanden ook diverse overleggen met de gemeente Peel en Maas, 

Leudal, Weert en Nederweert gehad over de wijze en vorm van Smakelink nu en in de 

toekomst. Hier is de nadrukkelijke vraag gesteld aan de Plattelandscoöperatie om mee te 

kijken en te helpen met het opzetten en coördineren van nieuwe initiatieven die de verbinding 

en leefbaarheid op het platteland ten goede komen. Er is heel veel mogelijk maar we dienen 

er samen wel voor te zorgen dat ons platteland ook een agrarisch leefbaar platteland blijft. De 

agrarische bedrijven en diens activiteiten die zorgen voor een uniekheid en authenticiteit waar 

we trots op zijn en die we ook dienen te behouden. Dit is juist de kracht van ons Limburgse 

mooie platteland.  

Smakelink heeft ervoor gezorgd dat we als Plattelandscoöperatie gegroeid zijn van brug tussen 

boerderij en maatschappij naar BONDGENOOT VAN BOER EN BURGER!  

Wil je meer weten over Smakelink en de aangesloten verkooppunten? Bekijk dan hier onze 

website www.smakelink.nl 

 

 

 

 

http://www.plattelandscooperatie.nl/
http://www.smakelink.nl/
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Gevulde aardappels met raclette 

• 6 grote aardappels met schil 

• 12 plakjes ontbijtspek 

• 2 teentjes knoflook, in plakjes 

• 100 gram raclette kaas 

• 1 Bol Mozzarella 

• 80 gram geraspte kaas 

• 1 eidooier 

• 15 gram aardappelzetmeel 

• ½ theelepeltje zout 

• Olijfolie 
 

Benodigdheden: Bakvorm voor 6 Muffins 

Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven voor op 210 graden en snijd de raclette en mozzarella in reepjes. 

2. Maak de aardappel schoon en kook ze in zijn geheel, met schil, in een grote pan met 

water gedurende zo’n 40 minuten tot deze zacht zijn. 

3. Snijd ongeveer 1cm van de top van de aardappel af. 

4. Wikkel de aardappel in met de plakjes ontbijtspek en plaats deze met de dwars 

doorgesneden kant naar boven in de bakvorm. Doe dit voor alle aardappels. 

http://www.plattelandscooperatie.nl/
https://www.streeckhuys.nl/webshop/aardappels/
https://www.streeckhuys.nl/webshop/ontbijtspek/
https://www.streeckhuys.nl/webshop/knoflook/
https://www.streeckhuys.nl/webshop/mozzarella-bulba/
https://www.streeckhuys.nl/webshop/geraspte-kaas/
https://www.streeckhuys.nl/webshop/rekje-eieren-10st/
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5. Hol met een lepel via de platte kant de aardappels voor het grootste deel uit. De 

aardappelen hoeven niet helemaal leeg van binnen te zijn. Bewaar de inhoud in een 

aparte schaal. 

6. Vul de aardappels met wat knoflook (naar smaak), de mozzarella en plakjes raclette en 

bestrooi deze tenslotte met wat geraspte kaas. 

7. Pak de schaal met de vulling van de aardappels en voeg hier de aardappelzetmeel, 

eierdooier en zout aan toe. Prak en mix dit tot het een mooi glad geheel is. 

8. Plaats de mix op een bakplaat met bakpapier en rol het plat. Snijd dit vervolgens in 

dikke reepjes. Besprenkel het met olijfolie en plaats dit in de oven. 

9. Bak de reepjes en de gevulde aardappels in de oven gedurende 20 minuten op 210 

graden. 

Dip de frieten in de gevulde aardappels!  

Ook leuk tijdens de feestdagen. Serveer het gerecht als een hoofdgerecht met een charcuterie 

plank gevuld met de klassieke raclette begeleiders zilveruitjes en mini augurkjes, maar ook met 

allerlei kaassoorten, vleeswaren en fruitsoorten.  

Alvast proost op een mooi, gezond en ondernemend 2021onder het genot van 

een lekker regionaal wijntje, biertje of sapje. 

Bestuur Plattelandscoöperatie; 

Peter van de Pas, voorzitter 

Hans Lansbergen, secretaris/coördinator 

Mat Reinders, penningmeester 

Anton Gijsen, bestuurslid 

Helma Korten, bestuurslid 

Anita Rietjens, bestuurslid 

Cep Smeets, bestuurslid 

Jan Visser, bestuurslid 

 

Adviserende leden in het bestuur; 

Luuk Joosten (namens Citaverde college), 

Geert Peeters (namens Rabobank Peel, Maas en Leudal), 

Ted Vermeulen en Juul Mertens (namens AJK Helden-Leudal) 

 

http://www.plattelandscooperatie.nl/

