
 

Woordje van de voorzitter 
Het einde van het jaar is weer in zicht. Tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar en onze blik 
vooruit te werpen naar het komende jaar.  
 
We hebben dit jaar verschillende projecten gedraaid en afgerond. Zo stonden tot voor kort nog 
verschillende velden met bloemenmengsels van “Bloemrijke akkerranden” in bloei. De borden van 
“Agro tourroute Westmaas” zijn weer netjes opgeborgen en is het project “Natuur in het veld” 
afgerond. Dit project zal in 2023 een vervolg gaan krijgen. Daarnaast zijn in het kader van het 
“Poortenproject” op diverse locaties poorten geplaatst in gemeente Peel en Maas. Aan het project 
“Agro natuurroute” is dit jaar heel hard gewerkt en zullen komend jaar de eerste routes gefietst 
kunnen worden langs verschillende agrarische bedrijven.  
 
Niet alleen tijdens de projecten zijn we samengekomen. We konden na twee jaar afwezigheid 
weer bijeenkomen voor de jaarvergadering bij de Hoebereij. Dit werd door vele van jullie dan ook 
gedaan. Het was een mooie avond, waar na afloop nog gezellig nagepraat werd onder het genot 
van een hapje en een drankje.  
 
Tot slot wil ik jullie hele fijne feestdagen toewensen en zien we elkaar weer in het nieuwe jaar.  
 
Peter van de Pas 
Voorzitter 

 
 

 Fijne feestdagen en alle 
goeds voor 2023 

gewenst 



x

Terugblik projecten 
Natuur in het veld 
We kunnen met een positief gevoel terugkijken 
op het project “Natuur in het veld”. Voor de 
deelnemers waren vier veldbijeenkomsten 
georganiseerd in de buurt van percelen die aan 
agrarisch natuurbeheer doen. Het doel was om 
grondgebruikers naast percelen die aan 
agrarisch natuurbeheer doen te informeren en 
enthousiasmeren wat de bijbehorende 
activiteiten zijn. De deelnemers van het project 
hebben nu meer duidelijkheid wat verstaan 
wordt onder agrarisch natuurbeheer en gaan 
hopelijk anders kijken naar deze 
veldwerkzaamheden. Dit kan in verschillende 
vormen zijn zoals bijvoorbeeld maaibeleid, 
kruidenrijk grasland en vogelakkers.  
 
Volgend jaar krijgt het project een vervolg.  
 
Poortenproject  
In 2022 hebben we in samenwerking met de 

deelnemers en de gemeente Peel en Maas 

weer een zestal poorten geplaatst. Eén van de 

doelstellingen van het poortenproject is de 

leesbaarheid/beleefbaarheid van het landschap 

te vergroten. Een markante eiken landpoort op 

een markante plek in het landschap zorgt voor 

betrokkenheid en verfraaiing van het landschap. 

Een houten poort is naast visueel, ook een oase 

voor insecten in de spleten, waar vele vogels 

weer van genieten. Sinds 2013 zijn in gemeente 

Peel en Maas meer dan 30 poorten geplaatst 

door middel van het “Poortenproject”. Het is de 

bedoeling om het poortenproject in 2023 in Peel 

en Maas een vervolg te geven. Daarnaast zijn 

we drukdoende om ook in andere gemeentes 

aan de slag te kunnen gaan met dit project.  

Het is een mooie en eenvoudige manier om 

samen de streek een impuls aan het landschap 

te geven. Dit voorjaar zullen we via de lokale 

bladen en via de website communiceren 

wanneer het project definitief van start gaat.  

Lopende projecten 
Agro natuuroute fase 1 
Voor iedereen die fietsend van het platteland wil 
genieten, hebben we een viertal mooie fietsroutes 
gemaakt langs locaties met agrarisch 
natuurbeheer. Bij iedere deelnemer komt een 
informatiebord te staan met informatie over het 
bedrijf en aan welke soorten natuurbeheer gedaan 
worden. Ook is op het bord is een speciaal 
kinderhoekje waar Batona de Uil nog extra 
informatie geeft.  
  
Het project is ontstaan met als doel het zichtbaar 
maken van agrarisch natuurbeheer. De bedrijven 
die nu meedoen zijn allemaal lid van Natuurrijk 
Limburg en voeren agrarisch natuurbeheer uit door 
middel van beheersovereenkomsten. Hiermee 
worden voorwaarden gesteld over hoe het beheer 
moet worden uitgevoerd. Er zijn veel soorten 
agrarisch natuurbeheer.  
 
Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u altijd 
contact opnemen met Natuurrijk Limburg 
www.natuurrijklimburg.nl. 
  
De eerste fase is samengesteld met deelnemers 
uit de gemeenten Weert, Maasgouw en Leudal 
waar de fietsroute langs loopt. In de tweede fase 
(medio maart 2023) zullen ook deelnemers in de 
gemeenten Nederweert en Peel en Maas 
benaderd worden en willen we de huidige routes 
verder uitbreiden.  
 
Heeft u interesse? Neem dan contact op met het 
secretariaat via info@plattelandscooperatie.nl. 
 
Projectinitiatieven 
Als Plattelandscoöperatie vinden we het belangrijk 
om ons in te zetten voor de boeren en voor de 
burger. Dit doen we door projecten te draaien voor 
verschillende doelgroepen, zoals al eerder te lezen 
was in deze nieuwsbrief.  
 
Heb jij nog leuke ideeën voor een project of 
initiatief? Laat het weten via 
info@plattelandscooperatie.nl en we nemen 
contact met je op.  
 
 
 

http://www.natuurrijklimburg.nl/
mailto:info@plattelandscooperatie.nl


 

Compas Agro 
Paul Groenewegen ondersteunt ons als 
projectleider bij de projecten “Natuur in het veld” 
en “Agro natuurroute”. Verder zijn regelmatig 
overleggen tussen het bestuur van de 
Plattelandscooperatie en de directie van 
Compas Agro en hun adviseur. Compas Agro 
geeft teeltadvies, doen onderzoek en 
begeleiden projecten en organiseren cursussen.  
 
Op 11 januari 2023 is een bijeenkomst 
georganiseerd bij Kwekerij Boonen – vd Heijden 
in Heythuysen. Deze dag telt mee voor 
verlenging van de spuitlicentie voor het 
onderdeel Veiligheid & Techniek. Vooraf 
aanmelden is verplicht. Meer informatie is te 
vinden op: www.compas-agro.nl/overzicht-
activiteiten/. 
 
Leader Weerterland 
We zijn als Plattelandscooperatie sinds kort 

betrokken bij het initiatief “Leader Weerterland”. 

De initiatiefgroep bestaat verder uit VKKL, 

Boeren van Weert, Boeren van Nederweert en 

NMC IJzeren Man. Hans Corsten is coördinator 

vanuit PIO Weerterland. Vrijdag 2 december 

was de eerste bijeenkomst voor de 

initiatiefnemers in het Stadhuis in Weert.  

Wat is LEADER? 

De LEADER-methode is een bottom-up 

werkwijze voor regionale ontwikkeling: voor, 

door en van de burgers zelf. LEADER bestaat 

30 jaar en is traditioneel ingezet voor brede 

plattelandsontwikkeling. De LEADER-gebieden 

willen zich sterk richten op klimaat, milieu, water 

en biodiversiteit. Dit omdat deze thema’s binnen 

het NSP een hoge prioriteit hebben. Meer 

informatie is te vinden op: www.leader-netwerk-

nederland.org. 

 
 
 

Jaarvergadering  
Na twee jaar afwezigheid werd op maandag 31 
oktober 2022 weer een jaarvergadering 
georganiseerd. Op deze avond waren meer dan 
80 aanwezigen, zowel leden als niet leden. Het 
eerste gedeelte van de avond heeft de voorzitter, 
Peter van de Pas, het woord gedaan. Alle formele 
zaken werden behandeld. Het jaarverslag van 
2019 werd vastgesteld, de financiën van 2019, 
2020 en 2021 werden besproken en goedgekeurd. 
Daarnaast hebben we op deze avond Frans 
Willems, Anton Gijsen en Anita Rietjens in het 
zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor de 
jarenlange inzet voor de Plattelandscoöperatie. 
Helaas was Hanny Kuijpers niet aanwezig, zij al op 
een later moment nog bedankt worden voor haar 
werkzaamheden voor de coöperatie. Hans 
Lansbergen is toegetreden tot het bestuur.  
 
Na de pauze was het formele gedeelte afgerond 
en stond de presentatie en interactieve discussie 
met vier jonge ondernemers op het programma. 
Dirand van Wijk was de gesprekleider van deze 
avond. We kunnen terugkijken op een mooie 
jaarvergadering met vele aanwezigen.  
 

 
  
Nieuwe bestuursleden 
Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid 
genomen van onze bestuursleden Anton Gijsen en 
Anita Rietjens. Daarom zijn we op zoek naar 
nieuwe enthousiaste mensen die het bestuur 
willen versterken.  
 
Lijkt het jou leuk om het bestuur te komen 
versterken? Laat het weten via 
info@plattelandscoöperatie.nl en we nemen 
contact met je op. 
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