
   
 
 
JAARVERSLAG VERENIGING INNOVATIEF PLATTELAND 2019 
 
ALGEMEEN 
In het jaar 2019 heeft het bestuur gewerkt aan het ingezette doel, de organisatie van de vereniging, de 
missie en visie te herijken te verwezenlijken.  
De vereniging heeft zich beziggehouden met het verder opbouwen van een goed netwerk, het in de 
markt zetten van de vereniging en heeft zich ingezet om partners aan zich te binden. Periodiek worden 
de leden geïnformeerd via een nieuwsbrief, welke het afgelopen jaar 4 keer is uitgebracht.   
 
In de jaarvergadering is Gert Billekens afgetreden als bestuurslid. Ronnie de Hoon en Richard Wilms, al 
actief als aspirant bestuursleden, zijn in deze vergadering formeel benoemd. 
 
Frank Vissers is benoemd tot vicevoorzitter, de functie die eerder door Gert Billekens werd ingevuld. 
 
VERGADERINGEN 
De algemene ledenvergadering vond plaats bij Jan Linders te Bergen. Circa 60 leden waren hierbij 
aanwezig. De vergadering stond in het teken van: “Het nut van lokale producten en de korte keten in de 
supermarkt”. Chantal de Rijk en Roel van de Zande gaven ons, na een rondleiding door het 
distributiecentrum, inzage in de visie en strategie van Supermarkt Jan Linders. 
 
Het bestuur heeft 7 bestuursvergaderingen gehouden. In de vergaderingen wordt aandacht geschonken 
aan het verloop van het jaarprogramma en tevens wordt aandacht gegeven aan nieuwe ideeën om de 
doelstelling van de vereniging te verwezenlijken, een duurzaam en innovatief platteland met oog voor 
bedrijfsleven en burger.  
 
Minimaal een keer per jaar is er overleg met onze partners: 
- IKL 
Herman Vrehen & Sabine de Jong | samenwerking en begeleiding bij invulling natuurbeheer. 
 
- LLTB 
Peter van Dijk & Pieter Lucassen |samenwerking en deelname in projecten. 
 
- Natuurrijk Limburg 
Eppo Timmer & Thijs Rompelberg | kennismaking met nieuwe directeur en nieuwe voorzitter.  
 
- Plattelandscoöperatie 
Peter van de Pas & Frans Willems | brainstorm toekomstvisie en samenwerking. 
 
In de vergaderingen is o.a. de samenwerking aan de orde geweest met Plattelandscoöperatie, LLTB, 
Natuurrijk Limburg, Compas Agro, Stichting Landschap Horst aan de Maas, maar ook het zoeken naar 
nieuwe partijen waarmee mogelijk samengewerkt kan worden om onze doelstelling te verwezenlijken. 
 
Met Plattelandscoöperatie heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden en is er een gezamenlijk 
bezoek gebracht aan de escargots kwekerij “Slaque” in Melderslo.  
 
Innovatief Platteland maakte in 2019 deel uit van de stuurgroep van het project “Goed Bee-zig”, dit is 
een van de projecten waar Compas Agro zich op richt in het kader van Bright Tree. 
 
 
 
 
 



   
 
 
BIJEENKOMSTEN 2019 
1. In maart werd de eerste bijeenkomst van 2019 georganiseerd:  
“Natuur inclusieve landbouw en gebiedsontwikkeling” met inleiders Bram Deriks en Herman Vrehen. 
De bijeenkomst heeft plaatsgevonden bij het Equestrian Centre de Peelbergen. 
 
2. In mei heeft Innovatief Platteland samen met de LLTB  een themabijeenkomst gehouden “Samen 
verder met Energie”.  Met o.a. inbreng van Gedeputeerde Hubert Mackus, Danny Meulenpas en Patrick 
Lemmens van Arvalis. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden bij Hoeve Rosa. 
 
3. In juni vond de eindpresentatie van Local Hiero’s plaats door studenten HAS. 
 
4. In september is het project Buur en Boer afgesloten met een interessante bijeenkomst bij Mark 
Litjens in Melderslo. 
 
5. In december werd er in samenwerking met IKL een Informatieavond Patrijzen in “kerngebied 
Siebengewald” gehouden te Afferden.  
  
PROJECTEN 2019: 
Onze projecten hebben we onderverdeeld in 4 kerntaken: 

1. Agrarische innovaties 
2. Duurzaamheid en klimaat 
3. Recreatie en toerisme 
4. Parken en natuurgebieden 

 
- Local Hiero’s 

De afronding van dit kennistraject in samenwerking met LIOF en Has Studenten heeft plaats 
gevonden. Een werkgroep is nu bezig om het project Korte keten/ Local Hiero’s verder in de 
markt te zetten.  

- Buur en Boer 
Een project in samenwerking met Citaverde en Stichting Landschap Horst aan de Maas. Hiermee 
proberen we met nieuw elan de erf-aankleding van de boerderijomgeving, biodiversiteit en 
onderwijs in de praktijk met elkaar te verbinden.  

- Plants for Plants (Nieuwe teelten) 
Onderzocht wordt of we met nieuwe teelten zoals Sorghum, Vezelhennep, Brandnetel e.d. 
Nieuwe verdienmodellen kunnen realiseren voor de agrariër. Het Project loopt nog 2 jaar. 

- Bright 5 
Project loopt in 2020, waarbij telers zich kunnen aansluiten. 

 
In 2019 is Innovatief Platteland toegetreden tot de Gezondheidsraad van ”De Gezondste Regio”. 
Als deelnemer proberen we vooral de gezonde voeding en korte keten onder de aandacht te brengen en 
aan te geven wat er op dit gebied door de agrarische bedrijven gedaan wordt. Zie het project Local 
Hiero’s. 
 
LEDEN & PARTNERS 
De vereniging telt in 2019, 177 betalende leden. In 2018 waren dit 158 betalende leden. Indien men in 
aanmerking wil komen voor natuurcompensatie c.q. vergoeding is er de verplichting vanuit Natuurrijk 
Limburg om lid te zijn van een uitvoeringscollectief. Innovatief Platteland is zo’n uitvoeringscollectief. Dit 
heeft het ledenaantal o.a. doen groeien.  
De wens van het bestuur is dat leden zelf bij Innovatief Platteland aangeven met welke innovatieve 
projecten of ideeën men zou willen starten, of waar men interesse in heeft.  
 
 



   
 
 
Het is belangrijk dat onze leden en partners Innovatief Platteland weten te vinden, zodat we hen 
kunnen helpen met innovatieve trajecten die passen binnen onze visie en missie. 
 
De vereniging had in 2019 een drietal partners op basis van de beschikbare partner pakketten: 

- Coöperatie Vitelia 
- Stichting Agri Belang 
- Gemeente Venray 

 
De leden en partners stellen de vereniging in staat om een interessant programma te bieden. 
 
TOT SLOT 
We hopen met het organiseren van onze bijeenkomsten dichter bij de leden komen te staan. Wellicht 
dat er door inspiratiebijeenkomsten en facilitering vanuit Innovatief Platteland nog meer ideeën en 
initiatieven ontstaan die bij kunnen dragen aan de doelstelling van onze vereniging, Innovatief 
Platteland.  
 
 
 
 
Joop de Hoon      Peter van Megen 
Voorzitter     Secretaris/ Penningmeester 
 
 
 


