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B este lezers, 

 

Voor u ligt de herfsteditie van onze nieuws-

brief. Het zal u niet ontgaan zijn, dat we weer 

een lange en droge zomer achter de rug 

hebben. Dat heeft op veel plekken ook de 

oogst en de natuur niet veel goeds gedaan. 

Een ietwat droevig stemmende gedachte. 

Zeker als we dit redactionele tekstje vergelij-

ken met die van september 2018, 2019 en 

2020: allemaal relatief droge jaren met zeer 

hoge temperaturen. 

 

Gelukkig brengt deze nieuwsbrief ook bemoe-

digendere gedachten met zich mee. Zo laten 

we u deze editie weer kennis maken met een 

van onze leden: Sander Hurkmans. Sander 

bouwt al jaren hard aan zijn sierteeltbedrijf in 

Leenderstrijp. Op de zomeravond waarop het 

interview plaatsvond wemelde het van de 

hommels tussen zijn sierheesters en pioenro-

zen. In het interview licht Sander zelf toe 

waarom hij daar zo blij van wordt. 

 

Verder leest u ook in deze editie over een 

mechanische vorm van biologische onkruidbe-

strijding: Kvik-up. We wijzen u ook graag 

opnieuw op de Rabo Clubsupport actie, 

waarbij uw stem onze vereniging inkomsten 

kan opleveren. Waarschijnlijk heeft u deze 

oproep al te vaak voorbij zien komen, maar wij 

geloven toch 

maar in het 

principe “beter 

één keer te 

veel dan te 

weinig”. En met 

de huidige 

inflatiecijfers 

zijn de extra 

inkomsten van deze actie natuurlijk ook 

welkom voor onze vereniging. Lees verderop 

hoe u kunt stemmen; alvast bedankt! 

 

Dan rest ons nog om u veel leesplezier te 

wensen met deze nieuwsbrief. 

 

Namens de redactie, 

 

Peter, Roel en Koen 

VOORWOORD REDACTIE 

A G E N D A :  

 
23 oktober:  

leden– en gezinsdag 

5 november: Natuurwerkdag 
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Als we de groene poort aan de Strijperstraat doorrijden zien 

we Sander in de verte al bezig tussen zijn sierheesters. Het 

is een mooie zomeravond begin augustus als wij een 

bezoek brengen aan Hurkmans Sierteelt in Leenderstrijp. 

Achter zijn ouderlijk huis is Sander al ruim 10 jaar bezig met 

zijn grote passie: het telen van snijheesters en pioenrozen. 

"Als klein manneke was ik eigenlijk altijd al bezig met 

planten en tuinieren. Dat begon al in het moestuintje van 

ons pap en mam" vertelt hij. 

 

Maar zijn bedrijf heeft een lange aanloop gehad zo blijkt. 

"Voorheen werkte ik fulltime in loondienst als monteur. In 

2010 kreeg ik de mogelijkheid om iets te doen met de 

7.500 m2 grond achter het huis van ons pap en mam. Die 

kans heb ik gegrepen en ben toen eerst 4 dagen en later 3 

dagen in de week in loondienst gebleven". Hij kon zijn 

bedrijf uitbreiden tot de 1,5 hectare die het nu omvat. "In 

2016 ben ik helemaal gestopt in loondienst en werk ik 

meestal nog 2 dagen per week bij een groot recyclingbedrijf. 

De rest van de tijd hou ik me bezig met hetgeen ik het 

liefste doe" vertelt hij overtuigt. 

 

Als we over het perceel wandelen strooit Sander met 

verschillende Latijnse namen: Hypericum, Ilex, Callicarpa. 

"Ken jij die niet?" vraagt hij soms verbaast, als de intervie-

wer niet thuis geeft. Daarnaast zijn er sneeuwbessen, 

sierappels en natuurlijk de pioenrozen. "De kerstdennen 

daarachter doe ik binnenkort weg, dan komt er weer extra 

ruimte vrij voor de snijheesters". Over iedere soort kan 

Sander honderduit vertellen: "De Ilex wordt vooral gebruikt 

rondom de kerst, vanwege de mooie rode besjes. Samen 

met de Callicarpa en Viburnum is deze soort niet kwekers-

rechtelijk beschermd en dus een interessante plant om te 

kweken". Van de sneeuwbessen kweekt hij verschillende 

ondersoorten. "Dat is een sterke plant die weinig onderhoud 

nodig heeft, een dankbare heester dus. Om de bladeren 

harder en mooier te krijgen gebruik ik een bladmeststof" 

licht hij toe. "Dat maakt de plant minder vatbaar voor 

ziekten en is een natuurlijk product". Spuiten doet hij 

sowieso niet of nauwelijks geeft hij aan: "ik probeer alles zo 

biologisch mogelijk te doen. De bijen- en hommelkasten, 

insectenhotels en de bloemenranden dragen daar ook aan 

bij" verwijst Sander naar de bloemen tussen de heesters. 

"Die zorgen enerzijds voor natuurlijke vijanden tegen 

plaagdieren, zoals luizen en anderzijds voor het aantrekken 

van vlinders, bijen en hommels voor de bestuiving. Boven-

dien ziet het er fraai uit en blijft het zuiver tussen de rijen". 

Het lijkt ook effect te hebben getuige de vele hommels die 

we ter plekke zien rond brommen. 

 

De snijheesters en pioenrozen worden in verschillende 

perioden geoogst. "In april, mei en juni zijn we bezig met 

oogsten van Viburnum en pioenrozen. In juli en augustus 

hebben we bewust niets, de prijzen zijn dan matig en we 

hebben geen koelcel die tijdens deze maanden wel nodig 

is" legt Sander uit. "Vervolgens oogsten we vanaf september 

de sneeuwbessen, Callicarpa, sierappels en Ilex. Als we tijd 

en plaats over hebben pakken we er nog Hortensia- of 

Prunustakken bij. We rijden de gesorteerde bloemen en 

takken naar de Rhein-Maas veiling in Herongen, net over de 

grens bij Venlo". Wie dan die 'wij' is? "Ik heb in de weeken-

den en schoolvakanties hulp van een scholier en daarnaast 

helpt ons pap veel". Tijdens de oogst helpen schoonvader, 

vrouwlief en de oudste van de 4 kinderen met het sorteren 

en binden van de heesters. "Dat doen we nu nog onder 

deze overkapping" beeld Sander het proces uit. "Maar in de 

nabije toekomst hoop ik een schuur te mogen bouwen, 

zodat ik mijn werkproces kan optimaliseren. De procedure 

daarvoor loopt al een tijdje maar ik heb goede hoop dat ik 

Leden aan het woord: Sander Hurkmans 

In de vorige nieuwsbrief hebben we er al aandacht aan 

besteed maar bij deze nogmaals de oproep. Onze vereniging 

Hei, Heg en Hoogeind doet dit jaar weer mee aan de Rabo 

ClubSupport. Bent u lid van de Rabobank in Heeze-Leende 

en draagt u onze vereniging een warm hart toe?  

Stem dan tussen 5 september t/m 27 september 2022 op 

ons en draag bij aan een evenwichtig platteland in jouw 

omgeving. U kunt dus nog maar een paar dagen stemmen. 

Het geld zal worden besteed aan de aanschaf van materia-

len voor de werkgroep Natuur en de Uilenwerkgroep. 

Daarnaast kan de opbrengst worden ingezet in ons groen-

fonds. 

Klik op de volgende link om op onze eigen pagina te komen: 

Rabo ClubSupport (rabo-clubsupport.nl).  

Alvast hartelijk dank voor uw support! 

Stemmen Rabo Clubsupport  

Foto: Sander Hurkmans 

https://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers/details/290697-plattelandsver-hei-heg-en-hoogeind?zoekterm=Plattelandsver+Hei%2C+Heg+en+Hoogeind
https://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers/details/290697-plattelandsver-hei-heg-en-hoogeind?zoekterm=Plattelandsver+Hei%2C+Heg+en+Hoogeind
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binnenkort de 

vergunning kan 

aanvragen". 

 

En hoe de toekomst 

er verder uitziet? "Ik 

hoop mijn bedrijfje 

nog wat verder te 

kunnen uitbreiden. 

Met 2,5 tot 3 

hectare zou ik 

fulltime met de 

sierteelt bezig 

kunnen zijn. Of mijn 

kinderen in de 

toekomst interesse 

zullen hebben weet 

ik niet, daarvoor zijn 

ze nog te jong. 

Maar ik mag zelf 

nog lang genoeg" 

lacht Sander. De 

kinderen vinden het 

in ieder geval fijn 

om hier te zijn. Ze 

helpen me vaak 

maar vinden het ook prachtig om te spelen bij de oude Aa. 

Net zoals ik vroeg zelf deed".  

 

Gevraagd naar de situatie rondom klimaatverandering en 

stikstof reageert Sander nuchter: "ik zit hier op relatief natte 

gronden dicht bij de Aa; van de hetere zomers heb ik ook 

weinig last omdat de planten goed geworteld zijn omdat ze 

jarenlang blijven staan. En ik leg vooral stikstof vast met 

mijn planten en ik verwacht dat de kleinschalige akker- en 

tuinbouwsector voorlopig niet zo ingrijpend hoeft te veran-

deren als bijvoorbeeld de veehouderij". 

 

Als we de koffie van moeder Lenie op hebben lopen we 

terug naar de groene poort. "Dit zijn mobiele kippenhokken 

die ik aan het maken ben" wijst Sander naar een metalen 

frame. "Kippen eten het onkruid tussen de heesters weg en 

houden zo de boel mooi schoon. Ik heb nog genoeg mooie 

ideeën voor de toekomst" lacht Sander als we afscheid 

nemen. Met zo'n overtuiging kom je blijkbaar al een heel 

eind, concluderen we achteraf. 

Leden aan het woord: Sander Hurkmans 
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Op donderdag 11 augustus was het dan zover: de Kvid-

up werkte bij Roel Winters de wortelonkruiden de grond 

uit. Wortelonkruiden zijn soms moeilijk te onderdrukken 

en breiden zich jaar na jaar uit. Voorbeelden zijn onder 

anderen kweekgras of ‘puinen/pijnen’ op z’n Linds. 

Op biologische bedrijven is het gebruik van gewasbe-

schermingsmiddelen niet mogelijk. Het mechanische 

verwijderen van wortelonkruiden is het enige wat dan 

overblijft. De Kvid-up is zo’n machine die dat heel 

effectief doet. 

Met grote ganzenvoeten wordt de grond los gemaakt. 

Op een snel ronddraaiende as zijn verenpennen 

aangebracht die door de bodem gaan. Ze scheiden de 

aanwezige onkruidwortels van de aarde en werpen 

deze omhoog. Doordat de aarde sneller terugvalt, 

komen de wortels voor een groot deel boven op de 

grond terecht. Voor een effectieve behandeling is een 

periode van drogend weer nodig: het op de bodem 

liggende onkruid kan dan verdrogen. Het systeem werkt 

prima bij een zandbodem zoals wij die hier hebben. Soms is 

het nodig om meerdere keren de grond te bewerken. 
Meer info op https://edepot.wur.nl/111029 

Kvik-up  

 De ganzenvoeten en de verenpennen van de kvid-up  

Roel Winters met het resultaat van de Kvid-up:  

de wortelstokken van kweekgras die op het perceel 

liggen en verdrogen. 

Foto’s van Peter Kerkhofs 

https://edepot.wur.nl/111029
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 Natuurwerkdag 2022 

Onze vereniging organiseert samen met 

Staatsbosbeheer jaarlijks de Natuurwerk-

dag. Ieder jaar een gezellige bijeenkomst 

waarbij veel vaste deelnemers elkaar 

weer terugzien.  

Zowel volwassenen als kinderen zijn wel-

kom. De laatste jaren zijn ook gasten uit 

het AZC betrokken. Samen werken we 

daar aan een stukje onderhoud van de 

heide en houtkanten. 

Dit jaar tussen 10:00 en 14:00uur op 

zaterdag 5 november nabij de Achelse 

Kluis. 

Ook zin om eens mee te doen? Opgeven 

op de website van de Natuurwerkdag: 

Het Leenderbos - zaterdag 5 november      

 2022 | Natuurwerkdag 

Voor veel kinderen is de natuurwerkdag het enige moment in een jaar dat ze 

echt in de natuur kunnen zijn. Niet op een paadje maar echt tussen de boom-

pjes knippen, sjouwen en huttenbouwen.  

Groepsfoto van de deelnemers van de natuurwerkdag 2021 

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/leenderbos--leende/2022-11-05
https://www.natuurwerkdag.nl/klus/leenderbos--leende/2022-11-05
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Het Gemeenschappelijk landbouwbe-

leid wordt vaak afgekort tot GLB. In 

2023 verandert dat landbouwbeleid. 

Een van de doelstellingen wordt het 

verduurzamen van de landbouw door 

toekomstbestendige boeren sterker te 

belonen.  

Er breekt voor onze boeren een 

spannende tijd aan: ze moeten voor 

het komende jaar bepalen hoe zij hun 

teeltplan aanpassen op dat nieuwe 

GLB-beleid. Nieuw is het invoeren van 

een eco-regeling. Door het uitvoeren 

van eco-activiteiten wordt bijgedragen 

aan 5 maatschappelijke doelen: 

biodiversiteit, bodem en lucht, 

klimaat, landschap en water. Er zijn 

22 eco-activiteiten mogelijk.  

Een boer kan kiezen welke van de 22 

activiteiten hij gaat uitvoeren om die 

extra vergoeding te krijgen. Als men 

aan de voorwaarden voldoet kan de vergoeding 60, 100 of 

200 euro per hectare bedragen. Biologische boeren krijgen 

de vergoeding van 200 euro automatisch. 

Agrarisch Natuur- en landschaps beheer (ANLb), (wat ook 

binnen het stelsel van het GLB valt) kan helpen om voldoen-

de punten te scoren binnen de eco-regeling. Om dubbelbe-

taling te voorkomen wordt dan echter het bedrag op 0 euro 

gesteld. Door slimme combinaties te kiezen kan men in 

aanmerking komen voor de basispremie, de betaling voor 

de eco-regeling en de ANLb vergoeding. 

Ondertussen is wel duidelijk geworden dat er ook binnen het 

ANLb de nodige veranderingen gaan plaatsvinden. Waar-

schijnlijk zullen in het Agrarisch Waterbeheer de randen aan 

de watergangen verdwijnen uit het ANLb, maar kunnen 

binnen de ecoregeling wel verder gaan. 

In september hebben we met Collectief Midden Brabant 

voor onze agrarische leden een bijeenkomst gepland om de 

samenhang tussen de eco-regeling en het ANLb toe te 

lichten. 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid, Eco-regeling en ANLb 

Zweefvliegen in een akkerrand kunnen bijdragen aan de onderdrukking van 

luizen in het gewas. In het nieuwe GLB is zowel in de eco-regeling als in het ANLb 

ruimte voor dergelijke randen.  
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Wegens grote belangstelling wordt er in het najaar een nieuwe avond over 

de Lindse Natuur in woord, beeld en geluid georganiseerd. Op 27 september kun 

je onder het genot van een kopje koffie of thee komen kijken en luisteren naar 

uitleg over de uilen en de zwijnen in Leende en kun je genieten van prachtige 

foto’s uit de Lindse natuur. De inhoud van deze avond wordt verzorgd door onze 

leden Erik van Asten en Adrie Staals en tevens Jan van den Kerkhof. 

Aanmelden kan via deze link: Lindse natuur in woord, beeld en geluid | dinsdag 

27 september 2022 | Bibliotheek Dommeldal (op-shop.nl)  

Lindse natuur in woord, beeld en geluid 

 

 COLOFON 

Plattelandsvereniging Hei, 

Heg & Hoogeind streeft naar 

een mooi buitengebied waar 

natuur, landschap en 

gezonde boerenbedrijven 

naast elkaar kunnen 

bestaan. Informatie over 

onze activiteiten vindt u op:  

www.heiheghoogeind.nl  

 

Redactie Nieuwsbrief:  

Roel van Dijk 

Peter Kerkhofs  

Koen Staals 

 

  

Foto’s: Erik van Asten  

(tenzij anders vermeld)  

  

Contactadres: 

contact@heiheghoogeind.nl  

https://dommeldal.op-shop.nl/1242/lindse-natuur-in-woord-beeld-en-geluid/27-09-2022
https://dommeldal.op-shop.nl/1242/lindse-natuur-in-woord-beeld-en-geluid/27-09-2022
http://www.heiheghoogeind.nl
mailto:contact@heiheghoogeind.nl

