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De afdeling Lochem van LTO-Noord heeft zich naast de bestuursvergadering met verschillende
zaken beziggehouden. De portefeuillehouders hebben de verschillende portefeuillehouder
bijeenkomsten bijgewoond. Landelijke zaken dier hier aan bod kwamen waren de
samenwerking met NVV voor 1 varkensgeluid, oprichting van de POV, Fosfaatwet in de
melkveehouderij en de vogelgriep.
Een opsomming van activiteiten van onze afdeling volgt hieronder.
Stevig
Eind 2016 heeft Stevig besloten om de activiteiten rond de kavelruil in het gebied in Lochem stil
te leggen. Het verkrijgen van ruilgrond blijkt moeilijk en de mogelijkheden voor een kavelruil
zonder ruilgronden bleek niet mogelijk. De door de provincie beschikbaar gestelde gelden voor
aankoop van gronden blijven tot 2018 beschikbaar.
Beter Boeren in een Kleinschalig Landschap
Naast het Stevig Project loopt gelijktijdig het Beter Boeren in een Kleinschalig landschap project. In dit Project zijn cascokaarten gemaakt voor de gemeente Lochem waarop het Casco van
het landschap weergegeven is. Er is gekeken naar welke landschapselementen beeldbepalend
en waardevol zijn en naar andere die eventueel verplaatst kunnen worden om een betere landbouwstructuur te krijgen. Deze kaarten zijn inmiddels klaar en zouden getest worden met een
mogelijke kavelruil door Stevig. Nu dit momenteel stil ligt wordt gekeken naar een alternatief
om de kaarten te testen.
Stelkampsveld
In 2016 is het 4de bedrijf in het gebied verplaatst naar een locatie in Holten.
Fietstocht
Op dinsdag 19 juli 2016 werd de fietstocht “De Boer Op” gehouden; dit jaar was de tocht rondom
Laren. De start was bij Grand Café Bistro-rant ’t Langenbaergh in Laren.
Tijdens de fietstocht werden twee melkveebedrijven, een melkgeitenbedrijf, een sportschool en een
loonbedrijf bezocht. In totaal hebben 527 deelnemers meegedaan aan de fietstocht.
Gemeenteoverleg
We hebben 2x per jaar een overleg met de gemeente:
Cleantech congres:
In april 2016 was er een Clean-tech congres in regio-verband (Lochem, Deventer, Apeldoorn,
Zutphen en Brummen). Dit jaar was de gemeente Lochem samen met Zutphen de organisator
van dit congres. De gemeente heeft ervoor gekozen om vooral de agrarische sector zich te laten
presenteren. LTO Lochem werd benaderd om een aantal “Battles” aan te leveren. Een aantal van
onze leden hebben een vraag ingestuurd waar studenten mee aan de slag konden. Dit waren
studenten van het AOC maar ook van andere opleidingen uit de regio. De studenten gingen met
deze Clean Tech vraag aan het werk en de beste inzending werd beloond tijdens de Clean Tech
Battle in Zutphen. De “Drijvende Teelt” werd hier winnaar, zei ontworpen een drijvende
kweekbak. Andere (agrarische) vraagstukken waren over energiezuiniger beregenen,
automatisch strip grazen, mogelijkheden van luchtwassers in combinatie met terugwinnen van
Stikstof en de gevaren van te laag fosfor in het voer voor melkkoeien.

Glasvezel
De 9 gemeenten in de achterhoek hebben in 2016 de aanbesteding gedaan voor het aanleggen
van glasvezel in de achterhoek. CIF heeft deze aanbesteding gekregen en is hier in Berkelland en
Winterswijk mee begonnen. Eind 2016 heeft CIF aangegeven problemen te hebben met de
aanleg, het werd duurder en aanleg duurde langer door veel bomen, waterwegen en grotere
afstanden. Lochem is zich nu met een aantal andere gemeenten aan het orienteren op
alternatieven om toch nog een goed glasvezelnetwerk te krijgen.
Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen.
Tijdens het gemeenteoverleg is er gesproken over de mogelijkheden die er in Lochem zijn voor
het verkrijgen van bijstand voor Zelfstandigen. Dit is een regeling die de gemeente uit hoort te
voeren. Lochem heeft hiervoor samen met de gemeente Zutphen uitvoeringsorganisatie Het
Plein. Hoe dit er voor agrariers precies uitziet is nog niet precies bekent.
Rondweg en sluizen Eefde.
In het overleg is gesproken over het mogelijk sluiten van de brug bij de sluizen voor het
landbouwverkeer. Wij hebben aangegeven dat landbouwverkeer deze brug moet kunnen
blijven gebruiken. Na overleg met LTO en Cumela heeft Rijkswaterstaat besloten om de weg
voor landbouwverkeer toch open te houden. Vrachtverkeer mag geen gebruik meer maken van
de brug bij de sluis.
Ander punt van aandacht voor de gemeente is het openstellen van de rondweg bij Eefde voor
landbouwverkeer. De gemeente neemt dit mee in een evaluatie van de verkeersstromen rond
Eefde.
Lochem 3.0
In oktober is er gesproken met een afvaardiging van Lochem 3.0. Zij hebben ons uitleg gegeven
over hun plannen.
Laanbomen Gemeente Lochem
Na ruim 10 jaar zonder onderhoud aan gemeentelijke bomen langs wegen in het buitengebied is er nu
eindelijk beweging, de gemeente heeft samen met belangengroepen (landbouw, burgers, recreatie en
natuur en milieu) een gedegen plan opgesteld om het regulier onderhoud weer op te pakken.
Afhankelijk van de leeftijd zullen bomen elke 4 tot 6 jaar gesnoeid worden
Risicobomen worden gekapt, en bomenrijen die aan het eind van hun levenscyclus zijn worden
vervangen.
In de gemeente Lochem staan ruim 55000 bomen langs de gemeentelijke wegen, door een kapcyclus
van 70 jaar aan te houden zullen er dus jaarlijks tussen de 700 en 800 bomen gekapt en her ingeplant
worden.
Bij her inplant zal de gemeente rekening houden met de agrarische belangen, bij kruisingen en
inritten zullen ruime afstanden tussen weg en bomen aangehouden worden.
Ledenbijeenkomsten
1. 2 februari 2016; Mestverwerkingsbijeenkomst Twence in samenwerking met de afdelingen WestTwente, Hof van Twente en Salland.
2. 8 februari 2016; Hoe werkt de (LTO) Lobby in de melkveehouderij. Avond in samenwerking
met LTO afdeling Berkelland.
3. 30 maart 2016; In samenwerking met AJK Laren-Lochem avond over Bedrijfsovername.
4. 30 november 2016; Informatieavond Slootsmid over mestverwerking. Samen met LTO afdeling
Berkelland.
5. 6 december 2016; Informatieavond Melkveehouderij over de fosfaatwet. Inleiding door Jeanet
Brandsma en Henk Jolink.

