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Nieuwsbrief 7 maart 2020
Actuele zaken die we bij de kop hebben en die nog alle dagen onze inzet vereisen:
Palenactie gemeente Berkelland
Op 9 januari hebben we een gesprek gehad met de gemeente Berkelland over de palen die in het
buitengebied geplaatst worden op de erf scheiding tussen grond van de gemeente en grond van u
als lid. We hebben over en weer uitgesproken dat de communicatie hierover beter had gekund. Ook
hebben we de toezegging gekregen dat de burgemeester deze actie op een ledenavond komt
toelichten. Deze staat gepland voor 9 april.
Stikstofbeleid Gelderland:
Wist u dat: Sinds 14 oktober onze regio-bestuurders van LTO ook in Gelderland een provinciaal
overleg hebben als een soort Landbouw Collectief?! Voor LTO Noord zetten onder andere Ben
Haarman en Tjerk Elzinga zich hier voor in, aangevuld met leden van oa NMV, POV, AJK etc
etc. Via de digitale LTO Nieuwsbrief, onderaan bij het Regionaal Nieuws, kunt u van onze regio
Oost en provincie Gelderland, telkens de terugkoppelingen lezen. Leuk om eens naar te kijken.
Landbouw Collectief
In de media zien we soms verschillende berichtgevingen over en weer, vanuit de verschillende
partijen binnen het Landbouwcollectief. Het is wellicht raadzaam om dan het Landbouwcollectief
eens te bekijken als een voetbal-elftal met 13 voetballers.
Waarbij ze allemaal nodig zijn: de coach, de spitsen, de middenvelders, verdedigers en de
keeper. Ieder op hun eigen plek, in hun eigen kracht.
Bedenk dan:
“Alleen ga je wellicht sneller, samen kom je verder”.
Svp je 06-nummer doorgeven indien je terugkoppeling melkvee-app wil:
Eind 2019 zijn we tijdens een bijeenkomst bij de Melktap spontaan begonnen met een appgroep voor onze leden melkveehouders. Deze app-groep gebruiken we alleen voor terugkoppelingen vanuit de Portefeuillehouders Melkvee (dus alleen 1-zijdige terugkoppeling vanuit
het landelijk of provinciaal PFH overleg). Wilt u ook op de hoogte gehouden worden, en
opgenomen worden in deze melkvee-app groep? U kunt u aanmelden met uw mobiele nummer
bij nummer 06-39148887.
Afgelopen activiteiten
We zijn het jaar 2020 gestart op maandag 13 januari bij de
Schouwburg in Lochem. Ruim 80 leden hebben aandachtig
toegehoord hoe Ben
Middelkamp vertelde over
omdenken en selftalk.
Naborrelen met een hapje erbij
en we hadden een gezellige
avond zo aan het begin van het
nieuwe jaar. Sommige
aanwezigen hebben zelfs de
gehele avond op een ballon
gezeten.
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Zet de volgende data alvast in uw agenda:
10 maart, Demo onderwerken vanggewas, www.deinnovatiecooperatie.nl
11 maart, Voorjaarsbijeenkomst LTO bij de Poppe www.ltonoord.nl/voorjaarsbijeenkomsten
23 maart, Jaarvergadering, 20 uur bij de Melktap in Geesteren.
31 maart, Voorjaarsbijeenkomst LTO, de Radstake www.ltonoord.nl/voorjaarsbijeenkomsten
7 april,Organiseren we een POV/LTO avond met Theo Duteweerd, directeur POV.
Onderwerpen die we met elkaar willen bespreken zijn oa: toekomst POV, sanering, stikstof
problematiek, CO2 reductie, mest, VVO’s en verdere actualiteiten. Locatie volgt later.
9 april, Actualiteiten uit gemeente Berkelland door burgemeester van Oostrum.
We zoeken nieuwe voorzitter!
In december heeft u deze oproep in uw post gehad.
Wim Klein Willink heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter en
daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste nieuwe voorzitter voor onze
afdeling.
Mocht u belangstelling hebben of iemand kennen die interesse heeft laat het
ons weten.

Fietstochten
Een goed gebruik is dat we gedurende de zomer boerderij fietstochten
organiseren.
In Lochem is de fietstocht gepland op dinsdag 21 juli 2020 en de route gaat dit
jaar richting Vorden / Hengelo. U kunt tussen 10.00 uur en 11.00 uur starten
We starten bij: De Wildenborcherhof
Wildenborchseweg 19
7251 KB Vorden
Onderweg kunt u een kijkje nemen bij een melkveehouder, vollegronds-groententeelt en
akkerbouwbedrijf, proefbedrijf, vleeskalveren en een zorgboerderij. We hopen op mooi fietsweer.
Overige fietstochten zijn gepland op:
Borculo op donderdag 23 juli
Beltrum op zondag 26 juli
Neede op woensdag 29 juli
Ruurlo op dinsdag 18 augustus
Uit het jaarverslag 2019 van de Stichting kavelruil commissie de Graafschap
Klein Dochteren
De Graafschap is al sedert eind 2016 in gesprek met WRIJ om gronden te verwerven ten behoeve
van de herinrichting van de Berkel voor het traject Almen-Lochem.
Op 19 april 2018 is de akte ondertekend waarbij de aankoop van het bedrijf van de Gebr. Wesselink
is vastgelegd.
WRIJ heeft Gerko Hopster (Bureau Pratensis) verzocht als projectleider dit project te begeleiden.
Miriam Leferink (Bureau Pratensis) is ons eerste aanspreekpunt.
WRIJ heeft Stichting Kavelruil de Graafschap verzocht de ruilprocessen te begeleiden en daarvoor
een offerte uit te brengen.
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Deze offerte is geaccepteerd. Henk Braakman, Jan Willemink en Wim Ruiterkamp zullen de
gesprekken met de verschillende partijen voeren. Henk Braakman, Jan Willemink en Wim
Ruiterkamp hebben nagenoeg alle agrarische bedrijven en enkele particulieren in het gebied bezocht
en de verschillende taxaties zijn uitgebracht.
Het is erg ingewikkeld om voor alle partijen passende oplossingen aan te dragen.
Ook WRIJ wil proberen om samen met de coördinatoren dit voorjaar en de zomer oplossingen aan te
dragen die door partijen goedgekeurd zullen worden.
Bovendien werkt het tegen dat de grondprijzen hier en daar stijgen wat doorwerkt naar de
toedelingen en dat er telkens weer andere mogelijkheden zich voor doen.
Lochem (Noord)
Begin oktober 2019 is er – mede in opdracht van LTO-Lochem - begonnen met de
keukentafelgesprekken in het gebied.Er is geprobeerd binnen het gebied een agrarisch bedrijf te
verplaatsen. Dit zag er goed uit maar inmiddels is de betreffende partij afgehaakt voor de verdere
onderhandelingen en wordt er getracht de “Provincie-gronden” middels kavelruil te slijten aan de in
het gebied aanwezige agrarische ondernemers. De komende maanden proberen we deze partijen te
bezoeken.
(Voor alle duidelijkheid, er zijn in ons gebied 3 kavelruil commissies actief. Bovenstaand verslag is van stichting
kavelruil commissie de Graafschap)

Bestuur Afdeling Achterhoek Noord,
Wim, Erik te G, Diederik, Brenda, Erik H, Dirk, Gerjan, Esther, Herman, Robbert, Herbert en Ria

