Lokaal Vakmanschap
Vakmanschap wordt op www.woorden.org omschreven als 'de vaardigheid om hoog kwalitatief werk
te leveren'. De afdeling Midden Drenthe van LTO Noord is er veel aan gelegen om dit onder de
aandacht te brengen.
Lokaal
Zoals de titel laat zien, is 2016 het jaar geworden van het vakmanschap in onze afdeling. In het begin
van het jaar deden we mee met de 'Hart onder de riem' - actie van LTO Noord. Alle varkenshouders
(leden) kregen een rollade.
Het bestuur heeft er hard aan gewerkt, door bedrijven te benaderen die stuk voor stuk iets van
zichzelf wilden laten zien. Niet alleen de gebouwen of machines, maar zeker ook de manier waarop
men boer is. Zo heeft de GOC (gemeentelijk overlegcommissie , een regulier overlegorgaan tussen
het gemeentebestuur en de landbouw) in samenwerking met de wethouders en
beleidsmedewerkers alweer zes bedrijven bezocht om te weten te komen hoe ze boer zijn geworden,
wat er allemaal bij komt kijken en hoe ze over 5 - 10 jaar boer denken te zijn, welke ontwikkelruimte
men nodig denkt te hebben. Met het oog op een nieuw bestemmingsplan een slimme zet.
Hieruit voortkomend is de vraag gerezen, wat de economische betekenis van de landbouw in Midden
Drenthe is. Een stagiair werkt nu vanuit de gemeente samen met de GOC leden om dit uit te zoeken.
Bedrijven laten zien of hoe het werkt op een bedrijf kon echter op meerdere manieren. In maart was
er de Agrarische Fair in Smilde. Samen met DAJK en vele vrijwilligers hebben de schoolkinderen en
ouders uitleg gekregen over de teelt van graan, aardappels, bloembollen, het houden van varkens,
koeien en kippen. Alle basisscholen in Midden Drenthe deden mee met het 'boerderij-project' , er
zijn diverse klassen bij boeren wezen kijken, ook de AZC-school in Oranje heeft genoten van hun
bezoek.
Op 2e Pinksterdag was er de alom gewaardeerde boerderijenfietstocht en in juli de Fiets4Daagse,
waarbij boerderijen als waren het Open Dagen, bekeken konden worden. Tijdens de Open Bedrijven
Dag van de gemeente Midden-Drenthe zijn ook nog een aantal boerderijen te bezoeken geweest.
Een mooie ondersteuning voor de gemeente Midden-Drenthe om hun economische kracht aan het
publiek te laten zien . LTO was ook present op de open dagen van Johan Bouwhuis (pluimvee) in
Witteveen, Hilberts Bloembollen in Beilen en Maatschap Van Noord in Wijster (duurzaamheid).
Vanuit de gemeente kwam tevens de vraag om de streekgebonden producten onder de aandacht te
brengen. Er is geprobeerd om een marktkraam met producten uit onze gemeente te bemensen,
maar dat is niet gelukt. Verkoop aan huis neemt echter wel toe.
In februari hielden we een ledenavond over personeel, eenzame strijder of personeelsleider. Een
goed bezochte avond met als thema hoe het werk rond te zetten op groter wordende bedrijven.
Gemeente Midden-Drenthe heeft het onderwerp Huisvesting Arbeidsmigranten dit jaar aan de orde
gesteld. Midden-Drenthe is de laatste jaren een gemeente geweest met een enorme groei in de
bloembollensector. Een gevolg daarvan was dat er ook voor een grotere toestroom van tijdelijke
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werknemers een goede huisvesting moest worden geboden. In een goed overleg met de bollensector
en de gemeente Midden-Drenthe is er een werkbare oplossing gevonden.
De boeren van het Oude Diep kunnen mee doen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. DAW
heeft als doel het verbeteren van de waterkwaliteit en waterberging: droge gebieden langer vocht
laten vasthouden en natte gebieden eerder ontwateren. Hiervoor is men op excursie geweest naar
Heino over erfafspoeling, bezinksloten, rietfilter en spaakwiel bemesten. Dit was zeer interessant.
Ook erfafspoeling wordt nu nader bekeken. Mogelijkheden worden onderzocht om ook Midden
Drenthe hier aan mee te laten doen.
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft met LTO Midden-Drenthe al een aantal keren van
gedachten gewisseld over het beheer en onderhoud van watergangen. Dit als gevolg van de van vele
kanten komende kritiek als dat het waterschap te weinig communiceert met de ingelanden.
Het gebied 7 Blokken in Bovensmilde blijft de boeren bezig houden. Het gaat om een gedeelte van de
7 blokken dat een natte bufferzone moet worden, voor de gehele 7 blokken begint nu het GGOR
proces weer wat voor de zomer tot een nieuw peilbesluit moet leiden.
Om onze leden op de hoogte te stellen van onze activiteiten, is het bestuur actief op Twitter
(@LTOMidDrenthe)en Facebook (facebook.com/LTOmiddendrenthe).
Provincie
Door LTO is een informatieronde gestart om de asbest te saneren voor heel Drenthe. Uiteindelijk
hebben 65 bedrijven zich hiervoor opgegeven! Deze krijgen nu de mogelijkheid van een advies op
maat van een bedrijf wat door LTO Noord als concurrerend is aangewezen.
De varkenshouderij heeft besloten om samen met NVV en LTO Varkenshouderij één organisatie te
vormen. Deze houdt wel binding met LTO. Voor de pluimveehouderij is er een toekomstvisie
gepresenteerd, ook om 1 stem in Den Haag te laten horen.
De provincie Drenthe vindt het nodig om te kijken of er groot wild in Drenthe rond kan lopen. Dat
LTO hier fel op tegen is, moge duidelijk zijn. Er is al gerekend aan de mogelijke schades aan
landbouwgewassen. Mensen van de Veluwe, op uitnodiging van LTO hebben als
ervaringsdeskundige uitgelegd dat het niet erg handig is om edelherten rond te laten lopen.
Natuurorganisaties en de provincie lijken daar vooralsnog niet ontvankelijk voor. Heeft u schade,
meldt het bij het Faunafonds. Wij als LTO hebben namelijk anders een enorm probleem om uw
belangen in deze te behartigen. Natuurorganisaties ge- (mis)- bruiken anders het lage aantal
aanmeldingen als het bewijs dat het allemaal wel meevalt met die zogenaamde schade!
De LTO is ook uitgenodigd voor het project 'Brede kijk op het Oude Diep'. Hierin werken Prolander,
waterschap, Natuurmonumenten en Drents Landschap, gemeente Midden Drenthe en gemeente De
Wolden samen om te voldoen aan WB21, PAS, Natura 2000 en NNN.
Ten slotte
Zoals te lezen, is LTO Midden Drenthe bij veel instanties en overleggen betrokken. Het is zeer
interessant en hard werken maar dat het nodig is om bestuurders en bijvoorbeeld
natuurorganisaties bij te praten over de gang van zaken hoeft geen betoog. En niet alleen
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bestuurders, ook burgers zijn nieuwsgierig naar wat er gebeurt op die boerderij. Daarom een oproep.
Een oproep aan alle leden om uw bedrijf open te stellen voor geïnteresseerde burgers. Voor u is uw
boerderij zeer bekend en de gewoonste zaak van de wereld, maar voor burgers niet en velen willen
weten hoe bijvoorbeeld de aardappels groeien of hoe de melk gemolken wordt. Daarnaast zijn we op
zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken. Schroom niet, het is boeiend en je ziet en hoort
overal weer iets waar je je vakmanschap mee kunt versterken. Of, zoals een oud-bestuurslid ooit zei:
"Je wordt er vooral niet dommer van."

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Jan van Vulpen Voorzitter, Provinciaal Overleg, Natura 2000
Henk Westerhof

Secretaris

Harmen Bussemaker

Penningmeester, DAW en Vakgroep Akkerbouw

Aleida Enting

Vrouw en Bedrijf

Alex Grobbink

Varkenshouderij, GOC

Anita Koops

PR, Facebook, vice-voorzitter

Geert Martens Vakgroep Melkveehouderij
Tom Rispens

Waterschap Noorderzijlvest, GOC

Kees Sijbenga

Pluimveehouderij

Gert Veninga

Bloembollen, GOC, waterschap WDOD

Jaarverslag LTO Noord afdeling Midden Drenthe over het jaar 2016.

Pagina 3

