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Voorwoord
De varkensprijzen zitten nog steeds op een hoog niveau.
Het blijft spannend, er hoeft maar iets te gebeuren met
varkenspest in Duitsland en de situatie kan snel veranderen.
Ook de corona-epidemie die inmiddels niet meer alleen in
China heerst, kan de economie verstoren en daarmee ook
de handelsmogelijkheden voor varkensvlees. Tot nu toe is
er niets aan de hand, laten we hopen dat het zo blijft.

eigenlijk, want iedereen wil ook graag dat de landbouw
extensiveert, aan kringlooplandbouw doet, en dus meer
grond nodig heeft.
Het gaat bij velen niet om de stikstof terugdringen, het gaat
om het boertje wegpesten zodat bouw, verkeer en industrie
vol gas kunnen blijven geven.
Mark Ormel
Vacature voorzitter afdeling LTO Oost Achterhoek
De termijn van onze voorzitter loopt af in 2021. Als bestuur
willen we tijdig starten met de zoektocht naar een nieuwe
voorzitter. Er is een commissie opgericht dat aan de slag
gaat om een opvolger te vinden. Bij deze ook de vraag aan
alle leden om mee te denken. Heb je zelf interesse, wil je
meer informatie of weet je een geschikte kandidaat dan
horen we het graag. Alle reacties worden uiteraard
vertrouwelijk behandeld.
Reacties/informatie: Mark Ormel 06-13428776.
Commissie voorzitter gezocht

In Nederland houden we ons alweer driekwart jaar bezig
met stikstof. Afgelopen week was er weer een demonstratie
in Den Haag. Ook een Kamerdebat en de presentatie van
het onderzoek van het Mesdagfonds. Ondertussen staan de
Provincies te popelen om aan de slag te gaan met
(gebiedsgerichte-) maatregelen.
We weten eigenlijk nog nauwelijks hoe maatregelen er uit
gaan zien. Hoe een vrijwillige opkoopregeling gaat werken
en of er animo voor is. Wat je al wel merkt, is dat
niet-agrarisch Nederland zich de vingers aflikt bij
landbouwgrond die al dan niet vrijkomt. Minister Van
Veldhoven roept hardop dat we er flink wat huizen op
kunnen bouwen. Natuurbeschermers willen met de
vrijkomende grond de Natura2000 gebieden een stukje
groter maken. Onze eigen gemeente Winterswijk heeft de
wens uitgesproken om 50 hectare bos aan te planten “want
er komt toch genoeg landbouwgrond vrij”. Best raar

Informatie vanuit LTO, maak er gebruik van!
Alle LTO Noord leden ontvangen via de mail een
persoonlijke nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt iedere
dinsdag en bevat belangrijke informatie voor u als lid. Zoals
een selectie over de inzet en resultaten van de LTO lobby,
actualiteiten, agenda-items en uiteraard nieuws van uw
sector, provincie en afdeling. Zeker in perioden dat
actualiteiten zich snel opvolgen is het handig dat u via de
nieuwsberichten kunt doorlinken naar de dossiers op de
LTO site voor meer informatie.
De berichten in de wekelijkse LTO Noord nieuwsbrief
worden samengesteld op basis van de interesses die u
heeft aangegeven op uw persoonlijke profielpagina. Om te
wijzigen log in op de website www.ltonoord.nl. Ga dan naar
‘Mijn LTO Noord’. Vervolgens kunt u onder ‘Mijn Profiel’
aangeven over welke onderwerpen u op de hoogte
gehouden wilt worden.
U kunt ook onderaan in uw LTO Noord nieuwsbrief klikken
op de link ‘interesses wijzigen’ dan wordt u direct naar uw
persoonlijke interesse pagina geleid.
Vragen hierover, neem contact op met het LTO Noord
Informatiecentrum via 088-8886666 of info@ltonoord.nl.
Gerben Obbink
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Beweiden en bemesten
De Minister van Landbouw en het Interprovinciaal Overleg
hebben afgesproken met LTO dat er niet gehandhaafd
wordt op de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.
Milieu groep MOB zet momenteel de Provincie Overijssel
onder druk om toch te handhaven.
In Gelderland speelt dit nog niet. LTO blijft druk op de ketel
houden. We gaan er van uit dat beweiden en bemesten
gewoon kan zoals altijd.
Mark Ormel
Landschapsregeling
Binnen de regeling “Landschap, Subsidieverstrekking
Landschap Gelderland” is er voor de gemeenten Aalten en
Winterswijk voor de periode van 2019-2022 weer subsidie
beschikbaar voor de aanleg van verschillende
landschapselementen. Voor meer informatie zie:
www.agrarischenatuurverenigingpan.nl
Jennifer de Jong
Afnemers gezocht voor berm- en slootmaaisel
De werkgroep Biodiversiteitsherstel van de Plattelandsraad
heeft aan de Gemeente en het Waterschap voorgesteld om
bermen en sloten meer te gaan maaien in plaats van
klepelen. Door het maaisel af te voeren wordt de grond
verschraald en krijgen de oorspronkelijke planten met
bijbehorende insecten weer meer kans. Bovendien kan het
maaisel prima worden verwerkt als meststof voor
landbouwgrond. Deze werkwijze is in 2019 uitgeprobeerd in
twee gebiedjes, bij Sinderen en Netterden.
De ervaringen tot nu toe zijn positief. Het maaisel van
Sinderen is direct gebruikt als strooisel in een potstal bij een
biologische melkveehouder. Deze boer beschouwt het
maaisel als prima aanvulling op zijn rundermest. Hij
ondervindt nagenoeg geen hinder van aanwezige andere
plantenzaden. Het maaisel van de proef bij Netterden is
door een loonwerker verwerkt tot bokashi. Hierbij wordt het
maaisel met behulp van toegevoegde bacteriën in 10 weken
tijd gefermenteerd en kan het als meststof worden
uitgestrooid. De loonwerker en de afnemende akkerbouwer
zijn positief over de kansen die bokashi biedt. Een zorgpunt
is het zwerfvuil dat er in kan zitten. De Gemeente en het
Waterschap proberen verschillende werkmethoden uit en
gaan er zeker mee door. Er zal worden onderzocht hoe de
nieuwe werkwijze in een groter gebied kan worden
uitgevoerd. Dan zijn ook meer afnemers van maaisel nodig.
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij het
Waterschap (Niek Spoelder 0615146728).
Sander Fisser

BUITENGEBIED ALERT!
Hennep • Drugs • Huisvesting • Mensenhandel
Op 22 januari j.l. hebben we bij de Radstake een
ledenbijeenkomst georganiseerd met als onderwerp
BUITENGEBIED ALERT! Anton Jansen van Platform Veilig
Ondernemen Oost-Nederland verzorgde de presentatie,
waarin hij aan de hand van dia’s en praktijkvoorbeelden de
actuele stand van zaken schetste met betrekking tot
criminaliteit in het buitengebied. Het buitengebied is
uitermate kwetsbaar voor ondermijning, georganiseerde
criminaliteit op het platteland. De onderwereld dringt op
steeds meer manieren de bovenwereld binnen. De
georganiseerde criminaliteit is vaak dichterbij dan gedacht
en kent veel verschillende vormen. Een boerenschuur die
wordt verhuurd. Een pand met geblindeerde ramen. Een
winkel zonder klanten. Een slecht verlicht pand dat overdag
is gesloten, maar waar ’s avonds altijd wel mensen zijn.
Criminelen maken meer en meer gebruik van de schijnbare
anonimiteit die bedrijventerreinen en het buitengebied
bieden. De georganiseerde misdaad heeft ondernemers
echter nodig om criminele activiteiten te ontplooien. Die
medewerking wordt vaak onbewust verleend en zo wordt de
georganiseerde misdaad gefaciliteerd. Anton Jansen
probeerde ons bewust te maken van de signalen die op
ondermijning kunnen duiden. “#KIEKUUT, Je gaat het pas
zien als je het door hebt”, was het centrale thema van deze
bijeenkomst die het onzichtbare zichtbaar maakte. Het was
een boeiende en inspirerende bijeenkomst. Anton Jansen
vroeg iedereen om eventuele verdachte situaties altijd te
melden bij de politie (112: Altijd in geval van spoed, niet
enkel bij bloed. Of 0800-8844 als er geen sprake is van
spoed) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of via
www.meldmisdaadanoniem.nl).
Pascal Klein Holkenborg

Winterswijkse boerenavond
Dinsdagavond 11 februari was er in gebouw Juliana in het
Woold een bijeenkomst voor voornamelijk boeren uit de
regio Winterswijk. Deze bijeenkomst, door 110 personen
bezocht, was georganiseerd op initiatief van de commissie
Winterswijk naar aanleiding van de stikstof perikelen. Vooral
in combinatie met de 4 Natura 2000 gebieden in
Winterswijk. Voor deze bijeenkomst waren zowel leden als
niet-leden uitgenodigd.
Stefan te Selle, Alfred Scholten en ondergetekende hebben
eind december enkele landbouwwoordvoerders van de
provinciale staten bijgepraat over onze zorgen rondom
stikstof in relatie tot Natura 2000, zeker in de gemeente
Winterswijk. Ditzelfde is eind januari gedaan met
gedeputeerde dhr. Drenth. Beide keren op het
melkveebedrijf van ondergetekende om te kunnen laten zien
wat de effecten van de regelgeving zijn.
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Op de boerenavond volgde een discussie hoe nu verder te
gaan met de stikstofaanpak en vooral hoe het
gebiedsbelang vertegenwoordigd moet worden en door wie.
Voordat er in de regio gepraat gaat worden, zal er eerst een
duidelijk landelijk kader dienen te zijn. Ontkomen we niet
aan een gebiedsgerichte aanpak, dan zullen wij onze rol
nemen. We hebben de zaal, met name de niet leden,
meegegeven goed na te denken welke belangenbehartiger
je kiest, vooral of daardoor ook jouw lokale situatie wordt
vertegenwoordigd. Mocht het komen tot een
gebiedsgerichte aanpak, dan raakt dit iedereen.
Rudie te Selle
Huiskamerbijeenkomsten Aalten
In Aalten hebben we weer twee huiskamerbijeenkomsten
gehad, 27 januari op de Haart/Heurne en 12 februari in
IJzerlo. Leden uit de genoemde buurtschappen waren
uitgenodigd. Vanuit LTO was Ben Haarman aanwezig om in
gesprek te gaan met de leden. Ben Haarman is voorzitter
van Regio Oost en bestuurder bij LTO Nederland. De
onderwerpen werden door de leden zelf aangedragen,
daarbij ging het onder andere over de rol van LTO in de
stikstofdiscussie, optreden van Marc Calon in de media,
waterhuishouding, opkomst FDF, biodiversiteit, de rol van
LTO in de media, schaalvergroting bedrijven,
beëindigingsregeling varkenshouderij en nog vele andere
onderwerpen.
Voordeel van deze bijeenkomsten is dat iedereen de kans
krijgt om zijn mening te geven en vragen te stellen. Ben
Haarman heeft duidelijk gemaakt hoe LTO zich inzet op de
vele onderwerpen om onze belangen te behartigen en
uiteraard zijn er ook genoeg kritische opmerkingen die Ben
Haarman kan meenemen in zijn bestuurswerk.
Gerben Obbink
Huiskamerbijeenkomst Harreveld (Oost-Gelre) op 27
februari
Dit keer was de huiskamerbijeenkomst van Oost Gelre in
Harreveld bij de familie Krabben aan de Bothweg. Carla
Evers was hierbij aanwezig vanuit het regiobestuur Oost. Zij
is portefeuillehouder Natuur 2000 en biodiversiteit. In een
gezellige sfeer kwamen allerlei onderwerpen aan de orde.
Het was een goede avond waarbij iedereen ruim de
gelegenheid kreeg zijn hart te luchten. Onderwerpen die aan
de orde kwamen waren: De protesten, het landelijk bestuur,
de eigen afdeling, drugslabs,
enten BVD en IBR,
natuurbeheer en biodiversiteit, import van kalveren enz.. De
komende tijd zal biodiversiteit en natuurbeheer meer in de
belangstelling komen i.v.m. planetproof. Voor deze zaken
kan Carla Evers (carla @mtsevers.nl) informatie geven
omtrent instanties die hiervoor subsidies verlenen.
Wij kijken terug op een geslaagde avond.
Carla Schurink-Berntsen

deze gronden voor kavelruil in te brengen. Het hoeft niet
altijd eigen grond te zijn, huur gronden kunnen in sommige
gevallen ook betrokken worden bij kavelruil. Kavelruil levert
qua verkeersveiligheid, brandstofverbruik, tijd, CO2 ……
veel winst op. Binnen de gemeente Oost Gelre en Aalten is
Frans Baack de kavelruil coördinator (06-10309155). Binnen
Winterswijk en Oude IJsselstreek wil Frans Baack ook vast
wel helpen!
Manfred Keuper
Agenda
3 maart ledenvergadering
Ledenvergadering
31 maart voorjaarsbijeenkomst LTO Noord
LTO Noord houdt op dinsdag 31 maart 2020 om 20.00 uur
een “voorjaarsbijeenkomst” in De Radstake. Op deze avond
zijn leden van het Algemeen Bestuur, regiobestuur en
medewerkers van LTO Noord aanwezig.
We willen graag met u in gesprek om u te vertellen wat we
tot nu toe hebben gedaan in onze lobby in Den Haag, de
provincies en gemeenten. We willen u vertellen wat we
hebben bereikt en wat onze inzet is de komende tijd.
Daarnaast willen we met u praten over onze toekomst. We
horen graag wat wij voor u kunnen doen, wat u nodig heeft
op uw bedrijf en wat u verwacht van uw vereniging.
De avonden bestaan uit twee delen. In het eerste deel willen
we u bijpraten over de laatste ontwikkelingen en wat wij in
onze belangenbehartiging voor u doen. In het tweede deel
gaan we uiteen en kunt u met diverse bestuurders en
medewerkers in gesprek over thema’s die u raken. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan klimaatzaken, de regionale
energiestrategie en wat wij voor ondernemers van de
toekomst doen. Uw mening is daarbij van belang, die nemen
we mee in onze lobby en de keuzes die we voor onze
organisaties maken.
Aanmelden voor deze avond kan via de website van LTO
Noord of telefonisch: 088-8886666.
Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord
31 maart excursie
De jaarlijkse excursie van onze afdeling is op dinsdag 31
maart a.s.. ’s Morgens vertrekken wij naar Holten waar we
een bezoek brengen aan het melkgeitenbedrijf Mekkerhof.
Het melkgeitenbedrijf met 1000 geiten is van
veevoerleverancier Gijs IJsselstreek in Azewijn. De
Mekkerhof is het eerste innovatiecentrum voor geiten in
Europa. Gestart in 2017. Wij worden ontvangen met koffie
en een bokkenpootje en daarna een rondleiding met
interessante informatie.

Kavelruil
Kavelruil is een doorlopend proces. Bijna Iedereen heeft wel
eens de ervaring gehad, dat men tijdens het bemesten en
oogsten van gewassen elkaar regelmatig tegen komt. In
sommige gevallen zou er mogelijkheden kunnen zijn om
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Rond twaalf uur vertrekken wij naar Twente en wel naar
Deurningen waar we het Landgoed Kaamps bezoeken. Hier
starten wij met een heerlijke warme maaltijd.
Landgoed Kaamps is een modern en duurzaam
melkveebedrijf met 180 koeien dat doet aan blauwe
diensten,
waterberging
en
onderhoud
landschapselementen. Hier beginnen wij met een warme
maaltijd en daarna wordt een rondleiding gegeven door de
eigenaar Herbert Nijland. Andere activiteiten die bij dit
bedrijf horen zijn een kaasmakerij, ze geven workshops,
landgoedwinkel en restaurant.

De uitnodiging voor deze excursie volgt nog.
Carla Schurink-Berntsen
Wijziging e-mailadres
Door de aanleg van glasvezel zijn of worden veel
mailadressen gewijzigd. Om u ook in de toekomst op de
hoogte te houden via de mail, ontvangen we graag de
wijzigingen. Wijzigingen kunnen gestuurd worden aan
ledenadministratie@ltonoord.nl
of
via
info@oost-achterhoek.ltonoord.nl.
Sinds kort hebben wij als afdeling Oost Achterhoek een
nieuw e-mailadres in gebruik wat beheerd wordt door de
secretaris.
Het
nieuwe
e-mailadres
is
info@oost-achterhoek.ltonoord.nl.
LTO Noord Informatiecentrum
Het informatiecentrum is telefonisch te bereiken via:
T 088-888 66 66 (optie 2) of per mail op info@ltonoord.nl.
Bestuursleden LTO Oost Achterhoek
Mark Ormel – Voorzitter ................................T 06-13428776
Manfred Keuper – vicevoorzitter …………….T
 06-23568426
Jennifer de Jong – Plaatsverv. Secretaris ….T
 06-12123177
Liesbeth Prinsen-te Peele –Penningmeester. T 06-22754602
André Ormel…………………………………….T 06-30565311
Sander Fisser ................................................T 06-48071940
Pascal Klein Holkenborg ...............................T 06-46546678
Gerben Obbink ……………………………...…T 06-20905048
Rudie te Selle …………………………...……..T 06-12082019
Carla Schurink-Berntsen ...............................T 0544-461593
Michel Tiggeloven ..........................................T 06-12287203
André Wikkerink ............................................T 06-13445454
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