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Corona
Eerst dacht ik: laten we ons niet aanstellen, geen gezeur,
gewoon door laten draaien die economie. Maar al snel werd
duidelijk dat het geen pretje is om corona te hebben, zeker
voor diegenen die het zwaar te pakken hebben.
Gelukkig voor ons kan het werk op onze boerenbedrijven
gewoon doorgaan. Wel merken we dat de financiële
gevolgen erg verschillen, afhankelijk van de tak van sport
waarin je zit. Voor sierteelt is het een drama.
Fritesaardappeltelers kunnen nauwelijks van hun product
afkomen. Kalfsvlees gaat vooral naar horeca of zuideuropese landen, geen afzet dus. In de varkenshouderij en
zuivel zijn de prijzen nu nog redelijk, maar iedereen houdt zijn
hart vast over wat komen gaat.

aanpaste om het zonnepark mogelijk te maken, zijn we in
beroep gegaan. Tegelijkertijd is er een verzoek om tijdelijke
schorsing van het bestemmingsplan ingediend, zolang het
beroep nog loopt. Onlangs heeft de Raad van State het
schorsingsverzoek afgewezen. Het eigenlijke beroep loopt
nog, maar het is de vraag of de Raad van State bij de
behandeling daarvan andere argumenten gebruikt dan bij het
schorsingsverzoek. We staan met 1-0 achter….
Mark Ormel

De belangenbehartiging is ook anders. Vergaderingen zijn
afgelast, telefoon en videobellen komt er voor in de plaats.
Zaken die kunnen wachten worden verschoven, maar
belangrijke zaken gaan wel door.
Laten we ook de positieve kant van het verhaal bekijken: de
meesten van ons hebben geen piepkleine woning en buiten
flink wat ruimte. Dus wanneer partner en kinderen thuis
moeten werken en leren, is daar wel plek voor. Ook hebben
de meesten van ons een glasvezelverbinding, met het hele
gezin tegelijk videobellen, dat was op dat oude PTT
koperdraadje lastig geweest.
Ik wens iedereen sterkte toe in deze tijd. Blijf gezond en blijf
voldoende voedsel produceren voor onze medemens!
Mark Ormel
Inzet LTO op gevolgen Corona crisis
Het zal u niet ontgaan zijn dat het LTO crisisteam hard werkt
aan verschillende maatregelen om de land- en
tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen. Volg de
communicatie daarover via de nieuwsbrieven die u wekelijks
ontvangt en social media en relevante websites dus goed.
Ook binnen onze afdeling zijn er bedrijven die hard geraakt
worden door de gevolgen van de corona maatregelen. Voor
de laatste updates rond het coronavirus op:
www.ltonoord.nl/corona.
Gerben Obbink
Zonnepanelen
LTO afdeling Oost Achterhoek is tegenstander van de aanleg
van zonnepanelen op landbouwgrond. Tegen een initiatief
voor een zonnepark in Lievelde hebben we een zienswijze
ingediend bij de gemeente Oost Gelre. Nadat Oost Gelre alle
zienswijzen van tafel veegde en toch het bestemmingsplan

Waterwijs Boeren Dinxperlo
Binnen
het
DAW
project
van
het
grondwaterintrekkingsgebied van Vitens in Dinxperlo worden
op dit moment verschillende ideeën uitgewerkt. Zo is het
waterschap binnen het gebied bij de agrariërs op bezoek
geweest of men samen iets kan bedenken voor een betere
waterhuishouding. Dit heeft ertoe geresulteerd dat er
mogelijk een aantal boerenstuwtjes worden aangelegd.
Verder wordt er gekeken in hoeverre er een proef kan worden
opgezet met druppelirrigatie in snijmais en overige
akkerbouwgewassen in het gebied met een pompsysteem op
zonnecellen.
Ook is er een pilot opgestart “hergebruik concentraat
waterzuivering” waarvoor jaarlijks 400.000m3 concentraat
(5x geconcentreerder dan grondwater alleen ijzer en
mangaan is verwijderd) via een 5 km lange afvoerpijp naar
de A-strang gepompt wordt. Men wil proberen om
maispercelen die langs deze leiding liggen dmv. een
aftappunt met druppelirrigatie water te kunnen geven!
Er worden ook opbrengstproeven gedaan op percelen
grasland met verschillende manieren van mest toedienen. 25
% watertoevoeging en 50% watertoevoeging en dit
gedurende het groeiseizoen.
Twee bedrijven gaan het hele jaar door hun opbrengst
bepalen door bij de oogst alles te gaan wegen en de droge
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stof te bepalen. Bij het beweiden wordt de opbrengst bepaald
via het zogenaamde koemodel, alle kg die men op stal voert
wordt er dan weer afgetrokken.
Manfred Keuper
Agrarisch waterbeheer Aaltens Goor en Zwarte Veen
In en rond het Aaltense Goor en het Zwarte Veen gaat
binnenkort een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
project van start. Boeren die deelnemen aan dit project
kunnen op hun bedrijf maatregelen nemen om de
hoeveelheid en de kwaliteit van het water te beïnvloeden.
Hierbij kun je denken aan het langer vasthouden van water in
het groeiseizoen of juist aanleg van drainage als dat nodig is.
Ook het voorkomen van erfafspoeling of afspoeling van
meststoffen naar sloten kan aan de orde komen.
DAW is een initiatief van LTO, en wordt uitgevoerd samen
met het Waterschap. Het doel is om watermaatregelen te
nemen waar je zelf wat aan hebt en waar tegelijk ook de
kwaliteit en hoeveelheid water in de sloten en beken mee
gebaat zijn.
Boeren in en om Aaltens Goor, Zwarte Veen en
bovenstrooms daarvan (Barlo) ontvangen binnenkort een
brief met meer informatie. Contactpersoon is Rob Huinink
(06-13807901). Er is een klankbordgroep gevormd waar
Christel Frenken en Henri van Eerden in zitten. Ook
ondergetekende kan meer informatie geven.
Deelname is vrijwillig. Er moet niks, doe alleen mee als je er
wat aan hebt!
Mark Ormel
Omgevingsvisie en Keurmerk Veilig Ondernemen
Buitengebied Winterswijk
In dit digitale-vergader-tijdperk is onlangs het traject
besproken met de gemeente over het tot stand komen van
de omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk.
Samen met OBW en de BSV is dit traject met betrokken
medewerkers van de gemeente besproken. Komende jaren
willen we als gezamenlijke partijen de werking van
omgevingsvisie blijven volgen. Mochten er in de praktijk
zaken zijn waarin de omgevingsvisie tekort schiet of niet
werkt, laat dit dan weten bij de commissie. De omgevingsvisie
loopt voor op het nieuwe omgevingsplan dat het huidige
bestemmingsplan moet gaan vervangen. Dat staat
momenteel gepland voor 2024. Verder is onlangs het traject
voor keurmerk veilig ondernemen buitengebied Winterswijk
opgestart. Dit traject heeft in andere gemeenten al
plaatsgevonden en heeft als doel de ondermijning in het
buitengebied te voorkomen. De bedoeling is dat dit voorjaar
nog een enquête naar alle inwoners van het buitengebied
gaat met dit onderwerp om te kijken hoe bekend men hiermee
is. Via verschillende kanalen zal er opgeroepen worden om
hieraan deel te nemen.
Rudie te Selle
Stikstof
De stikstofproblematiek houdt ons al een tijd bezig en dat zal
ook nog wel een tijd zo blijven. Provincies roepen dat er snel
gebiedsprocessen moeten komen op regionale schaal, maar
ondertussen is het wachten op provinciale en landelijke
regels. Landelijk is er nu wat meer duidelijk, er komen

miljarden beschikbaar. Drie miljard voor natuurherstel en
twee miljard voor vermindering van stikstofuitstoot.
Veel geld gaat naar stoppersregelingen. De landbouwsector
heeft liever dat zwaar ingezet wordt om blijvende boeren te
helpen stikstofmaatregelen te nemen. Veel zorgen leven er
in de landbouw over extern salderen, ofwel stikstofruimte die
wordt opgekocht door bijvoorbeeld industrie of bouw. Leuk
voor stoppers, maar is stikstofruimte dan nog wel te betalen
voor jonge boeren en boeren die willen uitbreiden? Het Rijk
legt de invulling van het extern salderen bij de Provincies
neer. Het is nog lang niet duidelijk hoe die daar mee omgaan.
Daarnaast zijn er nog tal van zaken die nog geregeld moeten
worden. Legaliseren van PAS melders bijvoorbeeld. Werk
genoeg dus voor onze belangenbehartigers in Gelderland.
Mark Ormel
Stikstofproblematiek Oost Gelre
Op 11 maart, nog net voor de lockdown, hebben we de
Gelderse statenleden op een bijeenkomst geïnformeerd over
de stikstofproblematiek in Oost Gelre. In deze gemeente, en
met name in Vragender, bevinden zich veel intensieve
veehouderijbedrijven rondom het Natura 2000-gebied.
Voorzitter Mark Ormel sprak de statenleden toe: ‘De
landbouw heeft in 30 jaar al meer dan 65 % stikstofreductie
gerealiseerd. We willen meedenken aan het verder
reduceren, bijvoorbeeld door minder eiwit in het voer en meer
beweiden, maar wij willen daar ook iets voor terug, zoals
budget, experimenteerruimte en behoud landbouwgrond.’
Verder liet Mark in diverse grafieken zien dat de hoeveelheid
varkens, koeien en pluimvee in Oost Gelre veel hoger is dan
in de omliggende gemeenten.

Vervolgens kwam Tonnie Lageschaar aan het woord. Samen
met zijn vrouw en zoon heeft hij aan de rand van het
Korenburgerveen een melkvee- en vleesvarkensbedrijf. Hij
gaf aan dat hij in een prachtige omgeving boert en dat ze dat
in de toekomst graag willen blijven doen. Daar hoort bij dat
ze zich moeten kunnen blijven ontwikkelen. ‘Er is hier al ruim
200 hectare goede landbouwgrond opgeofferd voor de
realisatie van de bufferzone, met als resultaat dat het veen er
voortreffelijk bij staat. Maar op dit moment is de situatie erg
onzeker voor bedrijven: worden er straks bedrijven
opgekocht, en komt er dan nieuwe natuur en
grondwaterpeilverhoging?’ Ook maakte Tonnie zich zorgen
over het verdwijnen van stikstofrechten uit de landbouw.
De derde spreker was Rob Aagten, specialist ROM bij Locis
Adviseurs. Zijn presentatie had als titel: ‘Boeren rondom
Natura 2000’. Rob vond dat de Provincie in een Stikstof-
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kramp is geschoten. De vergunningverlening ligt op dit
moment helemaal stil. Het is allemaal ‘shit’. Volgens het
Aerius-rekenmodel heeft een bedrijf in de Achterhoek dat
6500 kg Ammoniak uitstoot invloed op alle natuurgebieden in
Nederland, met uitzondering van Zeeland’. Wil de overheid
depositie verminderen, dan kan men het beste dicht bij een
N2000-gebied een bedrijf opkopen, als een bedrijf op 10 km
afstand ligt heeft het niet zo veel zin.
Tot slot sprak Harrie Krabben, voorzitter van de Stichting
Marke Vragender Veen (SMVV), de statenleden toe. ‘De
SMVV beheert 130 ha veen en bufferzone. Vorig jaar zijn we
met ecologen en biologen door het veen getrokken. De
deskundigen waren toen erg verbaasd dat het hoogveen er
zo goed bij stond. In de bufferzone zijn mestmonsters
genomen en na onderzoek bleek er een verbazingwekkend
aantal kevers in te zitten. Iedereen stond ervan versteld dat
het veen het zo goed doet terwijl er zo intensief rondom
geboerd wordt’. Aan het eind nodigde Harrie de statenleden
uit om zelf een kijkje te komen nemen in het veen onder
begeleiding van een gids.

Harrie Krabben, voorzitter SMVV, houdt zijn presentatie voor
de statenleden
Luc Ratering
LTO commissie Oost Gelre
Gesprek LTO met Progressieve Partij Aalten
Op 29 februari zijn we als LTO Aalten in gesprek gegaan met
de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo. Locatie was het
melkveebedrijf van de familie Keuper in De Heurne.
De Progressieve Partij werkt provinciaal en landelijk veel
samen met Groenlinks, de standpunten komen dan ook vaak
overeen. Dat deze standpunten niet altijd overeenkomen met
de visie van LTO zal duidelijk zijn.
Onderwerpen tijdens dit gesprek waren;
● Toekomstige ontwikkeling landbouw in Aalten
● Stikstof en opkoopregeling
● Landbouw is voedselproducent
● Duurzame energie en CO2 vastlegging
● Kringlooplandbouw
● Prijsvorming producten
● Tegenwerkende regelgeving lokaal en landelijk
● Vergroening
Tijdens het gesprek is van beide kanten aangegeven hoe we
er in staan. Op een aantal punten kunnen we elkaar vinden.

Echter op veel punten sluit de visie van de Progressieve Partij
niet aan op de visie van LTO. Als LTO kregen we alle ruimte
om onze standpunten toe te lichten en wij hebben het
gesprek als open en prettig ervaren. Het gesprek is
afgesloten met een rondleiding over het melkveebedrijf.
Gerben Obbink
Gesprekken met wethouders Winterswijk
Eind februari zijn Mark Ormel en ondergetekende in gesprek
gegaan met wethouder Zomer en een beleidsmedewerker
duurzaamheid van de gemeente Winterswijk. Aanleiding
hiervoor was de discussie die Mark en de wethouder eind
september hadden over zonneparken in het Nieuwscafé
georganiseerd door de Gelderlander. De bezwaren die we
vanuit de landbouw hebben tegen die parken hebben we
daarin verder toegelicht. Ook onze visie op duurzaamheid
hebben we toegelicht en dat daarbinnen voor zonneparken
geen plek is, zeker ook gezien de andere opgaven waarmee
we in de landbouw te maken hebben. Een 14 dagen later
konden we opnieuw naar het gemeentekantoor, deze keer
voor een gesprek met Wethouder Klein Gunnewiek. De
aanleiding hiervoor waren de opmerkingen die we hadden
aangedragen voor het beleidsstuk “Landschap en
biodiversiteit”. Hierin hebben we vooral aangegeven dat de
praktijk niet helemaal aansluit bij wat men opschrijft. Dit
gesprek vond plaats een week na de “bos motie” die in de
gemeenteraad was aangenomen. De bezwaren die we op
deze motie hebben zijn duidelijk gemaakt. De wethouder
heeft aangegeven dat ze met deze motie wel aan het werk
moet, maar dat de invulling hiervan niet vast staat. Het waren
2 positief verlopen gesprekken waarin de boodschap die we
beide keren meegegeven hebben was dat men zuinig moet
zijn op de landbouwgronden.
Rudie te Selle
LTO ledenzorg.
Het is een hele rare tijd. Niemand heeft zo’n crisis,
veroorzaakt door het corona-virus, nog meegemaakt. Wij
houden ons aan de voorschriften van het RIVM. We blijven
allemaal thuis op onze bedrijven waar we ons werk doen en
lange tijd zien wij weinig of geen mensen.
Niet alleen de corona houdt ons bezig, maar ook andere
zaken als de droogte, stikstofproblematiek, mogelijke
afzetproblemen en/of financiële zorgen. Deze kunnen
allemaal (ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak)
gevolgen hebben. Dit is begrijpelijk en het is belangrijk om
over die problemen en angsten te praten. Blijf er niet mee
rondlopen maar lucht uw hart en deel uw zorgen. Dat kan u
weer moed en positieve energie geven om alles weer beter
aan te kunnen.
Voorzitter Dirk Bruins zei het al, “als organisatie willen wij er
zijn voor onze leden die het zwaar hebben”.
Daarom heeft LTO Noord samen met de POV steun op touw
gezet voor leden in moeilijke tijden, zowel privé als zakelijk.
De medewerkers van het informatiecentrum kunnen U een
luisterend oor bieden en advies geven of doorverwijzen naar
specialisten. Het informatiecentrum van LTO Noord is te
bereiken op nummer 088-8886666 (kies 2). Of mail naar
info@ ltonoord.nl. Alles wordt uiterst vertrouwelijk behandeld.
Carla Schurink-Berntsen
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Aankondiging Ledenbijeenkomsten
Vanwege de coronacrisis zijn alle bijeenkomsten tot nader
order afgelast.
Aanmelden WhatsApp-groepen
Als afdelingsbestuur gaan we een nieuwe communicatielijn
openen richting de leden, een WhatsApp-groep. Dit is extra,
naast de bestaande communicatiekanalen.
Wij willen deze appgroep gebruiken om snel belangrijke
informatie door te sturen, om u te herinneren aan
bijeenkomsten, bij calamiteiten of om snel te reageren
wanneer ergens onrust over is. Soms gaan er onjuistheden
rond op social media en willen we onze leden snel van de
juiste informatie voorzien.
Deze groep kan alleen ontvangen, dus reageren is niet
mogelijk in deze appgroep. U kunt natuurlijk altijd een
bestuurslid rechtstreeks benaderen via telefoon, mail of
WhatsApp.
We gaan werken met een groep per gemeente, zodat we ook
gericht kunnen informeren over zaken die in uw gemeente
spelen.
Op 30 april heeft u een e-mail ontvangen van LTO Noord met
een link om u aan te melden. Heeft u geen e-mail ontvangen,
stuur dan via WhatsApp een bericht met uw naam én
gemeente naar één van de volgende contactpersonen voor
uw gemeente. Hij of zij voegt u dan toe aan de juiste
appgroep:
● Winterswijk
Rudie te Selle (06-12082019) of Michel Tiggeloven (0612287203)
● Aalten
Gerben Obbink (06-20905048) of André Ormel (0630565311)
● Oost Gelre
Carla Schurink (06-36436781) of Pascal Kl. Holkenborg
(06-46546678)
● Oude IJsselstreek
Sander Fisser (06-48071940) of André Wikkerink (0613445454)

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@oostachterhoek.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
Jennifer de Jong – Secretaris……………..….T 06-12123177
Liesbeth Prinsen-te Peele –Penningmeester.T 06-22754602
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
André Ormel…………………………………….T 06-30565311

Alleen voor leden!
•
Het bestuur wil deze app-groep gebruiken voor
communicatie met leden. Wij verzoeken u daarom
dringend onze berichten niet door te sturen, tenzij
anders wordt vermeld.
•
Door deel te nemen aan deze Whatsapp-groep
kunnen andere deelnemers uw telefoonnummer
zien. Helaas is het op dit moment bij WhatsApp niet
mogelijk om dit anders te regelen.
•
In het kader van privacy doen wij een dringend
beroep op u om telefoonnummers uit deze
groepsapp niet te kopiëren en niet te gebruiken
voor eigen/andere doeleinden.
•
Dit geldt ook voor de aanmeldlink, gelieve niet
doorsturen naar anderen. Ieder lid van onze
afdeling ontvangt deze e-mail.
Wij hopen dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt!
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