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Van de voorzitter

sprekers geven ieder vanuit eigen achtergrond en
perspectief, hun visie op de veranderende markt en
maatschappij, de mogelijke risico's voor de
agrarische sector en het toekomstige verdienmodel.
Het trio Höllenboer laat zien dat binnen dit serieuze
thema ook ruimte is voor de nodige humor.
Het seminar vindt plaats op maandag 8 januari
2018 in de Leeren Lampe in Raalte. U bent welkom
vanaf 19.30 uur.
De uitnodiging volgt.
U kunt zich aanmelden via:
• Email: info@salland.ltonoord.nl

Beste leden van LTO Salland,
Het jaar is bijna ten einde, een extreem turbulent
jaar waarin heel veel gebeurd is.
Door o.a. ‘het fipronil gebeuren’ en het
fosfaatdossier, is het een jaar geworden dat veel
veerkracht van de sector eiste.
In zo’n jaar ben ik gekozen tot voorzitter van uw
afdeling, die bestuursleden kent die buitengewoon
enthousiast en heel actief zijn.
In het nieuwe jaar beginnen we op 8 januari met
een seminar in samenwerking met de Rabobank.
Prominente sprekers geven invulling aan een
gevarieerde avond met als thema “Verandering van
het speelveld”.
Daarna staan de huiskamerbijeenkomsten op het
programma waarin wij als bestuur, en ik in het
bijzonder, u graag ontmoeten.
Invulling van de avond of middag en de data van de
bijeenkomsten volgen nog. Deze ontvangt u begin
januari.
Tenslotte wens ik u en uw gezin fijne feestdagen en
een gezond nieuwjaar.

Voor info:
Gino Schrijver 06-45088121
Jolanda Kieftenbelt 06-48934754
Marcel Strijtveen 06-51744397
Fauna overleg
Vanuit de afdeling, hebben de bestuursleden Marcel
Strijtveen en Annet Schrijver de bijeenkomst Fauna
overleg, bezocht . De algemene conclusie van deze
bijeenkomst was: het melden van schade is van
essentieel belang. Niet alleen om in aanmerking te
komen voor schadevergoeding. Maar
schademeldingen vormen een belangrijke
bouwsteen voor het verlenen van vrijstellingen en
ontheffingen in de aanpak van schadebestrijding.
Dus mocht u schade hebben, meld dit dan bij:
www.faunaschade.nl

Wim Nijland 06-57898588
Seminar 8 januari 2018
“Verandering van het speelveld”
Veranderingen zijn van alle tijden maar in de
agrarische sector lijken ze elkaar steeds sneller op
te volgen. Veranderingen ten aanzien van
verduurzaming van de sector, diversificatie in
productstromen, nieuwevragen uit de markt, etc.
Verandering, kans of risico? Waarom moet er
zoveel veranderen in de agrarische sector en wat
gaat er nog komen? Daarover gaan sprekers AnneCorina Vlaardingerbroek ( Manager Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen bij Jumbo
Supermarkten), Klaas Hokse (directeur Rouveen
Kaasspecialiteiten) en Martijn Rol (sectorspecialist
Food bij de Rabobank) met elkaar, en met u, in
gesprek. Dit onder voorzitterschap van Hester Maij
(gedebuteerde van de provincie Overijssel). De

Meer info: Marcel Strijtveen 06-51744397
Annet Schrijver 06-28520155
Huiskamerbijeenkomsten
In januari en februari gaan we weer bijeenkomsten
organiseren voor alle leden van LTO Salland. Wij
doen dat in de vorm van een
“Huiskamerbijeenkomst” zoals we dat jaarlijks
gewend zijn te doen verspreid over ons werkgebied.
Wij nodigen u graag daartoe uit. De data en de
locaties krijgt u nog van ons. Deze volgen begin
januari.
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Het middagprogramma begint om 13.30 uur en het
avondprogramma om 20.00 uur.
We hebben dit jaar het thema gekozen:

een presentatie van de lopende
onderzoeken/bevindingen (na de middag). Hier
ontvangt u ter zijne tijd nog een uitnodiging voor.
Mocht u de activiteiten op ons demoveld willen
volgen, houd dan onze LTO Salland Facebook
pagina in de gaten!

“Belangenbehartiging op alle niveaus”
Hierbij komt de belangenbehartiging op lokaal,
regionaal, nationaal en internationaal niveau aan de
orde. We hebben hiervoor als gastsprekers bereid
gevonden: Ben Haarman (voorzitter LTO Noord
Regio Oost), Ivar Bisseling (regiomanager LTO
Noord, regio Oost) en Hein de Kort (Adviseur LTO
Noord regio Oost, melkvee, windenergie,
ontwikkelingslanden). Op iedere
huiskamerbijeenkomst zal één van hen aanwezig
zijn. De bedoeling is dat u de gelegenheid krijgt om
uw vragen te stellen over de belangenbehartiging
van LTO.
Naast deze uitnodiging wordt u ook door ons ± een
week voorafgaande aan de Huiskamerbijeenkomst
gebeld.

Voor meer informatie over het demoveld kunt u
terecht bij;
Christian Klein Koerkamp, 06-54780449
Geertjan Kloosterboer, 06-39567149
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s)
Afgelopen jaren is ook de gemeente Raalte bezig
geweest om een goed beleid te maken voor
Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Als LTO
Salland hebben wij ook onze inbreng gehad in een
pilot groep m.b.t. het beleid rondom deze VAB’s.
Het doel is om hergebruik en sloop van deze VAB’s
te stimuleren. Er zijn in het voor- en najaar twee
bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente
om enerzijds belangstellenden te informeren en
anderzijds te horen wat er leeft onder de inwoners.
Deze bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht ook
door meerdere LTO leden.
Om het proces rondom deze VAB’s te versnellen
zijn o.a. de volgende regelingen ingesteld:
• Het instellen van een sloopbank.
• Schuur voor schuur regeling.
• Verruiming van max oppervlak
bijgebouwen bij woningen.
• Aanpassingen in de Rood voor Rood
regeling.
Onze inzet was vooral gericht op voorkoming van
de zogenaamde statiegeldregeling bij nieuwbouw
van agrarische objecten. Ook hebben wij ingezet op
het feit dat agrarische bedrijven niet belemmerd
mogen worden in hun ontwikkelingen door
hergebruik van VAB’s door bv ZZP’ers of andere
functies.
Heet U vragen of opmerkingen over deze toch wel
complexe materie dan bel of mail maar even.
Voor info: Coen Bosch
hetconde@kpnmail.nl
06-53371667

Voor info:
Annet Schrijver 06-28520155
Christian Klein Koerkamp 06-54780449
Hans Nieuwenhuis 06-15202316
Linda Peters 06-30545251
Demoveld Bewust Bodembeheer
Ook in het 2e jaar van ons demoveld, is het weer
gelukt om de mais te oogsten. Het natte voorjaar
zorgde ervoor dat de mais ook laat gezaaid werd,
wat er vervolgens voor zorgde dat deze ook laat
geoogst kon worden.
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de mais te
dorsen i.p.v. hakselen. De bodem liet het niet toe
om met de zware hakselmachines het land op te
gaan.
Ook dit jaar hebben wij meerdere bijeenkomsten
mogen houden op ons demoveld en deze waren
goed bezocht!
Ook aankomend jaar gaan we weer diverse
bijeenkomsten organiseren. Daarmee beginnen wij
in januari/februari. Dit zal een gecombineerde
praktische veldbijeenkomst zijn (voor de middag) en
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Land van Waarde
Natuur met waarde,
Als boeren zijn wij in ons land dé beheerder van de
groene ruimte. En dus ook van natuur, landschap
en biodiversiteit. De samenleving en (zuivel)keten
hechten steeds meer waarde aan die rol van de
boer. Maar hoe wordt die ‘waarde’ ook voor de boer
waardevol? Eisen stellen zonder beloning maakt
niemand enthousiast. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat natuur- en landschapsbeheer door
boeren echt lonend wordt? Dat het zowel voor
natuur, landschap en biodiversiteit, als voor de boer
écht iets oplevert? Beheer van natuur, landschap en
biodiversiteit zal voor de boer echt serieus moeten
gaan bijdragen aan versterking van zijn bedrijf en
vergroten van het toekomstperspectief. Pas dan
wordt het maatschappelijke belang ook het
bedrijfsbelang van de boer.
Courage, het innovatienetwerk voor de
melkveesector, ontwikkelde met dit doel voor ogen
het idee voor een ‘Dairyland Stewardship Council
(DSC)’. Samen met Landschap Overijssel en
Nationaal Groenfonds is het afgelopen jaar de
haalbaarheid van het idee onderzocht. Zij zijn
daarbij ondersteund door Fondsen LTO-Noord,
Stichting Groen Blauwe Diensten Overijssel,
provincie Overijssel en het Ministerie van
Economische Zaken.
De volgende stap die de initiatiefnemers nu willen
zetten is het concept uitproberen in de praktijk. Zij
lieten daarbij hun oog vallen op het westelijke deel
van LTO Salland, het gebied globaal omringd door
de IJssel, de provinciale weg Wijhe-Raalte, N48,
N35 en de westelijke grens van het werkgebied van
LTO Salland. Als LTO-afdeling en samenwerkend in
Salland Deal, willen wij graag de kansen voor u
onderzoeken in deze pilot. Het project heeft alleen
kans van slagen wanneer wij, als boeren, hier actief
aan mee willen werken. Daarom is er op 13 sept
een info avond georganiseerd voor de boeren uit dit
pilotgebied.
Daarop hebben ruim 30 boeren zich aangemeld.
Op 28 september was de officiële kick-off van
Dairyland Stewardship Council - fase 2

Om voor de buitenwereld kort uit te leggen wat
LandvanWaarde inhoudt is er een korte animatiefilm
gemaakt. Deze kunt u bekijken op de website:
https://landvanwaarde.nl/
Op dit moment vindt de verdere uitwerking van het
project plaats.
Voor info:
Marcel Strijtveen – marcelstrijtveen@gmail.com /
06-51744397
Aanpassingen Rijksweg N35 Wijthmen-Nijverdal
Eind november zijn er drie inloopbijeenkomsten
geweest om de voorlopige ontwerpen van de
maatregelen op de deeltrajecten Haarle,
Mariënheem Oost en West, Heino-Raalte en Heino
Noord te bekijken. Wij zijn op deze druk bezochte
bijeenkomsten geweest. Aangeleverde punten van
ons zijn meegenomen in het ontwerp waaronder:
grotere draaicirkels, geen verhoogde middenberm
als landbouwverkeer de N35 opdraait en bredere
invoegstroken.
Op moment van schrijven (medio december) is de
uitvoering van een aantal knelpunten nog
onduidelijk en zijn er door diverse partijen in de
verschillende dorpen alternatieven gepresenteerd.
Samen met deze partijen blijven we ons inzetten
voor een goede verkeersveiligheid, goede
bereikbaarheid van bedrijven en goede
doorstroming van het landbouwverkeer in het
buitengebied.
Eind december 2017 zullen de plannen ter
besluitvorming voorgelegd worden aan de
bestuurders van Provincie Overijssel,
Rijkswaterstaat en gemeenten Raalte, Hellendoorn
en Dalfsen. LTO Salland heeft middels een
schrijven uitstel gevraagd voor de geplande
maatregelen traject Wijthmen-Nijverdal. Er is te
weinig draagvlak van de bevolking en er zijn nog
teveel onduidelijkheden wat betreft de plannen. Wij
kunnen hier als LTO Salland niet achter staan en
vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden
met de verkeersveiligheid.
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De uitvoering van de maatregelen start in 2018. De
reeds lopende kavelruil ‘Haarle’, wordt ook ingezet
voor bedrijven met veldkavels aan de overzijde van
de N35.
Voor meer info en inzicht in de ontwerpen:
http://www.n35wijthmennijverdal.nl
Voor meer info: Lisette Wanink , Jolanda
Kieftenbeld, Terry Heuven

kan worden om zo informatie over desbetreffend
bedrijf te krijgen.
Ook de ‘Vrienden van’-bordjes zijn uitgereikt aan
onze partners uit het bedrijfsleven.
Hiervan doen we verslag op de facebookpagina van
Salland Boert en Eet Bewust, die al 427 volgers
heeft.
De website www.sallandboerteneetbewust.nl raakt
ook steeds meer gevuld met mooie foto’s en teksten
van onze boeren en onze activiteiten.
Zo hebben we samen met Wakkere Boerin op de
Boerendag van Stoppelhaene gestaan en deden we
mee met de open monumentendag in de
opslagloods van CAVV Zuid Oost Salland.
7 oktober waren we aanwezig op de open dag van
Stichting IJssellandschap op de werkplaats in
Schalkhaar.
Verder zijn wij op uitnodiging van Jaco Geurts en
Maurits von Martels naar Den Haag geweest. Ook
Elbert Dijkgraaf schoof aan om in gesprek te gaan
met vertegenwoordigers uit de streken die onder het
landelijke Boert Bewust vallen.
Carla Dik Faber heeft gehoor gegeven aan de
uitnodiging voor een landbouwstage tijdens het
landbouwdebat in Markelo. Na de rondleiding en
uitleg van het project SBeEB, was ze zo enthousiast
dat ze zich heeft aangemeld als ambassadrice!
We werken graag verder met dit project waarin
enthousiaste boeren verenigd zijn die trots zijn op
hun vak en dit graag uitdragen, hiermee kunnen we
onze mooie sector promoten en in gesprek gaan
met de samenleving.
Voor info:
Hedwig Haarman, 06-26996108
Hans Nieuwenhuis, 06-15202316

Vogelgriep
Vrijdag 8 december werd het vogelgriepvirus
aangetroffen op een bedrijf in Biddinghuizen. Het
betreft de hoog pathogene type H5N6. Om verdere
uitbraken en verspreiding van het virus te
voorkomen is de landelijke ophokplicht voor
pluimvee ingegaan. LTO Salland roept
pluimveehouders dan ook op hygiënemaatregelen
zeer streng na te leven.
Voor info:
Jolanda Kieftenbelt, 06-48934754
Liset Grootentraast, 06-22263571
Salland Boert en Eet Bewust
Het boer-burger verbindingsproject SBeEB, krijgt
steeds meer vorm.
16 juni hebben we het openingsfeest gehad bij onze
coördinator Heleen van Beek in Diepenveen.
Vele deelnemende boeren en vertegenwoordigers
van onze sponsorende bedrijven waren getuige van
de eerste bord onthulling in de gemeente Deventer.
Ook in de gemeentes Raalte en Olst-Wijhe hebben
we een officieel tintje gegeven aan de eerste bord
onthullingen, een keer door een schoolklas uit te
nodigen en een keer door de gemeenteraadsleden
en ambtenaren van de Sallandse gemeentes uit te
nodigen en met hen in gesprek te gaan over het
belang van landbouw en voedselproductie voor de
streek.
Bijna alle 60 aangemelde bedrijven zijn inmiddels
gecertificeerd door een landelijke certificeerder en
er zijn al 30 bedrijfsborden geplaatst. Op die borden
staat een QR-code die met de smartphone gescand

Namens het gehele bestuur van LTO Salland
wensen wij u prettige feestdagen en een gezond en
gelukkig 2018!
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