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Van de voorzitter
Deze nieuwsbrief verschijnt in
een aparte periode van 2020.
In maart raakten we in een
zgn. intelligente lock-down.
Hierdoor kwamen er
maatregelen om het coronavirus niet verder te laten
verspreiden. Vooral voor
bedrijven die met veel
personeel werken was dat in verband met de anderhalve
meter letterlijk en figuurlijk passen en meten!
Verder in dit schrijven nog een corona-update van Trude.
Bestuurlijk zijn we nogal bezig met ‘water’. Waren dat eerst
de Marker Wadden waar we tegen geageerd hebben, nu is
het project Wieringerhoek aan de orde. Ondanks dat de
naam wat ver-van-ons-bed klinkt, is de realiteit dat het ook
over het oevergedeelte gaat van Medemblik tot Enkhuizen.
Dus West-Friesland heeft samen met onze zusterclub
Hollands Kroon een zienswijze ingediend. Juist om de
sproeiwatervoorziening op peil te houden. Om een
voorbeeld te noemen: Rijkswaterstaat wil experimenteren
om een overgang van zoutwater naar zoetwater te maken.
LTO Noord heeft aangegeven om dat in de Waddenzee te
doen in plaats van in het kwetsbare IJsselmeer. De droge
meimaand liet zien dat voldoende water van groot belang is
voor West-Friesland.
De Regionale Energie Strategie vraagt ook onze aandacht.
Zo laten we telkens merken dat wij geen voorstander zijn
van die zgn. zonneweiden. Leg eerst panelen op daken
en/of overhoeken en geef innovatie meer kans, bijv. gevels
en geluidswallen behangen met zonnecollectoren, en geef
ruimte voor kleine windmolens en monovergisters.
Deze voorbeelden kaarten we ook aan bij gemeenten tijdens
de overleggen, die jammer genoeg door Covid 19 nu op een
laag pitje staan.
In de week dat ik dit schrijf, ga ik samen met iemand van de
ondernemingsvereniging Drechterland naar het gemeentehuis om het bestemmingsplan Buitengebied te bekijken.
En als er aanleiding toe is dan zullen we onze leden in de
gemeente daarover informeren.
Vorige maand zijn we samen met de NFO opgetrokken om
de beplanting bij de Markerwaardweg te veranderen. Men
had o.a. meidoorns geplant, die bekend staan als
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waardplant voor bacterievuur-besmetting. Onze actie had
succes want de bomen zijn verwijderd en er zijn andere
bomen geplant.
En misschien speelt er morgen weer wat anders, maar als
de agrarische belangen in het geding zijn, dan gaan we er
meteen op af.
Afsluitend wens ik iedereen een mooie en goede oogsttijd
toe, veel leesplezier en blijf gezond!
Arie Schouten
Corona
Gelukkig is de land- en tuinbouw hier in West-Friesland
gespaard gebleven van een uitbraak van het Covid 19virus. Dit is mede aan u allen te danken doordat u
zorgvuldig bent omgegaan met alle regels die de
noodverordening voorschreven. Het werk moest door.
Ondanks vooral in het begin de hele lage prijzen voor de
sierteelt. Nu de grenzen van veel landen weer opengaan
hopen we dat de export ook weer op gang komt zodat u
voor de producten een goede prijs zult krijgen. Achter de
schermen gingen de overleggen en vergaderingen digitaal
door. Het was voor ons allen wennen. In Stede Broec
onderhield de gemeente een goed contact met het LTO
Noord-bestuur. Wij hebben veel leden gebeld hoe men
door deze periode heen kwam en wat de vooruitzichten
naar hun idee waren voor de land- en tuinbouw. Hierin zie
je dat velen een groot incasseringsvermogen hebben en
juist door deze periode kansen zien. Daarnaast zijn ook
bedreigingen, zoals wildschade en de overlast van ratten
en muizen. In de afgelopen periode zijn er weinig of geen
ganzen geschoten en de populatie ratten en muizen is
behoorlijk gegroeid. Achter de schermen wordt hieraan
gewerkt maar de provincie heeft gemeend om de
schadeloosstelling naar beneden te brengen. Hierdoor zie
je dat overleggen belangrijk zijn. Vooral de lobby bij
beleidsmakers, deze kwam ook stil te liggen. Je hebt geen
‘digitale gesprekken’ want deze worden gevoerd in de zgn.
wandelgangen. Ook het stikstofprobleem en het vinden
van resten van vergif in natuurgebieden komen zomaar
naar voren, vrijwel zonder goed onderzoek. De media
heeft ruimte over om hier aandacht aan te schenken en
daarbij wordt direct gewezen naar de land- en tuinbouw.
Hiervan leer je weer dat wij met elkaar moeten zorgen
voor een goed imago door zorgvuldig te werk te gaan op
alle vlakken. Want ook de nertsenfokkerijruiming, de
besmettingen bij de vleesverwerkers en slachterijen en de
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besmettingen bij het fruit geven een negatief beeld van de
sector.
De komende tijd zullen we proberen de vergaderingen en
cursussen weer op te starten. We hopen dat er geen tweede
uitbraak komt.
Iedereen die nog voor BHV moet krijgt een uitnodiging in
september en oktober. Krijgt u deze niet laat het dan horen.
Ook de spuitlicentie gaan we weer opstarten. We zijn ook
aan het kijken of we deze digitaal zouden kunnen aanbieden
aan u als er een tweede uitbraak komt zodat u allen uw
licentie kunt behouden.
Iedereen die iets wil weten, hulp nodig heeft of iets aan ons
kwijt wil: neem contact op. Wij willen u helpen om de
toekomst van uw bedrijf een kans te geven en door deze
crisis heen te komen.
Trude Buysman
Project Wieringerhoek
De Wieringerhoek is het
gebied tussen
Enkhuizen tot het
Amstelmeer, grenzend
aan het IJsselmeer en
de Waddenzee.
Rijkswaterstaat heeft
vanuit de
Programmatische Aanpak Grote Wateren de opdracht om
de ecologische kwaliteit van dit gebied te versterken.
Daarbij is er bijzondere aandacht voor de uitbreiding en
verbetering van leefgebieden voor vogels en vissen.
Rijkswaterstaat verkent samen met gebiedspartijen de
mogelijkheden om de natuur een impuls te geven en te
combineren met recreatie en toerisme, de energie-transitie
en de zoetwaterwinning bij Andijk voor de landbouw en
drinkwater.
Er is een werkgroep opgericht met mensen uit het gebied,
ook de voorzitter van onze afdeling is hierbij betrokken.
Er is door deze werkgroep een zienswijze ingediend op de
startbeslissing Wieringerhoek. In deze zienswijze hebben
wij onze zorgen kenbaar gemaakt en alternatieven
aangereikt. Er worden 4 alternatieven beschreven in de
startbeslissing. Toegezegd is als in een van deze plannen
de verzilting toeneemt deze afvalt.
Faunazaken
Oproep: Melden rui-locaties
Naast het wegvangen van de grotere ruiconcentraties
ganzen (> 100 ganzen) wordt net als vorige jaren ook
ingezet op het wegvangen van de kleinere concentraties
ruiende ganzen.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen waar de ruiende
ganzen zich bevinden, wordt door de FBE geïnventariseerd
waar de ruilocaties zijn. Uw hulp kan daarbij van pas komen
voor wat minder zichtbare locaties of een specifieke situatie
waar de overlast erg groot is.
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Om de concentraties van de ruiende ganzen goed in
beeld te krijgen en een juiste afweging te maken bij de
inzet van de vangteams, verzoeken wij u in het bijzonder
de kleinere concentraties (tussen de 50 en 100 ganzen)
aan de FBE Noord-Holland door te geven Dat kan via het
e-mailadres: info@fbenoordholland.nl
Uitvoering ruivangsten
Voor de uitvoering van de ruivangsten betekent dit dat er
continu afwegingen dienen te worden gemaakt waar er
gevangen kan gaan worden. Die keuze is uiteindelijk aan
de FBE, waarbij ingezet wordt op een goede spreiding
over de hele provincie.
Schade melden via Faunaschade-app
Schade melden kan nu eenvoudig via de LTO Noord
faunaschade app. LTO Noord vindt het belangrijk om te
weten in welke mate en door welke dieren faunaschade
wordt veroorzaakt. Daarom ontwikkelde LTO Noord een
mobiele versie van de website waar boeren faunaschade
kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een
forse vereenvoudiging van het proces: van 42
muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige
plaatsbepaling.
De app is te vinden via mobiel.faunaschade.nl
Bekijk hier de instructiefilm of download de digitale
handleiding van de faunaschade app op de website van
LTO Noord: klik hier.

Rattenschade
Ons bestuurslid Kees Nieuweboer wil dat er een
meldpunt komt om de rattenschade in kaart te brengen.
Tien agrariërs in West-Friesland meldden de afgelopen
tijd ernstig hinder te ondervinden van het ongedierte op
hun percelen.
Vooral melkveehouders die mais hebben ingezaaid,
hebben veel last van vraatschade.
Het faunafonds keert vooralsnog geen vergoeding uit
voor rattenschade. Daarom is het goed om alle
meldingen te inventariseren om zo de grootte van deze
problematiek in beeld te brengen. Ook bollentelers
hebben er bij het planten last van en loonwerkers ziend
dit jaar veel meer ratten langs de sloten.
Het grootste probleem is het gebrek aan mogelijkheden
om de ratten te bestrijden. Op het eigen erf is bestrijding
wel toegestaan (onder voorwaarden) maar daarbuiten
staan we machteloos. Gif mag voor de bestrijding in het
veld niet gebruikt worden en vallen zetten weinig zoden
aan de dijk bij zo’n groot aantal ratten.
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Afvoeren van ganzen
Door de corona-uitbraak gaan geschoten ganzen niet meer
naar de poelier, omdat deze ze niet kwijt kan bij de
restaurants. De jagers blijven dan ook met de geschoten
ganzen zitten, waardoor het populatiebeheer in het gedrang
komt. In de polder rond Schellinkhout hebben we al snel in
samenspraak met de jager een oplossing gevonden door
zelf een destructievat aan te schaffen, waar de jager zijn
wild in kwijt kan. Het vat wordt wekelijks geleegd. Alle
grondbezitters is om een bijdrage gevraagd om dit mogelijk
te maken. Hier is ook goed gehoor aan gegeven.
Inmiddels heeft de FBE aan de WBE’s in het werkgebied
een bijdrage toegezegd waaruit soortgelijke initiatieven
gefinancierd kunnen worden. Deze regeling geldt tot
1 november en hieruit kunnen de kosten voor huur of koop
van een vat en de destructiekosten worden betaald.
Arbeid
Is het moeilijk om aan tijdelijk personeel te komen: LTO
heeft de volgende websites in leven geroepen:
➢ www.helponsoogsten.nl
➢ www.werkenindelandentuinbouw.nl.
Op deze sites kun je de vraag naar tijdelijk personeel
plaatsen. Ook kunnen werkzoekenden of tijdelijk
werkzoekenden hier hun gegevens achterlaten. Op deze
manier hoopt LTO dat iedereen voldoende personeel kan
krijgen om de producten te oogsten.
Vervoer personeel van en naar het land of schuur
In het komende
oogstseizoen staat u
als ondernemer voor
de uitdaging om uw
personeel
coronaproof te
vervoeren.
Alpha Tours in
Venhuizen wil u hierbij helpen door uw personeel met de
bus te vervoeren. Vraag naar de mogelijkheden en bel
0228-542 424.
Facebook Boeren voor Buren
Met ruim 20.000 volgers is Boeren Buren een succes. Op
deze Facebook- en Instagramcommunity delen boeren en
tuinders foto’s, filmpjes en verhalen over het eigen bedrijf,
de werkzaamheden die daarbij komen kijken, het vee en
hun gewassen. Het doel? Een positief geluid brengen, het
eigen verhaal vertellen en verbinding leggen met burgers.
Word lid van de Facebookgroep Boeren-voor-Buren
Graag vragen wij aandacht voor Boeren voor Buren. Voor
het verzamelen van input voor Boeren Buren is de besloten
Facebookgroep Boeren voor Buren in het leven
geroepen. In deze Facebookgroep daagt LTO Noord
boeren en tuinders uit om hun verhalen over het
boerenleven te delen. De verhalen moeten een realistisch
beeld geven van de agrarische sector. Neem de burger
mee in jouw belevenis van de dag. Dit kunnen bijvoorbeeld
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verhalen, foto’s en filmpjes zijn over de lammeren of
koeien in de wei, het uitrijden van mest of over je
werkzaamheden op het land.
Boeren en tuinders die graag hun verhaal delen en
burgers een kijkje willen geven in de sector, kunnen lid
worden van de Facebookpagina Boeren voor Buren. De
foto’s, filmpjes en verhalen die worden geplaatst, worden
door de redactie van Boeren Buren doorgeplaatst op de
Facebook-pagina Boeren Buren. Laat zien wat je doet!
WhatsApp-groep afdeling West-Friesland
Naast de bestaande communicatiemiddelen is er nu ook een WhatsAppgroep voor leden van de afdeling.
Wij willen deze appgroep gebruiken om
snel belangrijke informatie door te
sturen, om 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.
U kunt zichzelf via deze link toevoegen aan de WhatsAppgroep LTO Noord West-Friesland:
https://chat.whatsapp.com/FY33jQo9vW9JzJ3mDWnlJE
NB: De link werkt alleen wanneer u deze opent op uw
mobiele telefoon én u al gebruik maakt van WhatsApp.
Hier leest u hoe u WhatsApp kunt openen op uw
computer of laptop, om via die weg de link te kunnen
kopiëren van mail naar WhatsApp.
Lukt het niet om uzelf toe te voegen, stuur dan via
WhatsApp een bericht met uw naam naar Marjolijn van
Diesen: 06-22 80 49 26. Zij voegt u dan toe aan de
appgroep.
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.
Wij hopen dat u zich aanmeldt!
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Nieuwe voorzitter gezocht!
We zijn bezig met het peilen van kandidaten voor het
voorzitterschap. Er lopen nog gesprekken maar als u nog
een tip heeft, is die altijd welkom.
LTO Noord afdeling West-Friesland behartigt de belangen
van ruim 350 bedrijfsleden. Onze leden ondernemen in
verschillende sectoren zoals de vollegrondsgroente,
glastuinbouw, bloembollen, (melk)veehouderij, fruitteelt,
zaadbedrijven etc. Ook mede-ondernemers en personen die
werkzaam zijn in of betrokken bij de agrarische sector zijn
lid, in totaal telt de afdeling ruim 700 leden.
We behartigen de belangen van onze leden, onder andere
bij de gemeente, het waterschap en andere partijen die
invloed willen uitoefenen op de inrichting en beheer van ons
landelijk gebied, alsook ten aanzien van maatregelen en
plannen op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit. Is er
een groep ondernemers met een specifiek probleem, dan
komen we gericht in actie.
We zoeken een voorzitter (m/v) die (bestuurs)leden kan
inspireren, maar ook in staat is om te delegeren en te
coördineren. De voorzitter is het boegbeeld van de afdeling.
Hij/zij draagt zorg voor een goed verloop van
ledenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen.
De voorzitter moet affiniteit met het gebied hebben en oog
hebben voor effecten van plannen en maatregelen op het
vlak van o.a. ruimtelijke ordening en water voor de agrariërs
in het werkgebied.
Het is van belang dat hij/zij:
• Lid is van LTO Noord of bereid om lid te worden
• Woonachtig is in het werkgebied van de afdeling
• Agrarisch ondernemer of mede-ondernemer is
We bieden:
• Een veelzijdige bestuursfunctie
• Een groot netwerk binnen en buiten de agrarische sector
• Een passende bestuursvergoeding
• Mogelijkheid tot ontwikkeling door gerichte cursussen
Meer informatie?
Vraag het introductiepakket (waarin taakomschrijving en
profielschets) op door een mail te sturen naar
bestuurslid Trude Buijsman (trudebuysman@gmail.com).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met huidig
voorzitter Arie Schouten, tel. 0229-572456 of
06-57584801

Open dagen en andere wetenswaardigheden op onze
Facebook-pagina
LTO Noord afdeling West-Friesland is ook te vinden op
Facebook! Volgt u ons al?
We proberen wetenswaardigheden en evenementen te
delen op de Facebook-pagina. Geef uw evenementen
daarom door aan Trude Buysman!
trudebuysman@gmail.com
Vragen? LTO Noord Informatiecentrum
Tel. 088 - 888 66 44 - info@ltonoord.nl
Zie ook ‘veelgestelde vragen’ op www.ltonoord.nl
Bestuurssamenstelling
• Arie Schouten - voorzitter
tel. 0229-572456 e-mail: ap.schouten@quicknet.nl
• Joeri Ham - Drechterland / Veehouderij
tel. 06-34445272 e-mail: ham-koster@quicknet.nl
• Kees Nieuweboer - Opmeer/Veehouderij
tel. 0229-581630 e-mail: keesnieuweboer@hetnet.nl
• Dick Smal - Koggenland
tel. 06-46496635 e-mail: dick.smal@quicknet.nl
• Cees Klaver - Koggenland
tel. 0226-451601 e-mail: vofklaverpronk@outlook.com
• Trude Buysman - Stede Broec/Vrouw en Bedrijf
tel. 06-36171778 e-mail: trudebuysman@gmail.com
• Peter Raven - Glastuinbouw
tel. 0228-520330 e-mail: pg.raven@quicknet.nl
• Frits ter Hofstede - Fruitteelt
tel. 0229-50 19 03 e-mail: f.terhofstede@hetnet.nl
• Meindert Jan Botman - Vollegrondsgroenteteelt
tel. 06-52004810 e-mail: meindertjan_b@hotmail.com
• Elles Zuurbier - PR & Imago
e-mail: elles_zuurbier@hotmail.com
• K. Mienis - penningmeester
tel. 0229-203558 e-mail: k.mienis@quicknet.nl
• M. van Diesen - secretaris
tel. 088-8886666 e-mail: mvdiesen@ltonoord.nl

Wij wensen alle leden een mooie zomer
toe met goede prijzen en goede
oogstomstandigheden.

Afdelingswebsite
Alle nieuwsitems en agendazaken kunt u vinden op:
www.ltonoord.nl/afdeling/west-friesland.
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