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Mestverwerking RWZI Goor
Vorige week gesproken met Waterschap Vechtstromen over hun biogasinstallatie die vrij
komt. Zij willen meewerken om daar mest te gaan vergisten en verwerken. Eén en ander kan
mogelijk op korte termijn geregeld worden. De vraag aan jullie is weten jullie mensen die hier
mogelijk belangstelling voor hebben? Bijvoorbeeld een loonbedrijf, mesthandelaar of een
groep veehouders.
Deze biogasinstallatie komt op korte termijn vrij omdat slibvergisting in Hengelo wordt
gedaan. Er zijn 2 gistingstanks. Ieder 3000 m3. Mono-vergisting met 30 dagen verblijftijd
geeft dus een capaciteit van 72000 m3 per jaar. Voorscheiding kan dit nog verder verhogen.






WKK is nog aanwezig en zou zo kunnen worden gebruikt.
Nascheiding met zeefbandpers is mogelijk en is nog aanwezig.
Locatie is aan de Holtdijk in Goor. Buitengebied Goor, Markelo aan rand van
industrieterrein van Goor.
Lozing van vervuild effluent uit mestverwerking kan waarschijnlijk niet omdat de RWZI
zelf wel volledig benut wordt.
Meest kansrijk lijkt daarom een omgekeerde osmose-installatie, waarbij het water bij
effluent van de RWZI gemengd wordt.

Voordelen:
 Installatie staat er al.
 Waterschap wil de installatie wel verhuren, dus weinig kapitaal nodig.
 Alternatief is afbreken, dus medewerking is er waarschijnlijk wel.
 Studentenonderzoek wijst uit dat pompen en mixers mest kunnen handelen.
Nadelen:





Evt. concurrentie met initiatief van Twence (binnen aanvoerstraal).
Vergunning moet nog worden aangepast naar veel meer transportbewegingen.
Geen SDE meer voor zover ik weet.
Ontsluiting is niet direct aan N-weg.

Twence ziet dit initiatief niet direct als een bedreiging.
Bent u geïnteresseerd of kent u partijen in de buurt die interesse kunnen hebben neem
contact met ons op.
Namens LTO Zuid-Twente,
Arjan Bonthuis
06-55545518

Fietstochten
Toer de Boer Markelo
Donderdag 21 juli wordt er weer een mooie fietstocht georganiseerd in het buitengebied van
Markelo waarbij diverse agrarische bedrijven zijn te bezoeken zoals melkveebedrijf,
loonwerker, kalverhouderij en een graszodenbedrijf met wormenkwekerij. Fietstocht is voor
jong en oud er zijn verschillende kinderactiviteiten. Voor routekaart wordt kleine bijdrage
gevraagd. Afstand is ongeveer 30 km.
Start en eindpunt
Vertrek

Theehuis Hoestinkhof, Stationsweg 22a Markelo.
vanaf 9:30 uur tot 12:00

Fiets- en wandeltocht “Kom uit de stad!” georganiseerd door Stawel
Zondag 18 september is er weer een fiets- en wandeltocht rondom Enschede, Twekkelo. Meer
informatie kunt u vinden op website van Stawel http://www.stawel.nl
Start en eindpunt

Melkveebedrijf “de Veldgeuver”,
familie Schukkink-Olink,
Veldgeuverweg 20,
7547 RG Enschede / Twekkelo

Met de fiets de boer op in Haaksbergen
Donderdag 4 augustus is er een mooie fietstocht in het buitengebied van Haaksbergen
waarbij diverse agrarische bedrijven zijn te bezichtigen. Voor routekaart wordt kleine bijdrage
gevraagd. Afstand is ongeveer 30 km.
Start en eindpunt
Vertrek

Zwembad “de Wilder”
vanaf 9:30 uur

Twence
Zoals u hebt kunnen lezen in de Tubantia, is het verlenen van de NB-vergunning zoals
verwacht, zonder problemen door de Raad van State onherroepelijk verklaard. Een gang
naar de Raad van State is ook zeer aannemelijk en is ook ingecalculeerd als het gaat om de
omgevingsvergunning. Het College en de Raad van de gemeente Borne hebben dinsdag jl.
ook aangegeven in beroep te willen gaan met - verbazingwekkend - het CDA voorop. Wij
(LTO) en Twence hebben ingesproken in deze raadsvergadering om hen tot andere
inzichten te brengen. Alleen VVD en de PvdA waren hier vatbaar voor.
Het overige deel van de raad zal nu samen met het College beroep gaan aantekenen bij de
rechter. Dit zou het proces met max. 3 maanden kunnen vertragen, dus 2017 blijft het
streefjaar van het inwerking treden van de verwerker. Te meer omdat dit initiatief valt onder
de “Crisis- en herstelwet”, deze voorziet erin dat procedures binnen 6 maanden moeten zijn
afgerond.

Landbouwplastic inzameling
Plasticinzameling in was een groot succes. Vele containers met oud plastic is er ingezameld.
Daarvoor onze dank. Tevens willen we bedanken alle mensen en bedrijven die geholpen
hebben plastic in de containers te doen.

Glasvezel
In onze afdeling zijn er al enkele gemeenten (Almelo en Borne) waar glasvezel wordt
aangelegd. Hof van Twente is het laatste Cogas gebied dat moet worden voorzien van
glasvezel (www.glasvezelbuitenaf.nl). Hengelo, Haaksbergen en Enschede zijn geen
Cogas gebieden. Voor deze gebieden is er een collectief opgezet van vrijwilligers genaamd
TwenteGlas (www.twenteglas.nl).
Na de zomervakantie 2016 start de vraagbundeling voor de gemeenten Hof van Twente,
Hengelo, Haaksbergen en Enschede. Middels een uitnodigingsbrief worden er informatieavonden gehouden per buurtschap. Bij 50% deelname kan het project voor de zomer van
2017 worden afgerond.

Leader
Leadergelden voor Zuid West Twente zijn nu weer beschikbaar. Heeft u een goed idee ter
versterking van het Platteland! Kijk op website van Groen Metropool Twente en Leader West
Twente. U kunt tot 50% subsidie ontvangen. http://www.leaderwesttwente.nl

Natura 2000 Haaksbergen
Zoals u weet zijn de doelen rond Natura 2000, politiek beklonken, of we het er nu mee eens
zijn of niet!! In andere Naturagebieden heeft LTO een actievere rol vervuld in het gebiedsproces, en daarmee goede zaken kunnen doen voor haar leden. Daarom heeft het nieuwe
bestuur van LTO Zuid Twente gemeend om de afwachtende houding van weleer los te laten
en constructief mee te gaan denken over oplossingen voor onze veehouders. Zo hebben wij
een huiskamerbijeenkomst georganiseerd voor direct gedupeerden. Daaruit kwam naar
voren dat er weinig vertrouwen was in de organisatie en de partijen die hierin deelnemen.
Daarom hebben wij gemeend om in elke laag van de organisatie professionele krachten te
moeten plaatsen, zodat het landbouwbelang en het individuele belang goed gewaarborgd
worden. Zo hebben we aan de grondcommissie Cor Udding kunnen toevoegen, hij komt
voort uit LTO-projecten en is zeer ervaren met kavelruil, landinrichting en gebiedsprocessen.
Henk Wesseldijk zal hem ondersteunen in de informatievoorziening zowel in de grondcommissie als in de projectgroep.
Team van deskundigen dat bij u, als gedupeerden, de effecten per ha in beeld brengt wordt
gevormd door ecologe Annelies Blankenaar, hydroloog Willem Kappel, naar onze mening
een praktische man met oog voor landbouw, maar dat horen we graag van u.
Landbouwdeskundige is Bert Muller, bij velen wel bekend als de trekker van het project
`vruchtbare kringloop`. Hij heeft ook gewerkt voor LTO-projecten, vervolgens een aantal
jaren in de bedrijfsadvisering en nu als ZZP `er met zijn eigen bedrijf `Agro-accent`.
Naar onze mening meer dan geschikt om uw belangen te behartigen. Tot slot hebben we
zelfs aan het kernteam iemand van ons kunnen toevoegen en dat zal zijn Inge Hageman, u
allen wel bekend. Ervaringsdeskundige op dit dossier, ze heeft ook de rol van
landbouwdeskundige vervuld in Natura Springendal.
Inge zal naast Roel ter Horst (projectleider), Tom Jannink en Gerko Hopster continue het
proces monitoren.
Zo hebben we naar onze indruk overal “zwaargewichten” zitten. Kortom, niet dat we het
ermee eens zijn, maar we kunnen wel maximaal sturen. Daarnaast zult u ook ´aan de lat
staan` om er het maximale uit te halen. Goed om te weten dat als u een adviseur in dienst
neemt, deze kosten tot € 118,00 per uur kunt declareren bij de projectorganisatie. Verder zal
ikzelf vooralsnog in de bestuurlijke projectgroep namens u plaatsnemen. We houden u op de
hoogte, ik hoop u ons ook.
Arjan Bonthuis

Almelo - Bornebroek
verkeerswijziging rondom Sluiskade en aansluiting Gravenallee met van Rechteren
Limpurgsingel.
Gemeente Almelo heeft het plan naar aanleiding van gesprekken met omwonenden, LTO
Zuid Twente en SPOA op meerdere punten aangepast. Zo blijft parallelweg van Rechteren
Limpurgsingel eenrichtingsweg. Wel komen hier een aantal verkeersremmende maatregelen
in de vorm van drempels en druppels. Het wordt een 30 km weg. Daarnaast zal er een
voorrangswijziging zijn bij aansluiting parallelweg met Sluiskade Zuidzijde. LTO Zuid Twente
heeft bezwaar gemaakt t.a.v. van drempels en voorrangswijziging. Voor landbouwverkeer is
het moeilijk te zien wie vanuit de tunnel komt aanrijden. Stoplichten op Sluiskade worden
verwijderd. Sluiskade is voorrangsweg. Tussen de twee bruggen komt eenrichtingsweg.
Coach
Gezien de lastige situatie waarin met name een aantal varkenshouders zich bevinden is op
aangeven van LTO Zuid-Twente een overleg gestart met de Gemeente Almelo, Rabobank
en SPOA (Stichting Plattelands Ontwikkeling Almelo). De ervaringen die in Hof van Twente
zijn opgedaan middels onderzoek onder zeugenhouders gaf aan dat er behoefte is aan een
gespecialiseerde coach. Een coach die weet wat er speelt binnen de agrarische sector om
voor de ondernemers en hun gezin waar mogelijk een luisterend oor te zijn, en hen met
deskundigheid bijstaat. Alle varkenshouders worden actief benaderd door coach Monique te
Kiefte. Ook andere agrarische bedrijven hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van
de coach. Contactpersoon is gebiedsmanager Agnes Mentink van SPOA, tel. 06-20736463

Hof van Twente
Kavelruil Markelo
Er is inmiddels voor 80 ha verkaveld in Markelo. Er is nog 110 ha die in aanmerking komt
voor kavelruil.

