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LTO Noord afdeling Delflands Groen 
De agrarische belangenbehartiger in Midden-Delfland 
 
Ledenbestand 
Op 31 december 2013 telde de afdeling Delflands Groen 102 leden. 
Dit betekent een afname van 2 leden in het afgelopen jaar. 
 
Verdeling per lidsoort  

Lidsoort Aantal 
Agrarische bedrijfslid 57 
Agri business lid 1 
Belanghebbende 4 
Medeondernemer 6 
Voormalig agrarisch bedrijfslid 34 

 
Activiteiten 
De activiteitencommissie bestaande uit Leo, Leni, Wil en Arnold van der Voort en Jan van den Berg 
heeft op vrijdagavond 30 augustus de startavond georganiseerd. Voor de liefhebbers was er een 
fietstochtje georganiseerd door het gebied, met als eindpunt de boerderij van de familie Arjen v.d 
Kooij in Abtswoude. Waar we in een zeer mooie ruimte de avond konden doorbrengen, bij aankomst 
stond de koffie klaar met wat lekkers. Als vanouds was Arie weer aanwezig tijdens de barbecue, om 
het vlees te braden wat zeer gewaardeerd werd. De gebruikelijke toetjes werden goed aangesproken 
en het bleef nog lang gezellig in Papsou, zeer geslaagd. 
 
Zaterdag 21 september 2013 is de tweejaarlijkse poldertocht gehouden. Deze poldertocht wordt 
georganiseerd door de activiteitencommissie. Dit jaar is gekozen voor de Dijkpolder in Maasland. De 
start was op de boerderij van familie van Adrichem, onder goede weersomstandigheden zijn we na de 
koffie vertrokken met ongeveer 80 deelnemers, naar de bijenhouderij van de heer N. van der Drift. 
We kregen uitleg over zijn beroep met de bijen, en het verhaal over de onmisbaarheid voor de 
bestuiving. We vervolgden onze tocht naar het vleesvee bedrijf van familie Barendrecht, met 
daarnaast een paardenpraktijk gerund door Hanneke Blokdijk, tijdens ons bezoek zagen we hoe de 
dierenarts het gebit van een paard verzorgde. De boerderij van familie Zeeuw was de plaats waar een 
goede boerenmaaltijd op ons stond te wachten, met lekkere en gezonde streekproducten, en 
pannenkoeken voor de kinderen. Na de maaltijd en uitgerust liepen we naar ons laatste bezoek, de 
boerderij van de Fam Dijkshoorn met melkvee en fruit, waar Reinier Dijkshoorn ons vertelde over de 
fruitboomgaard, het plukken, de bewaring, en de verkoop, dit alles tussen het fruit in de zon. Met een 
gekregen appel werd de terugtocht aanvaard. Het was een hele belevenis, de polsstok is deze dag 
veelvuldig gebruikt. Niet iedereen bereikte droog het eindpunt, oorzaak smalle plankjes, een zeer 
wankele pontonbrug, maar wel zeer geslaagd. Meer lezen en foto’s van de poldertocht! Bezoek onze 
website www.ltodelflandsgroen.nl 

 
  



• In 2013 zijn de bekende maandelijkse klaverjasavonden gehouden in WoonZorgCentrum 
Akkerleven. Deze goed bezochte avonden worden georganiseerd door Arnold van der Voort en 
Niek Olsthoorn. Kijk voor de actuele data van de kaartavonden op de website 
http://www.ltodelflandsgroen.nl/activiteitencommissie.  

 

• Het bestuur heeft afgelopen jaar onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: 
melkprijs, mestbeleid, GLB, groenfonds, grondinstrument, kavelruil, duurzaam boeren, IODS 
projecten (Rijksweg A4), Hoogheemraadschap van Delfland zaken zoals waterschapslasten, 
bestemmingsplan, infrastructuur(A4, Blankenburgtunnel en aslast), verenigingzaken LTO, R.O. 
zaken, Natuurvriendelijke oevers, Gemeente zaken, ganzenbeleid en Zuidrand. 

 

• De volgende ledenavonden zijn door het bestuur georganiseerd:  

− Jaarvergadering op 20 maart 2013 

− Feestavond in De tuinderij op 12 april 2013 

− Melkveeacademie avond op 23 oktober 2013 over het nieuwe GLB 

− Avond met Kees Romeijn op 17dec 2013 over alle actuele veehouderijzaken zoals de 
meststoffenwet, het GLB, Europees zuivelbeleid. 

 
Veehouderij 
2013 is een topjaar voor de melkveehouders De ene week een melkprijs van gemiddeld 42,33 euro 
per 100 kg, de andere week in de pers; kritieke melkprijs bijna 38 cent door hogere krachtvoer en 
ruwvoer kosten. Ondanks de gemiddelde bedrijfsgroei namen de vaste kosten in vier jaar tijd met 9% 
toe. Kort gezegd heb je deze melkprijs wel nodig.  
 
In Midden Delfland loopt al een paar jaar een project met kringloop boeren. Dit jaar zijn er drie 
groepen die alle drie een thema behandelen. Zo is er een groep die de diergezondheid (leverbot) 
bespreekt met elkaar. Er is een groep die de strategie met elkaar bespreekt en een groep die de vitale 
bodem en gewas behandelen. In deze laatste groep en komt er een pilot met vloeibare en gewone 
kunstmest en een pilot met onderwaterdrainage. Dit laatste is om te kijken of dit de bodemdaling 
tegen kan gaan en voor meer draagkracht van de grond kan zorgen. Je kan dan als het goed is 7 dagen 
eerder en langer in het land komen. Ook zijn er mestmonsters genomen zodat we de samenstelling 
van de mest weten en hoeveel we moeten bemesten. Er is ook besproken wanneer en hoe je het 
beste kan maaien en wat de invloed daarvan is. In een praktijkproef zijn twee stroken met kneuzer en 
twee stroken zonder kneuzer gemaaid. Beide zijn een keer geschud en er zijn op 3 tijdstippen 
monsters genomen. Net voor het maaien, tijdens de veldperiode en net voor het maken van de balen. 
Het resultaat laat zien dat bij het maaien zonder kneuzer het drogingsproces is vertraagd en dat er 
suikers verloren gaan door omzettingsprocessen. 
 
Bij de vakgroepmelkveehouderij vergaderingen wordt nog steeds gesproken over het mestbeleid en 
over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
 
Dioxine 
Afgelopen herfst hebben 2 veehouders gebruik gemaakt van de regeling, en ongeveer 14 ha, een licht 
kerende bodem bewerking uitgevoerd, met egaliseren, en opnieuw inzaaien. Dit jaar hopen we er 
mee door te gaan. 



Hoogheemraadschap van Delfland 
Afgelopen herfst zijn we er opnieuw in geslaagd, om bij de vaststelling van de tarieven de omslag voor 
ongebouwd verder te verlagen. In 2014 zal het ha tarief uitkomen op 90 euro, het heeft veel strijd 
gekost om dit te bereiken. In het voorjaar van 2015 zijn er nieuwe verkiezingen deze zullen samen 
met de provinciale staten verkiezingen gehouden worden. Het afgelopen jaar is er veel discussie 
geweest over de zelfstandigheid van de waterschappen en een samenvoegen met de provincies, ook 
de geborgde zetels werden daarin betrokken. We zullen in de voorbereiding naar de verkiezingen ons 
uiterste best moeten doen , om in de kandidaten lijsten van andere partijen medestanders op 
verkiesbare plaatsen te krijgen.. Begin oktober hebben we in het weekend veel neerslag gehad. In 
veel polders stonden de lage delen enkele dagen onder water, door een flink aantal noodpompen te 
plaatsen is de schade enigszins beperkt gebleven,maar als het je treft is het heel vervelend. 
 
Digitale Nieuwsbrief 
Evenals vorig jaar zijn ook in 2013 weer 4 nieuwsbrieven samengesteld met actuele zaken die spelen 
in Midden-Delfland. Deze nieuwsbrieven worden uitsluitend per e-mail verzonden naar leden 
waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. De nieuwsbrieven zijn later ook nog na te lezen op 
www.ltodelflandsgroen.nl. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan 
een van de bestuursleden of gebruik hiervoor het contactformulier op de Delflands Groen website. 
 
Delflands Groen website en Twitter 
Sinds 2007 heeft afdeling Delflands Groen haar eigen website. De website is veel bezocht het 
afgelopen jaar. Er zijn weer verschillende pagina’s toegevoegd. Het afgelopen jaar is de website 
vernieuwd. De belangrijkste verbeteringen en veranderingen zijn: nu geschikt om te bekijken met de 
meeste tablets en smartphones, verbeterd contactformulier met beveiliging tegen hackers, de laatste 
Tweets van https://twitter.com/DelflandsGroen worden getoond, een verbeterde koppeling met 
Social Media zoals Facebook, en Twitter en het is nu makkelijker om een pagina te printen of op te 
slaan. 
 
Vanaf 2011 heeft Delflands Groen een Twitter account. Er zijn inmiddels 370 Tweets geplaatst. We 
volgen ruim 50 twitteraars en worden door meer dan 100 twitteraars gevolgd. Onder de volgers, veel 
politici uit Midden-Delfland inclusief de wethouder en burgemeester. Ook volgen wij twitterende 
leden zoals bijvoorbeeld Weiderij Horison (Fam. Sonneveld), De Paardenstal en Hoeve Ackerdijk. 
 
IODS projecten (Rijksweg A4) 
Grondinstrument 
Het grondinstrument is volop in discussie geweest de afgelopen tijd. Nu het er werkelijk op aan gaat 
komen krijgt men toch ineens wat koudwatervrees. De gemeente Midden-Delfland is 
verantwoordelijk voor het project. Er was ook veel discussie over het financiële gedeelte, de 13,3 
miljoen euro. Logische in een tijd dat alle financiële potjes opdrogen. De gemeenteraad begon zich 
met de besteding van het geld te bemoeien, naar ons idee niet terecht. De afspraken over besteding 
van het geld zijn gemaakt met de partners van het IODS en zijn in het IODS convenant uit 2006 
vastgelegd. De gemeente heeft hierin alleen een uitvoerende taak. Na een brede discussie in de Raad 
is er unaniem besloten om het geld te labelen voor het grondinstrument.  
Intussen is de kavelruil coördinator Ienze Koekhoek aangesteld en is sinds december 2013 aan het 
werk. De eerste drie maanden heeft hij als inwerkperiode gebruikt om zo alles te inventariseren en 

http://www.ltodelflandsgroen.nl/


heeft hij veel gesprekken gevoerd met omliggende gemeenten en belanghebbenden. Ienze werkt al 
lange tijd bij stichting Kavelruil Zuid-Holland en heeft daarom veel ervaring met kavelruilen. De 
glaskavels van de gemeente en de verkoop van BBL-gronden is ook iets waar hij zich mee bezig gaat 
houden. Mocht u vragen hebben in relatie tot grond, schroom niet en bel hem; 0620483495.  
 
Duurzaam boer blijven 
Duurzaam boer blijven is het andere IODS-project. Het Louis Bolkinstituut doet de begeleiding van de 
studieclubs, 32 agrarische ondernemers doen mee met de studieclubs. We werken met drie thema’s: 
diergezondheid, vitale bodem en economie. De deelnemers doen ieder één thema en hadden een 
vrije keuze. Dit allemaal op bedrijfsniveau. Op gebiedsniveau hebben we het zonnecollectorenproject 
een half jaar verlengd . Nu zijn we bezig om met het hoogheemraadschap van Delfland een erfscan te 
ontwikkelen waarin erfafspoeling een grote rol speelt. Een discussie die op ons afkomt vanuit het 
hoogheemraadschap en waar we zelf het initiatief in gaan nemen. 
 
A4 voortgang en besteding geld 
In de polder wordt hard gewerkt aan de aanleg van de A4. Er zijn dagen dat er 1000 man aan het werk 
zijn. De werkzaam heden vorderen gestaag en liggen op schema. Voor de agrarische sector zijn er nog 
wel een aantal knelpunten te weten: 

• Het onderbemalen van het tracé, wat zijn de gevolgen voor de grondwaterstand 

• Het lozen van het regenwater van het tracé in de polder , en hoe is de kwaliteit van dit water.  
Deze punten hebben onze aandacht. 
 
Ook m.b.t. tot de I.O.D.S. gelden voor het gebied (lees de agrariërs) is heel wat te doen. 
De politiek en andere organisaties hebben het in gedachten al uit gegeven, maar wij zijn het samen 
met de gemeente eens dat dit geld is gelabeld voor onze sector en houden hier aan vast. Dus het geld 
is voor de  projecten groen ondernemen , grondinstrument, het opzetten van het ontwikkelfonds, en 
er is 1 miljoen gestort in het Groenfonds. 
 
Dank 
Het bestuur heeft dit afgelopen jaar weer zijn best gedaan om te fungeren als de agrarische 
belangenbehartiger voor Midden-Delfland. Wij laten het algemeen belang prevaleren boven het 
individuele belang maar ook voor individuele belangen zetten wij ons waar mogelijk in. 
 
Wij bedanken de activiteitencommissie die met de startavond met barbecue, de poldertocht en de 
kaartavonden ook dit jaar weer een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van de 
afdeling Delflands Groen.  
Wij bedanken u voor uw aanwezigheid bij de vergaderingen en andere activiteiten. 
Wij bedanken Arie Verhorst, Peter van Arkel, Andries Middag en anderen van LTO Noord voor de 
ondersteuning van de afdeling.  
 
 
 
Het bestuur van Delflands Groen. 
 


