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Jaarverslag 2014 
LTO Noord afdeling Delflands Groen 

De agrarische belangenbehartiger in Midden-Delfland 
 
Ledenbestand 
Op 31 december 2014 telde de afdeling Delflands Groen 102 leden. Dit zijn precies evenveel 
leden als een jaar eerder. Er is het afgelopen jaar 1 agrarisch bedrijfslid bijgekomen en 1 
belanghebbende heeft het lidmaatschap beëindigd. 
 
Verdeling per lidsoort  

Lidsoort Aantal 
Agrarische bedrijfslid 58 
Medeondernemer 6 
Voormalig agrarisch bedrijfslid, 
belanghebbende, Agri-business lid 

38 

Totaal 102 
 
Activiteiten 
De activiteitencommissie bestaande uit Leo, Leni, Wil en Arnold van der Voort en Jan van den 
Berg heeft op vrijdagavond 5 september 2014 de startavond georganiseerd, ditmaal in de 
BEELDENTUIN van de fam Berkhout aan de Gaagweg, een mooie locatie in ons gebied, en voor 
velen nog onbekend. Een uit de hand gelopen hobby van Willem Berkhout als tuinder, is 
uitgegroeid tot een prachtige beeldentuin die het bezichtigen meer dan waard was. Na de 
ontvangst met koffie en wat lekkers, was er gelegenheid om een en ander te bekijken, en 
kregen we uitleg van dhr. Berkhout, over het maken van de beelden, en hoe het zo gekomen 
was. De avond werd afgesloten met een warm en koud buffet, en de gebruikelijke toetjes, het 
was een gezellige en mooie avond. Op de website www.willemsmozaiekbeelden.nl. zijn de 
beelden te bewonderen. 
 
In 2014 zijn de bekende maandelijkse klaverjasavonden gehouden in WoonZorgCentrum 
Akkerleven. Deze goed bezochte avonden worden al jaren georganiseerd door Arnold van der 
Voort en Niek Olsthoorn. De actuele data van deze avonden zijn te vinden op de Delflands 
Groen website. 
 
Het bestuur heeft afgelopen jaar onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken: 
groenfonds, IODS (Rijksweg A4) projecten zoals: grondinstrument, kavelruil, duurzaam boeren, 
Infrastructuur: A4, Blankenburgtunnel, fiets en wandelroutes door Groeneveldse polder, 
Hoogheemraadschap van Delfland, Natuurvriendelijke oevers, Gemeente zaken, beheer van de 
Zuidrand en Ganzenbeheer. Weidevogelsymposium, riooloverstort. R.O. zaken. 
 
In november 2014 is  een ontheffing voor 2015 en 2016 voor het verbranden van snoeihout 
aangevraagd bij gemeente Midden-Delfland voor Delflands Groen leden die daar volgens de 
criteria van de gemeente voor in aanmerking komen. 
  

http://www.willemsmozaiekbeelden.nl/
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De volgende ledenavonden zijn in 2014 georganiseerd:  
• 3 huiskamerbijeenkomsten in januari en februari 2014 
• Verkiezingsdebat over het buitengebied op 4 maart 2014 
• Delflands Groen Jaarvergadering op 17 maart 2014 
• Avond over het nutriëntenproject op 26 maart 2014 
• Feestavond bij Bowling Westland in De Lier op 25 april 2014 
• Startavond met buffet (activiteitencommissie) 5 september 2014 
• Erfafspoeling avond op 6 oktober 2014 

 
Dioxine 
In september 2014 hebben 2 veehouders gebruik gemaakt van de Dioxine regeling, in totaal is 
17 ha met een kerende grondbewerking, en een lichte perceelsverbetering, egalisatie, opnieuw 
ingezaaid. Bij de vaststelling was gerekend op ongeveer 90 ha, maar het ziet er niet naar uit dat 
we dat zullen halen, jammer dat verschillende veehouders geen gebruik maken van de regeling, 
het geld is beschikbaar. 
 
Waterschapszaken – Hoogheemraadschap van Delfland 
In de afgelopen bestuurlijke periode van 6 jaar, van uw waterschapsbestuurders Ongebouwd, is 
er veel gebeurd, bij ons aantreden in 2009, was de situatie duidelijk anders dan op dit moment. 
Heel veel tijd en energie heeft het gekost om de agrarische tarieven naar een enigszins redelijke 
norm terug te krijgen, we zien dat bij meerdere waterschappen nu het agrarische tarief hoger is 
dan bij ons. Via de motie Dijkema hebben we in deze bestuursperiode, het jaarlijks 
investeringsvolume sterk naar beneden bijgesteld, zowel in de organisatie, als in de uitvoering 
van werken, het resultaat is nu een tariefstijging in de watersysteemheffing van 2,5% op 
jaarbasis.  
 
De geborgde Zetels in de waterschapswereld staan sterk onder druk, provinciaal, maar ook 
binnen de waterschappen zijn veel groeperingen die het niet meer van deze tijd vinden, en die 
de verkiezingen alleen via het lijsten stelsel zouden willen organiseren. Als u dit leest zijn de 
verkiezingen reeds achter de rug en weten we met welke partijen we komende 
bestuursperiode moeten/willen samenwerken, dat kan veel verschil maken, en daar proberen 
we wat op voor te sorteren, kortom een nieuwe bestuurlijke periode waarin uw bestuurders 
uw belang in t,oog houden. 
 
Digitale Nieuwsbrief 
Evenals vorig jaar zijn ook in 2014 weer 4 nieuwsbrieven met actuele zaken die spelen in 
Midden-Delfland verstuurd naar de leden. Deze nieuwsbrieven worden uitsluitend per e-mail 
verzonden naar leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. De nieuwsbrieven worden 
ook via de website beschikbaar gesteld voor belangstellenden. Heeft u nog geen nieuwsbrief 
ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan een van de bestuursleden of via het 
contactformulier op de Delflands Groen website. 
 
Delflands Groen website en Twitter 
Het afgelopen jaar zijn weer verschillende webpagina’s toegevoegd aan de Delflands Groen 
website die sinds 2007 bestaat. Daarnaast heeft Delflands Groen sinds 2011 een Twitter 
account https://twitter.com/DelflandsGroen, de laatste Tweets van Delflands Groen worden 
ook getoond op de homepage van de website. 
Het afgelopen jaar is er naar aanleiding van de discussie bij een van de 
huiskamerbijeenkomsten begin 2014, een agrarische marktplaats toegevoegd aan de website 

https://twitter.com/DelflandsGroen
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waarop u producten en diensten kunt aanbieden of kopen. De belangstelling hiervoor is nog 
niet erg groot. 
 
IODS project Duurzaam boer blijven 
We hebben weer een goed jaar achter de rug met het project Duurzaam boer blijven , met een 
nieuwe project leider. Hiske Ridder gaf begin 2014 aan er per 1 juni mee te stoppen,ik kan wel 
zeggen tot ieders verbazing. Dus moesten we op zoek naar een iemand anders die het project 
zou kunnen trekken. Die hebben we gevonden in de persoon van Peter van Arkel. Peter heeft 
jaren gewerkt bij LTO Noord als secretaris bij LTO Noord Zuid-Holland. Hij kent het gebied en de 
organisaties waarmee hij de komende tijd moet samen werken om het project inhoud te geven. 
Op bedrijfsniveau doen we de studieclubs, 30 ondernemers doen mee in 3 verschillende 
studieclubs. Twee clubs doen de vitale bodem, met onze grondgebonden landbouw is de 
gezonde bodem van groot belang voor een goede kringloop. De andere club doet 
diergezondheid. Het is overbodig om te zeggen dat een gezonde veestapel een grote bijdrage 
geeft aan een hoge efficiëntie. Bij de clubs vitale bodem zijn er verschillende veldproeven 
aangelegd, bijvoorbeeld het vloeibare stikstof en verschillende grasmengsels en is er op elk 
bedrijf de mineralen situatie in beeld gebracht. Bij de club diergezondheid stond o.a. leverbot 
centraal en is bij iedere deelnemer op het bedrijf onderzoek naar gedaan. Ook is er een oproep 
gedaan of er genoeg interesse is voor een biologische studieclub. 
 
Op gebiedsniveau hebben we het project erfscans verder uitgewerkt. 40 ondernemers hebben 
zich opgegeven. De eerste inventarisaties hebben plaats gevonden, aan de hand van wat er is 
waargenomen wordt er een subsidie regeling en een plan van aanpak ontwikkeld. Dit doen we 
samen met het hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Midden-Delfland. Bij het 
tweede bezoek waarbij het bedrijfsplan besproken wordt met de ondernemer is er ook 
aandacht voor het erfaangezicht , waar vooral de gemeente aan hecht en kijken wij of we daar 
ook een mooie regeling voor kunnen maken. Dit project erfscans wordt uitgevoerd door Broos 
Water. 
 
Veehouderij 
Voor de melkveehouderij is 2014 best een redelijk jaar geweest. Hoe het dit jaar gaat worden is 
de vraag nu het melkquotum gaat verdwijnen. Wat we er voor terugkrijgen is nog steeds 
afwachten. De melkveewet is voor de politiek een technisch en lastig dossier. Hoewel 
staatssecretaris Dijksma de weidegang niet verplicht wil stellen, is melkveehouderij zonder 
weidegang het schrikbeeld van vele mensen. Het ministerie van economische zaken zoekt al 
ruim een half jaar naar een oplossing voor het fosfaatoverschot. Een maximaal 
fosfaatoverschot in kilo’s per hectare per bedrijf of een maximaal percentage van de uitbreiding 
dat verwerkt mag worden. Deze laatste is in de lijn met het voorstel van de sector. 
 
Door de inzet van LTO Noord is de financiering voor de aanpak van IBR en BVD rond. Dit is 
belangrijk voor de melkveehouderij, uw bedrijf en voor de gezondheid status van Nederland. 
Ook zijn we met zijn alleen bezig het medicijngebruik te verminderen en daarom is het gebruik 
van homeopathische middelen toegenomen. Enkele voorbeelden zijn: de knoflookpreparaten. 
Het voordeel hiervan is dat het een opkomende mastitis onderdrukt. Pyrogenium: Dit werkt bij 
ontstekingen en stimuleert het zelfgenezingsproces. Homeopathische middelen zijn beter voor 
dier en milieu. Bijna 44 % van de veehouders gebruikt deze middelen om het antibiotica gebruik 
te reduceren. 
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IODS 
De werkzaamheden aan de A4 naderen hun voltooiing. Het is nog steeds de bedoeling dat de 
auto’s er eind 2015 rijden. De werkzaamheden buiten de bak worden op dit moment afgerond, 
en in de bak wordt begonnen met het asfalteren en het aanleggen van de veiligheidssystemen. 
Er zijn nog wel een aantal onvolkomenheden die ook het gebied raken: 

• De bak is niet waterdicht en er moet dagelijks 1250 m3 water weggepompt worden. 

• Het regenwater wordt in wadi’s gepompt en sijpelt  vervolgens het polderwater in en het is 
de vraag wat de kwaliteit van dit water is. 

• Hoe en met welke frequentie het toekomstig onderhoud van het groen rondom de rijksweg 
ingevuld gaat worden is nog een vraagteken.  

 
Ook wat betreft de bijbehorende gelden is er discussie waar en voor wie deze gelden zijn 
bedoeld. Ook binnen de gemeente probeert men ruimte te scheppen om het geld breder dan 
de agrarische sector weg te zetten. Uiteraard zijn we het hier niet mee eens. 
Het grondinstrument is één van de projecten gefinancierd met IODS geld.  
 
Er is een ruilcoördinator aangesteld. Deze heeft een inventarisatie gedaan en is bezig om 
kavelruilingen op te zetten. Wat ons betreft zou dit op korte termijn wat vorm moeten krijgen 
en snel resultaat laten zien. 
 
Overleg gebiedsorganisaties 
Op 21 januari is er een overleg met Vockestaert en de Midden-Delfland Vereniging geweest. Op 
de agenda hierbij stonden de volgende zaken: Verkiezingsdebat, R.O. zaken, Toekomstvisie 
voor boeren, samenwerking, GLB, Wandelpaden, Kom in de stal / MD Open!, Stand van zaken 
'algemene' website, Met welke projecten is iedereen bezig, Plattegrond v.h. gebied. Het is 
handig om over bepaalde onderwerpen zoals R.O. zaken een gezamenlijke mening te vormen. 
Het is de bedoeling om vaker dit overleg te gaan organiseren. De gezamenlijke toekomstvisie 
van Vockestaert en Delflands Groen (te vinden op onze website) is hierbij aan de bestuurders 
van de Midden-Delfland Vereniging uitgereikt. 
 
Dank 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zijn best gedaan om te fungeren als de agrarische 
belangenbehartiger voor Midden-Delfland. Wij richten ons hierbij primair op het algemeen 
belang maar ook voor individuele belangenbehartiging zetten wij ons waar mogelijk in. 
 

• Wij bedanken de activiteitencommissie die met de startavond op een leuke locatie met 
heerlijk buffet en niet te vergeten de kaartavonden ook dit jaar weer een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van de afdeling Delflands Groen.  

• Wij bedanken de leden voor hun aanwezigheid bij de verschillende vergaderingen en 
andere activiteiten.  

• Wij bedanken Arie Verhorst, Andries Middag en anderen van LTO Noord voor de 
ondersteuning van de afdeling.  

• Wij bedanken alle personen en organisaties waarmee wij het afgelopen jaar constructief en 
positief hebben samengewerkt. 

 
 
Het bestuur van Delflands Groen 
  




