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Jaarverslag 2019 
LTO Noord afdeling Delflands Groen 

De agrarische belangenbehartiger in Midden-Delfland 
 
Ledenbestand  
Op 31 december 2019 telde de afdeling Delflands Groen 86 leden. Dit betekent een afname van 
6 leden. Afgelopen jaar zijn een aantal leden gestopt met het bedrijf. Daarnaast zijn er helaas 
een paar opzeggingen in verband met onvrede over het landelijke LTO beleid. 
 

Ledenbestand Delflands Groen 31-12-2019 31-12-2018 

Agrarisch bedrijfslid 53 58 

Mede-ondernemer 7 7 

Voormalig agrarisch bedrijfslid, 
belanghebbende, Agri-business lid 

26 27 

Totaal 86 92 

 
Activiteiten  
De volgende ledenactiviteiten zijn in 2019 georganiseerd: 
 

• 4 Keukentafelgesprekken 
o 28 januari 2019 bij IJsclub Vlieland 
o 29 januari 2019 bij Fam. C. van Adrichem 
o 4 februari 2019 bij Gebr. van Paassen 
o 5 februari 2019 bij Fam G. Hooijmans 

• Delflands Groen Jaarvergadering op 3 april 2019 

• Ledenavond bij Fam. Van Winden, Gaagweg op 18 juli 2019 

• startavond bij Fam. Moerman, Broekpolderweg op 4 oktober 2019 

• Flora en faunabeheeravond op 6 november 2019 

 
Naast deze activiteiten is Delflands Groen samen met gemeente Midden-Delfland betrokken bij 
de Kringlooplandbouwbijeenkomsten en de bijeenkomsten van de verdiepingsgroepen en de 
jongerengroep. 
 
Activiteitencommissie 
De kaartavonden onder leiding van en georganiseerd door Arnold van der Voort zijn weer goed 
bezocht het afgelopen jaar. Het is veelal een vaste groep leden en oud leden die daar gebruik 
van maakt en daarmee wordt voorzien in een behoefte. 
 
Op donderdagavond 18 juli heeft de Afdeling haar afsluitende seizoensavond gehouden bij een 
van onze leden, we waren welkom bij de Familie John en Nelly van Winden. Na de koffie kregen 
we een rondleiding en uitleg over hun bedrijf, naast de melkveehouderij tak wordt een groot 
deel van de melk verwerkt tot boerenzuivelproducten en kaas die in hun winkel verkocht 
worden. Het was een leerzame avond die afgesloten werd met een drankje en een hapje en 
ruimte voor sociaal contact voor de aanwezige leden. 
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De opening van het nieuwe vergaderseizoen vond plaats bij de Familie Maarten Moerman op 
vrijdag 4 oktober, na de nodige voorbereidingen door de activiteitencommissie was er ruimte 
gemaakt in de werktuigenberging waarin het goed toeven was met de kachel. 
 
Na de introductie heeft Maarten wat verteld over het bedrijf en de verplaatsing vanuit 
Abtswoude naar de huidige locatie, met aansluitend een rondgang over het bedrijf en de 
nieuwe stal die in januari in gebruik was genomen het zag er keurig uit en er was veel 
belangstelling. De avond werd voortgezet met een drankje en de nodige hapjes, onder dank 
voor de gastvrijheid werd een bloemetje aangeboden aan de familie Moerman en de leden 
bedankt voor hun aanwezigheid. 
 
Sociale zaken 
Het sociale aspect is een belangrijk onderdeel van de taken van het afdelingsbestuur. Signaleren 
van problemen en moeilijkheden op sociaal gebied bij onze leden, het bieden van een luisterend 
oor en het aandragen van mogelijke oplossingen kan de problemen oplossen of zorgen voor 
verbetering. Soms zijn we niet op de hoogte en is het goed als anderen ons attenderen. 
Schroom niet en bel uw bestuur. Wij gaan altijd vertrouwelijk om met dit soort zaken. 
Vertrouwenspersoon is Jan v.d. Berg. 
 
Toekomstvisie 
Afgelopen jaar heeft het Delflands Groen bestuur uit de toekomstvisie “Voor een Agrarisch 
Midden-Delfland!“ uit 2018 een activiteitenagenda gemaakt. Dit heeft 11 thema’s opgeleverd 
die bij iedere bestuursvergadering op de agenda staan. 
 
Duurzaam boer blijven 
In nauwe samenwerking met de gemeente worden voor de kringlooplandbouwgroepen 
studiebijeenkomsten georganiseerd. Op 10 april 2019 zijn door wethouder Sonja Smit de 
kringloopcertificaten van het seizoen 2018-2019 uitgereikt aan de deelnemende boeren.  
 
Op 14 oktober is het kringloopboerenseizoen begonnen met een bijeenkomst voor alle boeren 
in Midden-Delfland. In november 2019 is gestart met de nieuwe groepsbijeenkomsten, er zijn 
dit studieseizoen zes studiegroepen met in totaal 36 deelnemers dit studieseizoen. Naast deze 
groepen zijn er nog de verdiepingsgroepen “Kruidenrijk grasland”, “Waterkwaliteit” en 
“Natuurlijk boeren” waarvoor bijeenkomsten worden georganiseerd. Zie de MIND website voor 
meer informatie https://www.middenindelfland.net/. Adviesbureau Boerenverstand en Dirksen 
Management Support verzorgen het kringloopboeren programma. 
 
Duurzaam boer blijven heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan om te voldoen aan “On the 
way to PlanetProof”, een onafhankelijk keurmerk van stichting milieukeur. We hebben in 
november onze cijfers besproken in relatie tot het winterrantsoen, in januari in relatie tot 
bemesting, begin februari een avond over kruidenrijkgrasland en eind februari de workshop van 
Campina, allemaal in het teken van “On the way to PlanetProof”.  
 
Het mooie van dit project is dat er steeds meer boeren aanhaken. Door meer met cijfers te 
werken krijg je steeds meer zicht op de mineralenstromen van je bedrijf. De efficiëntie neemt 
toe waardoor ook het rendement in je bedrijfssysteem verbetert wat weer goed is voor het 
milieu en voor het landschap en daarmee voor de omgeving. Wel zal de grootste financiële 
meerwaarde voor de ondernemer de toeslag op de melkprijs zijn, mits deze geleverd mag 
worden en Campina in staat is deze duurzame geproduceerde melk te verwaarden.  

https://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/toekomstvisie2018.pdf
https://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/toekomstvisie2018.pdf
https://www.middenindelfland.net/
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Aanvankelijk was het de bedoeling bij de start van het seizoen om de beloning breder te gaan 
stapelen. Naast de gemeente en Campina zou ook de Rabobank mee gaan doen door een lagere 
rente aan te bieden, maar deze moet op het laatste moment eerst nog intern evalueren. Het 
waterschap heeft echter wel interesse getoond en daar wordt nu aan gewerkt.  
 
Door 11 jaar kringlooplandbouw hebben we veel kennis opgedaan en hebben we een grote 
voorsprong opgebouwd. Dat is belangrijk omdat steeds meer mensen zich bewust worden dat 
duurzaam geproduceerde producten en duurzaam omgaan met de omgeving steeds 
belangrijker wordt. Begin april bespreken we de cijfers van heel 2019 onder begeleiding van 
bureau DMS. Op 23 april worden de kringloopcertificaten uitgereikt, dan zit het serieuze werk 
erop en gaan we er weer een gezellige avond van maken. Of we allemaal de 
gewenste  resultaten gehaald hebben is van vele factoren afhankelijk en die ligt ook vaak buiten 
ons vermogen. We staan nu eenmaal dicht bij de natuur en blijven daar ook van afhankelijk, 
succes. 
 
Jonge boeren netwerk 
Seizoen 2019/2020 is alweer een heel eind op weg. We hebben dit jaar een iets andere opzet. 
Vanuit de gemeente organiseren Marcia Koetsier en Kayleigh Hendriks de bijeenkomsten. Dit 
gaat naar volle tevredenheid. Soms zitten we met een aantal jongeren en Marcia en Kayleigh bij 
elkaar om de koers te bepalen. 
 
Tijdens de startavond hebben we met beleidsmedewerker Kees Boks een discussie gehad over 
actuele zaken die spelen in Midden-Delfland. Daaruit kwam de wens om gesprek te hebben als 
jonge boeren netwerk met wethouder Sonja Smit. Het was interessante avond met een grote 
opkomst. In de toekomst willen we vaker het gesprek aan gaan met overheden en 
gebiedsorganisaties. Het is belangrijk dat zij weten hoe de jongeren hun toekomst zien. 
Door het seizoen heen zijn er een aantal inhoudelijke thema avonden. We zijn op bedrijfsbezoek 
geweest bij de familie Oosthoek in de Zouteveenseweg. Dit bezoek was gekoppeld aan een 
avond over bemesting. Ook is er dit jaar een excursie naar het slachthuis in samenwerking met 
de familie Groen. Tot slot hebben we dit jaar vier masterclasses waarvoor de jongeren zich in 
konden schrijven. Een masterclass is een verdiepingstraject met een specifiek onderwerp. De 
keuze dit jaar was presenteren/rondleiden, automatisering energie, gezondheid, financiering 
bedrijfsovername. 
 
Het jonge boeren netwerk bestaat uit ongeveer 50 deelnemers. Gemiddeld genomen is er een 
opkomst van 20 tot 30 jongeren. Nieuwe jongeren zijn altijd welkom! Vanaf 17 jaar oud is het 
netwerk zeker interessant! Aanmelden kan bij Corné van Leeuwen of Paul van Leeuwen. 
 
Veehouderij 
Wat een jaar is 2019 geweest. Het is een groeizaam jaar vergeleken met 2018. De meeste 
boeren hebben goed voer gewonnen, de melkprijs was wat beter dan in 2018 en met de fosfaat 
rechten hebben we leren omgaan. 
Vanuit de cursus kringloop landbouw heb ik (Hans) in samenwerking met het Louis Bolk instituut 
meegedaan met een proef voor kruidenrijk gras. Er is 1,5 hectare ingezaaid met 6 verschillende 
kruiden mengsels. Door de droogte van 2018 kwam het maar langzaam op gang, maar 
uiteindelijk is het goed uitgepakt. Je kon goed verschil zien tussen de verschillende banen.  
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De koeien aten er goed van, alleen de baan met rode klaver aten de koeien niet graag en na het 
inkuilen laten de koeien de bloemen en stengel van de klaver ook liggen. Verder is er ook naar 
de insecten gekeken die op de verschillende soorten kruiden afkwamen. Dit is vergeleken met 
een perceel waar de koeien gelopen hadden en een perceel wat nog gemaaid moest worden. 
In de loop van het jaar kwam het stikstofbeleid aan de orde. Daar is veel over gepraat in de 
verschillende bijeenkomsten, maar er zijn nooit knoppen doorgehakt. Een gevolg daarvan is dat 
de boeren in opstand zijn gekomen. Er wordt wel over de boeren gepraat en te weinig met de 
boeren.  
 
Wat was de eerste keer protesteren op het malieveld indrukwekkend. De boeren met de 
tractoren over de snelweg naar Den Haag om met zijn allen te protesteren. Daarna zijn er nog 
meerdere bijeenkomsten geweest waar we als boeren van ons hebben laten horen. Zo zijn we 
ook bij het provincie huis geweest met boeren uit de regio. Op een ander tijdstip hebben 
boeren ontbijt uitgedeeld aan consumenten. We hebben van ons laten horen en nu maar hopen 
dat er duidelijkheid komt voor de veehouderij en dat we eerlijk behandeld worden. 
 
Energie 
Door gemeente Midden-Delfland zijn afgelopen jaar drie klankbordgroepsbijeenkomsten 
gehouden over energieverkenning buitengebied. Verschillende boeren en een bestuurslid van 
Delflands Groen waren bij deze bijeenkomsten aanwezig. Eind van 2019 is het Nationaal 
programma Regionale Energie Strategie (RES) gestart. LTO Noord roept gemeentes op samen te 
werken met de lokale LTO afdelingen. Er is een goede samenwerking tussen gemeente Midden-
Delfland en Delflands Groen op dit gebied. 
 
Kavelruil en bedrijfsopvolging 
Ook in het afgelopen jaar heeft het Afdelingsbestuur regelmatig zich met dit onderwerp bezig 
gehouden, in een goede samenwerking met de kavelruilcoördinator Stan Gloudemans en de 
verantwoordelijke wethouder is verschillende malen overleg geweest over deze onderwerpen. 
 
Stan heeft een gebiedsinventarisatie gemaakt en gesprekken gevoerd met de agrarische 
ondernemers en daaruit wordt duidelijk dat de vraag naar grond en het aanbod daar van naar 
de toekomst toe in evenwicht is, het probleem is dat het aanbod vaak niet op juiste plaats ligt 
waar de vraag is. Daar moet middels kavelruil een oplossing voor gevonden worden, bij vragen 
over deze onderwerpen kunt u Stan altijd benaderen of een van de bestuursleden. De 
bedrijfsopvolging in of buiten familieverband heeft van het bestuur de volle aandacht, er wordt 
op verschillende manieren gekeken hoe we dat kunnen ondersteunen, bij vragen hierover kunt 
u vertrouwelijk bij het bestuur aankloppen. 
 
Weidevogels  
Het weidevogelpact zoals de naam al zegt staat in het teken van het verbeteren van de biotoop 
voor de weidevogels en daarmee te zorgen voor het vergroten van het aantal broedparen. De 
weidevogel hoe belangrijk ze ook zijn krijgen wel heel veel aandacht de afgelopen tijd. Worden 
alle gebieden met elkaar vergeleken, terreinbeheerders die vaste vergoedingen krijgen ten 
opzichte van economische ondernemers die  vaak het verwijt krijgen dat er te weinig gebeurt 
omdat de vogelstand moeilijk overeind blijft. De eisen aan de bedrijfsvoering van tegenwoordig 
zoals eiwit van eigen land, Planet Proof, stroken met uitgesteld maaibeheer, zijn vaak nog wel 
voor een klein deel toepasbaar in je eigen bedrijfsvoering maar grote stukken natuur wordt 
moeilijk.  
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We hebben als pact een uitvoeringsplan gemaakt voor 2020 met daarin een 10 tal maatregelen. 
Het Kraaiennest wordt een plas die dient voor wateropvang en wordt ingericht als 
foerageergebied. De vogels kunnen dan aansterken van hun lange terugreis. In de Zuidpolder 
van Delfgauw wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om er een groot 
weidevogelkerngebied van ongeveer 100 ha te maken. Als LTO vinden we het belangrijk dat er 
een wederzijds verdienmodel is zodat de boer die meestal voor het beheer ingezet wordt er ook 
nog wat aan heeft. Dat gevoel vind ik niet altijd terug in de plannen en ik vraag me af wie al dat 
beheer gaat doen in de toekomst.  
 
Predatie krijgt wel steeds meer aandacht, nog niet van iedereen in het pact, het zou hoger op de 
agenda moeten komen. De wens van LTO, wat ook een pact afspraak is, om ieder broedseizoen 
een inventarisatiekaart te maken van het hele weidevogelgebied, waarop alle nesten staan die 
volgens dezelfde methode en op een onafhankelijke manier geteld zijn, zal er wel nooit komen. 
Er zijn nu eenmaal clubs waarmee het moeilijk samenwerken is. 
 
Stand van zaken N468 
De gemoederen in 2017 waren positief. De overheid zag het belang en de noodzaak en wilde 
aan de slag. 2018 was een jaar van stilstand. Het enige wat bereikt was is een ontheffing voor 
een deel van de weg. Daarmee was niet iedereen geholpen. De lobby vanuit LTO Delflands 
Groen is onverminderd doorgegaan. 2019 is het jaar geworden van keer op keer uitstel. Er is 
milieukundig en archeologisch onderzoek gedaan. Er wordt verwacht dat er vervolgonderzoek 
gedaan moet worden. Oftewel, voorlopig is er geen oplossing voor de bedrijven die geen 
ontheffing hebben.  
 
Dit bracht ons eind 2019 tot de conclusie dat we zo niet verder kunnen. Wij hebben het uitstel 
niet in de hand. Daarom moet er een ontheffing komen voor de resterende bedrijven. Desnoods 
met extra voorwaarden. De provincie is gaan rekenen met extra voorwaarden. Wat we nu 
kunnen melden (begin 2020) is dat er een mogelijkheid komt tot een maximum gewicht van 49 
ton. De voorwaarden en de uitwerking volgen later. Daarnaast moet het Hoogheemraadschap 
van Delfland nog akkoord. Tot slot moet het beheer van het laatste weggedeelte overgenomen 
worden door de gemeente Midden-Delfland. 
 
Hoogheemraadschap van Delfland 
Na de waterschapsverkiezingen in maart 2019 is er een nieuwe bestuurlijke periode 
aangebroken met als fractieleden Ongebouwd, Nieske Dijkshoorn, [fractievoorzitter], Ria v.d. 
Burg, Ton van Winden en Jan v.d. Berg. In het overleg wat na de verkiezingen gevoerd is werd 
duidelijk dat er een meerderheid was voor een nieuwe bestuurlijke samenstelling, [een breed 
bestuursakkoord wat gedragen wordt door alle partijen] met een College van 4 hoogheemraden 
en de Dijkgraaf. Voor deze nieuwe periode zijn er afspraken gemaakt om de tarieven niet te 
laten stijgen, zwaar in te zetten op aflossing van schuld met daarnaast ruimte om onze opgaven 
te kunnen uitvoeren en te betalen. Naast veel andere onderwerpen was er dit jaar opnieuw 
aandacht voor de nieuwe belastingvoorstellen [CAB] en de Weeffout in het systeem waar we al 
vele jaren mee worstelen, ook de geborgde zetels staan weer hoog op de agenda. Meerdere 
partijen vinden dat die mogen verdwijnen, we werken goed samen in meerdere opzichten met 
geborgd Bedrijfsgebouwd en zullen in deze periode ook weer ons best doen om uw belang te 
dienen in het Waterschap. 
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Midden-Delfland Vereniging 
In het afgelopen jaar is er vanuit de Afdeling regelmatig contact geweest met de 
Streekvereniging, van uit het afdelingsbestuur zijn we aanwezig in de werkgroep ruimte van de 
vereniging, daar naast hebben enkele leden een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van een 
nieuwe toekomst visie Van de Midden Delfland vereniging. 
 
Communicatie  
Om de leden te informeren over actuele zaken zijn er in 2019 weer 4 nieuwsbrieven verstuurd. 
De nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail verstuurd naar leden waarvan het emailadres bij 
ons bekend is. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres door aan het bestuur. 
 
Op de Delflands Groen website http://www.ltodelflandsgroen.nl zijn de nieuwsbrieven ook te 
vinden. Daarnaast communiceren we via Twitter waar inmiddels al 850 tweets en retweets zijn 
verstuurd https://twitter.com/DelflandsGroen en we hebben 240 volgers.  
 
Financiën 
Voor het eerst in mijn tijd als penningmeester is er een positief resultaat behaald! Dit is 

grotendeels te danken aan 3 dingen. Ten eerste het verhogen van de contributie van alle typen 

leden met 10 euro, daarnaast zijn de rekeningen voor 3 vergaderingen die onder de Duurzaam 

Boer Blijven (DBB) vallen volledig vergoed door de gemeente. Tenslotte is er een jaarlijks 

‘struikelblok’ doordat ik bestuurdersvergoedingen pin maar er een weeklimiet is, en dit is limiet 

is helaas niet toereikend wanneer ik de vergoedingen wil gaan pinnen. Het limiet is helaas niet 

op een makkelijke manier zelf op te hogen. Dit zorgt er dus voor dat een bedrag van 2019 in 

2020 terecht komt (dit was overigens ook al in 2018/2019 gebeurd). Om dit te verhelpen heb ik 

afgesproken om de vergoedingen nu digitaal over te gaan maken.  

Qua vooruitzicht lijkt qua financiën een betere tijd te gaan worden waarin het niveau van de 

liquide middelen kan worden gehandhaafd of zelf iets worden verbeterd.  

 
Dank 
Delflands Groen is de agrarische belangenbehartiger voor Midden-Delfland. Het algemeen 
belang staat hierbij voorop maar ook voor individuele belangenbehartiging zet het bestuur van 
de afdeling zich, waar mogelijk, in. Wij bedanken: 

• De activiteitencommissie voor de belangrijke bijdrage aan de activiteiten van de afdeling. 

• De leden voor hun aanwezigheid en actieve inbreng bij vergaderingen en andere 
afdelingsactiviteiten. 

• Arie Verhorst en anderen van LTO Noord voor de ondersteuning van de afdeling. 

• Alle personen en organisaties waarmee wij dit jaar goed en constructief hebben 
samengewerkt. 

• Last but not least bedankt het bestuur Paul van Leeuwen voor zijn jarenlange bijdrage aan 
het reilen en zeilen van de afdeling. Paul die helaas stopt als Delflands Groen bestuurslid 
heeft jarenlang voor o.a. de Jongerengroep, de N468 en het onderwerp Energie een zeer 
belangrijke en deskundige bijdrage geleverd. 

 
 
Het bestuur van Delflands Groen 
 
  

http://www.ltodelflandsgroen.nl/
https://twitter.com/DelflandsGroen

