
Jaarverslag 2016 
LTO Noord afdeling Delflands Groen 

De agrarische belangenbehartiger in Midden-Delfland 
 
Ledenbestand  
Op 31 december 2016 telde de afdeling Delflands Groen 93 leden. Dit betekent een afname van 3 
leden sinds vorig jaar. Helaas is het onvermijdelijk dat het aantal voormalige agrarische bedrijfsleden 
verder afneemt door leeftijd en overlijden. Het is wel goed om te zien dat steeds meer agrarische 
ondernemers in Midden-Delfland lid worden van LTO. Het aantal bedrijfsleden is dit jaar vooral door 
de inzet van Jan van den Berg met 2 leden gestegen. 
 

Ledenbestand Delflands Groen 31-12-2015 31-12-2016 

Agrarisch bedrijfslid 57 59 

Mede-ondernemer 7 7 

Voormalig agrarisch bedrijfslid, 
belanghebbende, Agri-business lid 

32 27 

Totaal 96 93 

 
Activiteiten  
De volgende ledenactiviteiten zijn in 2016 georganiseerd: 

 Avond over waterkwaliteit in Midden-Delfland met Dhr. Bakkum, adviseur watersysteemkwaliteit 
van het Hoogheemraadschap van Delfland op 9 februari 2016. 

 Melkveeacademie avond: Hoe werkt de LTO lobby in de melkveehouderij op 1 maart 2016. 

 Delflands Groen Jaarvergadering over 2015 op 7 april 2016. 

 Avond over Programma Aanpak Stikstof en verstrekking Natuurbeschermingswet vergunning in 
samenwerking met LTO Noord + Omgevingsdienst Haaglanden 23 maart 2016. 

 Vervolgavond verstrekking Natuurbeschermingswet vergunning op 11 april 2016. 

 Delflands Groen startavond bij Schietsportvereniging Maasland op 30 september 2016. 

 Ledenavond met Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland, over actuele 
veehouderijzaken met de nadruk op fosfaat op 1 november 2016. 

 Brainstormavond over energie in de melkveehouderij met Ronald en Roel van der Ende van HR 
Solar en informatie over deelname aan Proeftuin Veenweiden op 21 december 2016 

 
Activiteitencommissie 
Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van de twee dames in de commissie Wil van der 
Voort, en Lenie van der Voort, die op eigen verzoek er mee wilden stoppen. Heel veel jaren hebben 
zij een belangrijke rol gehad in het organiseren van activiteiten en poldertochten. Er is op gepaste 
wijze afscheid van hen genomen. Graag willen we die lege plaatsen weer invullen, als er onder de 
leden dames of heren zijn die daar een bijdrage aan willen leveren dan zijn ze van harte welkom. De 
startavond in 2016 had een iets andere invulling. We waren te gast bij de Maaslandse 
Schietvereniging, een idee wat naar voren kwam om iets meer jongeren te trekken. het was een 
gezellige avond waar naast het schieten de ontmoeting met een hapje en drankje centraal stond. 
 
Dioxine 
Het afgelopen jaar hebben weer enkele veehouders gebruik gemaakt van de regeling. De tijd om nog 
mee te doen met deze subsidie is kort. De afspraak was dat 2017 het laatste jaar zou zijn dus wie nog 
in aanmerking wil komen moet in dit jaar nog een aanvraag doen. Wel willen we graag 
inventariseren of er na dit jaar nog behoefte is om mee te doen, als dat blijkt kunnen we proberen of 
de regeling nog wat verlengd kan worden. 
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Kavelruil en de Glaskavels 
Er is weinig nieuws te melden op dit front wat heel erg jammer is. Tijdens een overleg met het 
College van Burgemeester en Wethouders hebben we bestuurlijk daar ons misnoegen over kenbaar 
gemaakt. Er worden veel nieuwe projecten opgestart terwijl afronding van lopende zaken niet de 
aandacht krijgen die ze verdient. Als er leden zijn die in hun omgeving kansen zien om met kavelruil 
hun situatie te verbeteren dan horen wij dat graag. 
 
Hoogheemraadschap van Delfland 
De fractie ongebouwd heeft in 2016 in bestuurlijk opzicht geprobeerd uw belang zo goed mogelijk te 
behartigen binnen het waterschap, wat de financiën betreft staat de zaak goed op de rails, een zeer 
gematigde tariefstijging ook voor de komende jaren is de afspraak. In de doorrekening is ruimte om 
onze leningen af te gaan lossen de komende jaren en het kwijtscheldingsbeleid voor wat de 
zuiveringsheffing betreft levert een behoorlijk bedrag op. 
 
De verbouwing van het Gemeenlandshuis vordert goed en ligt op schema we hopen deze zomer 
terug te kunnen verhuizen naar onze oude locatie. Als alles klaar is dan is het de bedoeling dat de 
hele werkorganisatie in Delft en Vlaardingen haar plaats heeft. 
Na de jarenlange gesprekken voor een ander afvoertracé voor de riooloverstort Zouteveen kunnen 
we nu melden dat het werk is uitgevoerd en dat bij een overstort van het riool het vuile water via de 
Kerkpolder naar het gemaal word afgevoerd. 
 
Het project erfafspoeling en de investering in de maatregelingen om het afspoelen te voorkomen 
heeft het afgelopen jaar veel aanvragen opgeleverd. Het waren er zoveel dat het subsidiebedrag 
overtekend was. Inmiddels is het bedrag opgehoogd om alle aanvragers te kunnen honoreren. We 
gaan in gesprek voor een nieuwe ronde dit jaar als blijkt dat de behoefte om aan de regeling mee te 
doen en te investeren op erf niveau duidelijk is. 
 
Veehouderij 
2016 was een onzeker jaar. In het begin van het jaar was de melkprijs slecht omdat er veel te veel 
melk was. Dit is gekomen nadat het melkquotum eraf is gegaan. Campina kon de hoeveelheid melk 
nauwelijks verwerken en heeft daarom een Stand Still periode ingesteld. Vanuit Brussel en Campina 
kon je een vergoeding krijgen als je minder melk zou leveren dan je hoogste levering het jaar ervoor. 
 
In 2016 is het fosfaatplafond over zijn grens gegaan en daarom is de derogatie voor 2017 lang 
onzeker geweest. Er zijn in 2016 heel wat vergaderingen geweest om een oplossing te vinden voor 
het fosfaatprobleem. Eerst met staatssecretaris Dijksma en daarna met staatssecretaris van Dam. 
Door het zomerreces en de nieuwe staatssecretaris liepen de onderhandeling met Brussel steeds 
verder uit. De derogatie is voor komend jaar bijna veilig gesteld. Daarom moeten we in 2017 onder 
het fosfaatplafond blijven en moeten we goed ons best doen om dit te behalen. Iedere boer moet 
het aantal grootvee eenheden goed in de gaten houden. 
 
Het was een nat voorjaar en in juni een natte periode maar daarentegen was het een droog najaar 
en hebben de koeien lang buiten gelopen. Over het algemeen heeft iedereen genoeg voer kunnen 
binnenhalen. De weidepremie wordt steeds belangrijker, dit nodigt uit om de koeien buiten te laten 
lopen. Dit is wat de consument graag ziet. 
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IODS A4 
De rijksweg is inmiddels volop in gebruik, er wordt meer gebruik van gemaakt dan verwacht met als 
gevolg dat er veel files ontstaan. Om de A4 heen zijn er nog wel een aantal knelpunten die opgelost 
moeten worden. Het gaat dan onder meer om het plaatsen van een schoeiing aan de oostzijde aan 
de kant van de agrariërs, het ophalen van de duikers onder de Oostveenseweg, het onderhoud van 
de groenstroken, het overzichtelijker maken van het viaduct bij de Oostveenseweg en het inrichten 
van de gronden ten zuiden van de Woudweg. 
 
Duurzaam boer blijven 
Het studieclub seizoen 2016-2017 is weer afgesloten, voor iedere thema club zijn er 3 bijeenkomsten 
geweest en de laatste bijeenkomst hebben we gezamenlijk georganiseerd. Deze ging over 
veevoeding en speciaal toegespitst op enkelvoudige veevoeders. Ook zijn inmiddels de cijfer 
besproken en gaan we het seizoen weer gezamenlijk afsluiten met het uitreiken van het 
kringloopcertificaat. Ook is afgelopen seizoen aandacht besteed aan het onderwerp van de 
themagroepen. Zo is er een proef aangelegd naar het verschil in bodemleven in de grond en naar de 
biodiversiteit tussen gangbaar boeren en natuurgrond en hoe je een goede weidevogel biotoop kan 
creëren met gangbaar boeren. Maatgericht mineralen verstrekken aan het rundvee wordt 
uitgevoerd en op waterkwaliteit zijn we aan de slag om erfafspoeling tegen te gaan. Vijfenveertig 
erfscans zijn er in Midden-Delfland uitgevoerd en 15 melkveehouders namen maatregelen om 
afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater te stoppen. Maatregelen zijn tastbaar 
meetbaar en concreet.  
 
Sinds maart 2016 produceert en verkoopt Delflandshof haar eigen zuivelmerk echte Delflands 
boeren Zuivel. Daarmee levert deze coöperatie van zeven boeren een concrete bijdrage aan de 
doelstelling van het programma Duurzaam Boer Blijven. Het afgelopen seizoen draaide er ook een 
studiegroep voor biologische melkveehouderij. Waarvan één deelnemer de overstap heeft gemaakt 
van gangbaar naar biologisch. Ook is er een netwerkgroep jonge Boeren op gericht die een aantal 
bijeenkomsten en excursies organiseerde. Zo boekt het project Duurzaam Boer blijven mooie 
resultaten in projecten maar ook in tastbare resultaten. Na zes jaar kringloopboeren kunnen we de 
balans opmaken. Minder stikstofoverschot, een negatieve fosfaatbalans en een hogere 
melkproductie zijn klinkende en objectief gemeten resultaten.  
Voor het komende seizoen willen we binnen het project Duurzaam Boer Blijven starten met een 
nieuw project; Innovatie Netwerk Midden-Delfland. Het project ondersteunt ondernemers bij het 
leggen van nieuwe verbindingen en het opzetten van experimenten voor toekomstgerichte 
vernieuwing op het eigen bedrijf.  
 
Financiën 
In 2016 is de liquiditeit een stuk verslechterd. In de begroting van 2016 was de verwachting dat we 
wederom zouden interen op het eigen vermogen, alleen dat is een stuk sterker gebeurd dan 
geraamd. De vraag is dan uiteraard hoe dat komt.  Zie financieel jaarverslag 2016. 
 
Als we kijken naar de begrote opbrengsten en ontvangsten dan is die dicht in de buurt van de 
gerealiseerde inkomsten, daar kan het dus niet aan liggen. Bij de kosten- en uitgavenkant zijn er 2 
posten die een significante afwijking laten zien namelijk; ledenactiviteiten en bijeenkomsten en 
overige bestuurskosten. 2016 laat zich kenmerken als een actief jaar met veel ledenbijeenkomsten (7 
stuks (!)) die goed bezocht werden en daarnaast is er ook een startavond georganiseerd. Tenslotte is 
er ter afsluiting voor twee leden van de activiteitencommissie een etentje georganiseerd als dank 
voor de jarenlange inzet. Dit is ondergebracht in de overige bestuurskosten. Dit alles tezamen heeft 
de kosten verder omhoog gebracht dan begroot (ongeveer 1500 euro).  
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In de vorige jaarvergadering is aangegeven dat wanneer we dusdanig hard op het kapitaal interen er 
een contributieverhoging noodzakelijk is om de afdeling financieel gezond te houden en genoeg 
ledenavonden te kunnen organiseren. Echter is het op dit moment niet wenselijk om een 
contributieverhoging door te voeren aangezien de sector zowel op het gebied van regelgeving als op 
financieel gebied in zwaar weer verkeert. Daarom heeft het bestuur besloten om zoveel mogelijk 
kosten te besparen om de uitgaven meer in lijn te brengen met de ontvangsten. Dit wordt gedaan 
door het aantal ledenavonden vast te stellen op 4, bestuursvergoedingen naar beneden te brengen 
en alle overige uitgaven nog eens kritisch te bekijken. Dit alles zorgt ervoor dat de kosten en 
uitgaven dichterbij elkaar komen zonder dat er wordt ingeboet op de kwaliteit* die u van de afdeling 
gewend bent en zonder een contributieverhoging. 
*Er zullen 4 afdelingsavonden, een startavond en huiskamerbijeenkomsten plaats vinden. 
 
Jonge Boeren Midden Delfland 
Het is alweer het tweede seizoen dat de jonge boeren groep draait. Met 42 betrokken jongeren zijn 
we bezig met verschillende onderwerpen. We komen tijdens de algemene bijeenkomsten 
onderwerpen tegen die spelen onder de jongeren. Dit pakken we op en proberen we verder uit te 
werken. Een voorbeeld is dat er gekeken wordt naar het vliegen met drones. Omdat Midden-
Delfland ligt in de no-fly zone van Rotterdam Airport, is een ontheffing helaas noodzakelijk. In 
samenwerking met Dronewerkers wordt een vergunning aangevraagd om met drones en 
precisielandbouw aan de slag te gaan.  
 
Een ander onderwerp waarmee we aan de slag zijn is om jonge boeren de kans te geven om te 
starten in Midden-Delfland. Een aantal jongeren hebben aangegeven te willen gaan boeren in 
Midden-Delfland. Zij hebben echter geen bedrijf thuis. De intentie is om te gaan zoeken naar boeren 
die op termijn willen stoppen en geen opvolger hebben maar toch graag zien dat hun bedrijf 
voortgezet wordt. Als we combinaties kunnen maken willen we dit project op gaan zetten in 
samenwerking met de gemeente. Kent u iemand of wilt u zelf op termijn stoppen en heeft u geen 
opvolger? Wij zouden het graag weten zodat we vrijblijvend met u en de jonge boeren in gesprek 
kunnen. Naast bovenstaande projecten draaien er ook twee groepen die zich bezig houden met een 
verdiepingstraject. Dit is de groep ‘Koe en Bodem’ en de groep ‘Vlees uit Midden-Delfland.’ 
 
Koe en Bodem (jonge boeren) 
De ‘koe & bodem’ groep bestaat uit enthousiaste jongeren die werkzaam zijn in de melkveehouderij 
en in het loonwerk. Tijdens de openingsbijeenkomst bleek dat de groep  graag meer te weten wil 
komen over goed bodem- en graslandbeheer. In het gebied Midden Delfland, hebben ze te maken 
met veengrond die een specifieke aanpak vereist. De eerste bijeenkomst heeft Frank Verhoeven het 
onderwerp ‘koe en bodem’ ingeleid en uitgelegd waarom kringlooplandbouw belangrijk is. De 
bodem speelt hierin een essentiële rol en zal de rest van het traject ook centraal staan.  
 
Tijdens de tweede bijeenkomst heeft Nick van Eekeren, bodemkundige bij het Louis Bolk Instituut, 
een inleiding gegeven over bodembeheer op veengrond. Nick liet zien wat de relatie is tussen de 
waterstand, draagkracht en veen afbraak. Ook bodembeheer in de praktijk kwam aan bod. 
Bijvoorbeeld onderwaterdrainage kan een hulpmiddel zijn om het evenwicht tussen waterstand, 
draagkracht en veen afbraak te verbeteren. Op de planning staat een excursie naar innovatieve 
loonwerker Nico Duivenvoorden, die precisiebemesting met behulp van NIRS sensoren toepast.  Tot 
slot zal een bijeenkomst worden gehouden over weidegang en graslandbeheer. Tijdens de derde 
jonge boeren avond is al gesproken over beweiding en grasland in Midden-Delfland, maar tijdens de 
laatste bijeenkomst van dit verdiepingstraject zullen we hier nog dieper op ingaan.  
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Vlees uit Midden-Delfland (jonge boeren) 
Naast de groep ‘Koe en Bodem’ is een groep van 8 jongeren bezig om uitgemolken koeien tegen 
meerwaarde te vermarkten. Dit willen we doen door uitgemolken koeien een bepaalde periode na 
het droogzetten af te mesten. De eerste twee koeien zijn op het moment van schrijven (8-3-17) 
goedgekeurd om geslacht te gaan worden. We hebben een slager die voor ons het vlees gaat 
vermarkten. Daarnaast gaan we zelf afzetkanalen opzetten. Een melkkoe afmesten geeft de helft van 
de CO2 uitstoot ten opzichte van vleesvee opfokken en afmesten. Daarnaast wordt de voedselketen 
op deze manier enorm ingekort. De kringloop blijft zo in Midden-Delfland. Kortom, een project met 
veel leermomenten en uitdagingen! 
 
Nieuwsbrief 
In 2016 zijn er weer 4 nieuwsbrieven verstuurd naar de leden. Wij proberen u hiermee zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden van actuele zaken die spelen in ons gebied. Deze nieuwsbrieven 
worden uitsluitend per e-mail verstuurd naar leden waarvan het emailadres bij ons bekend is. 
Ontvangt u geen nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres door aan het bestuur. 
 
Delflands Groen website, Twitter en YouTube kanaal 
Het afgelopen jaar zijn weer verschillende pagina's toegevoegd aan de Delflands Groen website. 
http://www.ltodelflandsgroen.nl. Voor korte nieuwsberichten heeft Delflands Groen sinds 2011 een 
Twitter account waarmee inmiddels ongeveer 550 Tweets en Retweets verstuurd zijn. 
In 2015 is gestart met een eigen Delflands Groen YouTube kanaal. Hier zijn o.a. filmpjes te zien over 
Kringlooplandbouw, LTO Noord en Nieuwe Oogst  
 
Dank 
Het bestuur van Delflands Groen heeft zich het afgelopen jaar weer ingezet als de agrarische 
belangenbehartiger voor Midden-Delfland. Het algemeen belang staat hierbij voorop maar ook voor 
individuele belangenbehartiging proberen wij ons best te doen. 

 Wij bedanken de activiteitencommissie die zoals altijd een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan de activiteiten van de afdeling. 

 Wij bedanken alle leden voor hun aanwezigheid en actieve inbreng bij de 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 weer goed en 
constructief hebben samengewerkt. 

 
 
Het bestuur van Delflands Groen  


