jaarverslag

2015
Het jaar in
10 topprioriteiten
van leden

Samen

			vernieuwend boeren
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De wereldbevolking groeit als kool. Dus ook de behoefte aan voedsel,
grondstoffen en energie. Tegelijk stuiten we op de grenzen van bestaande
bronnen, eist de samenleving transparantie en krijgen consumenten meer
belangstelling voor de oorsprong en kwaliteit van hun voedsel. Dat vraagt om
slimme inzichten en oplossingen, die even duurzaam als grensverleggend zijn.
Hier ligt een cruciale rol voor de Nederlandse land- en tuinbouw, die wereldwijd
als toonaangevend wordt gezien. En dus voor de leden van ZLTO.
De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie verenigt 15.000 boeren en tuinders
in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. Al meer dan 130 jaar staan
we schouder aan schouder met onze leden. We behartigen hun belangen en
lopen samen voorop. Met onze kennis en contacten ondersteunen we hen bij
het werken aan een duurzame toekomst in de groene ruimte. We brengen
hen verder als vakman en ondernemer, helpen bij rendementsverbetering,
het communiceren met de omgeving en het ontwikkelen van nieuwe
verdienmodellen. Altijd met oog voor de gezondheid van mens, dier en milieu;
voor het draagvlak in de maatschappij.

Dit stond bovenaan
het lijstje bij onze
leden in 2015
1.		 Bodembeheer en mest en
		mineralenbeleid
2.		 Ontwikkelingsmogelijkheden
3.		 Waardering van de omgeving
4.		 Duurzame energie
5.		 Financiële middelen om te
		ontwikkelen
6.		 Goede (digitale) infrastructuur
7.		 Inzicht in wat de consument wil
8.		 Bijdrage aan volksgezondheid
9.		 Verwaarding reststromen
10. Invloed bij retailers

Vernieuwend boeren kun je niet alleen, in de complexe werkelijkheid van
vandaag. Daarom volgen wij scherp de ontwikkelingen in overige sectoren en
werken we voortdurend aan de verbinding met andere creatieve ondernemers,
overheden en maatschappelijke partners. Om nieuwe kansen te zien in de
uitdagingen van morgen. En die samen te benutten.
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Dichter bij onze leden,
vooruit naar vroeger
Zichtbaar en onzichtbaar hebben we in 2015 weer stappen gezet in onze koers
om betekenisvol te zijn voor onze leden, in nauwe verbinding met en met
meerwaarde voor de samenleving.
We bereiken steeds meer leden rechtstreeks door op actualiteiten in te spelen,
gerichte informatie te geven, projecten met en voor hen te ontwikkelen en met
individueel advies.
Het aantal contacten aan de keukentafel en via bijeenkomsten nam toe. De
ZLTO Infolijn gaf zelfs een verdubbeling in contacten te zien. Onze brede
bijeenkomsten rond GLB, PAS en bodem werden door 3.600 boeren en tuinders
bezocht en opgevolgd door verdiepende bijeenkomsten en individueel advies.
We mochten meer nieuwe leden verwelkomen en met ons jongerenprogramma
blijft ons bereik groeien door de samenwerking met inmiddels 45 afdelingen. Het
coachingprogramma en onze bijdrage in de klas op agrarische MBO’s en HBO’s
zijn belangrijke elementen.
We stonden 185 leden in sociale nood bij, waarvan 21 leden een vanuit
ons sociaal fonds gefinancierd advies ontvingen. Ons sociale aanbod werd
vernieuwd vanuit een ondernemersperspectief en gebundeld in ons sociaal
ondernemerschapsprogramma.
Zo staan we schouder aan schouder met onze leden bij ontwikkelingen die
onze leden op korte of lange termijn raken. In 2015 waren dat onder andere de
verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen, de importboycot

4

van Rusland, de beëindiging van de melkquotering, de tuinbouw die uit het dal
klimt en de varkenshouderij die dieper in het dal raakte, de Klimaattop in Parijs
en nog veel meer.
Rond de provinciale verkiezingen hebben we voor het eerst als
ondernemersorganisaties met de Brabants Zeeuwse werkgeversorganisatie
(BZW) de handen ineengeslagen met als thema “Ruimte voor ondernemen”.
Daarnaast boden we met onze partners in het buitengebied het manifest
“Brabant buiten” aan. De bestuursakkoorden hebben een uitnodigende inhoud
en provinciebestuurders zien dat we als land- en tuinbouw oplossingen bieden en
partner zijn in de ontwikkeling naar een circulaire economie.
We bouwden in 2015 aan nieuwe netwerken om het belang van de agrarische
sector en prestaties van onze leden breed onder de aandacht te brengen,
innovaties te stimuleren en verbindingen te leggen met andere sectoren. In 2015
kregen deze nieuwe verbindingen gestalte in onze deelname vanuit AgriFood
Capital aan de eerste Dutch AgriFood Week. Dat trok 17.000 bezoekers op 5
locaties in Nederland. Maar ook onze deelname aan de Grow Campus, die in het
najaar werd geopend en die gericht is op ontmoeting rondom de thema’s producten businessontwikkeling en “een leven lang leren” in de voedselketen. En niet te
vergeten onze deelname aan het AgriFoodTech Platform dat werkt aan de dialoog
tussen technologie en de samenleving en waar innovatieve technieken en een
landelijke roadmap ”Hightech to feed the world” gestalte kregen.
We liepen mee met de Climate Miles van Urgenda onder het motto “boeren
hebben een oplossing". En we ondertekenden het SER Brabant Energie Akkoord
2020.
In de projecten, programma’s en het individueel advies zijn vernieuwing,

innovatie en het toegankelijk maken voor en ontzorgen van leden belangrijke
begrippen. Hierin krijgt ook onze verkennersrol gestalte. Die zien we terug in
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het bodemprogramma, ons GEO-portaal,
geslaagde kavelruilprojecten voor zo’n 50 boeren, het aanbod en gebruik van
duurzaamheidsscans en managementools als de OPTIlijn, de Bedrijfswaterplannen
en het Beregeningssignaal, de deelname aan Europese projecten zoals AGRISPIN
en EuroDairy, maar ook programma’s als Akkerbouw 2.0 Hightech Sensing,
1Health en precisielandbouw.
Maatschappelijke waardering, het versterken van de relatie tussen landbouw en
samenleving, tussen boer en burger, is een van onze speerpunten waarop we
ook in 2015 actief zijn geweest; in de dialogen tussen boeren en buren, maar ook
door actieve communicatie vanuit meer dan 30 ZLTO-afdelingen met de lokale
gemeenschap, cursussen social media, open dagen, deelname aan festivals, 10
oogstvieringen (3.500 bezoekers), verhalen in de media, en door zichtbaar te zijn op
tal van podia. Ons jaarcongres stond in het teken van “Boeren met tech en touch” en
trok meer dan 800 bezoekers. Daar werd de ZLTO Initiatiefprijs 2015 uitgereikt aan
het project Boer, Bier , Water en de publieksprijs ging naar Telen op water.
De kracht van onze vereniging door de inzet van zovelen kwam ook tot uiting in de
sculpturen die aan 18 leden en de gouden speld die aan 9 bestuursleden werden
uitgereikt.

De meerwaarde voor de boer en tuinder ligt in de combinatie van wat we
collectief en individueel bieden. We staan voor “samen vernieuwend boeren”.
Afgelopen jaar hebben we ook de contouren voor een nieuw meerjarenplan
geschetst vanuit een aangescherpte visie die focust op maatschappelijke thema’s:
voedselzekerheid en gezondheid, klimaat en energie en een vitaal platteland. Met
boerenkracht en innovatie als onze basis.
Deze stappen hebben we ook in 2015 gezet in nauwe samenwerking tussen ons
bestuur, onze afdelingen en onze medewerkers in de werkorganisatie. Die inzet
met vereende krachten geeft energie intern, maar ook in onze verbindingen met
de maatschappij. Vanuit die vaste waarde zeggen we elkaar dank daarvoor.
De focus van onze activiteiten wordt gevoed vanuit de top-10 van onderwerpen
die vanuit het veld en vanaf het erf worden aangereikt. In dit jaarverslag geven we
een impressie van onze resultaten op deze thema’s gezien door de ogen van leden.
Deze stappen hebben we ook in 2015 gezet in nauwe samenwerking tussen ons
bestuur, onze afdelingen en onze medewerkers in de werkorganisatie. Die inzet
met vereende krachten geeft energie intern, maar ook in onze verbindingen met
de maatschappij. Vanuit die vaste waarde zeggen we elkaar dank daarvoor.
Hans Huijbers							Elies Lemkes-Straver
Voorzitter ZLTO 						Algemeen directeur ZLTO

Binnen ons hoofdbestuur was er een wisseling van de wacht en stonden we
met veel waardering voor hun rol en betekenis stil bij het vertrek van Herman
van Ham, Peter de Koeijer en Maarten Rooijakkers en het aantreden van Janus
Scheepers, Joris Baecke en Jeannette van de Ven. We zetten stappen “vooruit
naar vroeger”. Dat wil zeggen vanuit een herwaardering van onze waarden in
combinatie met nieuwe technologie, nieuwe netwerken en verrassende coalities.
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Topprioriteit BODEMBEHEER, MEST EN MINERALEN

"Het is een kwestie
van

6

durven en
doen"

2015 was het Jaar van de Bodem.
Wim Westerbeke uit het Zeeuwse
Vogelwaarde is er al langer van
overtuigd dat een actief bodemleven
beter is voor de mineralenbenutting.
"Jarenlang hebben we weinig
aandacht besteed aan de bodem.
Dat is funest voor het bodemleven."

Ideale combinatie
Wim heeft samen met zijn broer André een
akkerbouw- en vleeskuikenbedrijf. Zo’n tien jaar
geleden zijn ze bodemkorrels gaan strooien.
“Dat is goed voor de beworteling en de
waterdoorlaatbaarheid. De grond wordt luchtiger,
je krijgt betere humificatie. Het combineert ideaal
met onze droge mest. Verder gebruiken we alleen
wat kali voor de kwaliteit.” Ze gunnen de grond
ook vaker rust door meer tarwe op te nemen in het
bouwplan. Die voeren ze aan de kippen.

Niet ploegen, maar woelen
Sinds drie jaar zijn ze gestopt met ploegen en
werken ze in de winter met groenbemester.

“Nu gaat direct na de oogst de woeler erdoor.
In het begin op 30, 35 centimeter, nu nog op 25
centimeter. Ze zeggen vaak dat je dan de eerste
jaren minder opbrengst hebt, maar dat valt tot
nu toe mee. Waarschijnlijk doordat wij al zo lang
met bodemkorrels werken.” In de streek is deze
werkwijze nog een uitzondering. Het vraagt echt
een cultuuromslag. Een kwestie van durven en
doen, stelt Wim. “Je moet er in geloven.”

Droog werken
Vorig jaar werd op zijn akkers een profielkuil
geboord voor één van de bodemsessies die ZLTO
in het veld organiseerde samen met DLV Plant,
tegenwoordig Delphy geheten. “Je zag duidelijk
dat de beworteling bij ons al een stuk dieper is
dan normaal, zodat je het vocht en de mineralen
uit diepere lagen haalt.” Tijdens die bodemsessies
duiken groepen boeren samen het veld in. Het gaat
veel over machines en banden, maar Wim vindt een
goede timing minstens zo belangrijk. “Wij oogsten
als het mooi droog is. Soms wat te vroeg, dat kost
wel eens kilo’s, maar dat betaalt zich op termijn uit
in een betere bodemvruchtbaarheid, omdat je de
grond niet dicht rijdt.”

Luc Mangnus, Portefeuillehouder
water-en bodembeheer Dagelijks
Bestuur Waterschap Scheldestromen.

“Een levende bodem is een belangrijk
productiekapitaal van de boer. Een
levende bodem draagt bij aan de
beschikbaarheid en beheer van
water. Steeds meer boeren beseffen
dat en investeren daarom in duurzaam
bodem- enwaterbeheer op hun
landbouwpercelen.”

Dit biedt ZLTO nog meer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lobby werkbare gebruiksnormen
Lobby equivalente maatregelen
Ondernemersgroepen Vitale Bodem
Programma bodem.
Programma Brabant BEWUST
Product Bodempaspoort
Product Bedrijfswaterplan
Scan erfemissie
Advies Mestloket
Dienst Geodata
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Topprioriteit ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

capaciteit
optimaal benutten"

"Wij kunnen onze
weer

8

Melkveehouder Mari van Drunen
was vorig jaar één van de eersten
die een vergunning nieuwe
stijl kreeg in het kader van de
Natuurbeschermingswet. Zeer
welkom, want zijn bedrijf zit vlak bij
de Loonse en Drunense duinen, een
Natura2000-gebied.

Programmatische Aanpak
Stikstof
“In 2010 heeft ZLTO-adviseur omgeving Paul
Balemans een nieuwe stal voor ons aangevraagd
voor 120 koeien. De uitbreiding naar dat aantal
heeft door onze ligging een tijd op slot gezeten.
Toen vorig jaar het melkquotum er af ging, wilden
we de stal graag volzetten. Paul attendeerde ons
erop dat de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)
eraan kwam. Voor veel bedrijven de kans om na
lange tijd weer eens uit te breiden. Maar die ruimte

Peter Munters, plaatsvervangend
directeur Natuur en Biodiversiteit bij het
ministerie van Economische Zaken.

was per provincie wel beperkt.” Het was dus zaak
om snel te reageren, toen de PAS op 1 juli 2015 in
werking trad.

“PAS moet overheden, natuurorganisaties,
kennisinstituten en agrarische organisaties
bij elkaar brengen. Dan kunnen ze beter
samenwerken en van elkaar leren. Er is
nog wat wrijving en koudwatervrees.
Voor duurzaam succes moet die
slag wel worden gemaakt.”

Wie het eerst komt...
“Om één over twaalf ’s nachts heeft ZLTO onze
aanvraag de deur uit gedaan. We hebben nu
vergunning voor de maximale uitbreiding van 3
MOL ammoniak. Zodat we weer de ruimte hebben
om onze capaciteit optimaal te benutten.” Het
probleem is volgens Mari dat veel boeren niet
eens beseffen dat ze zo’n vergunning moeten
hebben. Zeker niet de boeren die melkvee ‘erbij
doen’. “Voor hen zijn de leges van duizenden euro’s
bovendien bedragen die echt aantikken.”

Remmende regelgeving
“We zijn er gelukkig op tijd bij geweest, want het
is nu alleen nog maar moeilijker geworden om uit
te breiden.” Mari vindt dat de huidige regelgeving
contraproductief werkt. “Elk regeltje kost geld. Dat
remt de investeringen, zodat bedrijven verouderen
en meer uitstoot produceren. Terwijl de overheid
modernisering juist zou moeten stimuleren.”

Dit biedt ZLTO nog meer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lobby nieuwe Omgevingswet
Lobby Geurbeleid
Lobby Fosfaatrechten
Gesprekspartner Brabantse Urgentieteams
Ondernemersgroepen Verkavelen voor Toekomst
Ondernemersgroepen Ondernemende EHS
Ondernemersgroepen integrale gebiedsaanpak
(o.a. VAB's)
Hulp bij GLB
Advies Brabants Zorgvuldigheidscore (BVZ)
Aanvraag bouwvergunningen
Ontwerp agrarische gebouwen en inpassingsplan
Hulp bij Omgevingsdialoog
Advies Kringloopwijzer
Makelaardij / taxatie
Juridisch advies
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Topprioriteit INVLOED BIJ RETAIL

"Mensen willen weer weten

waar hun

10

eten vandaan komt"

Sinds eind 2015 liggen de
streekproducten van de Vrije
heerlijckheid bij de nieuwe Jumbo
in Bakel. En binnenkort ook bij de
Jumbo en AH in Gemert. Volgens
kartrekker Monique van Lierop
een teken dat ze duidelijk in een
behoefte voorzien.
Het vraagt veel tijd en energie vindt Monique,
maar het loont de moeite. “Er zit een stijgende
lijn in en we boren echt een nieuw publiek aan.
Het gaat dus niet ten koste van de huisverkoop.
Bovendien werken we zo aan het imago van onze
leden. Dat straalt ook af op de rest van de sector.”

Onderscheidend vermogen
Monique leverde samen met en een aantal
collega’s al langer asperges onder het label Vrije
heerlyckheid. Dat zou je eigenlijk breder moeten
trekken, zei Johan Habraken, destijds eigenaar van
C1000, de voorloper van Jumbo Bakel.

Monique: “Hij zag de meerwaarde voor ons én
voor de supermarkt. Zo is het balletje gaan rollen.
Vanuit ZLTO Gemert Bakel hebben we er een
project van gemaakt, met negen tuinders en een
pluimveehouder. ZLTO heeft ons vooral geholpen
met het opstellen van de uitgangspunten en het
financiële gedeelte. Johan sloeg voor ons de brug
naar het supermarktwereldje en hield de lijntjes
warm met Jumbo.”

Goed verhaal
Jumbo ziet de super in Bakel als proeftuin.
Johan heeft er alle vertrouwen in: “Ik heb altijd
streekproducten verkocht om te laten zien wat
we als dorp allemaal in huis hebben, maar ook
omdat ik geloof in langetermijnrelaties. Alleen
als je een eerlijke prijs betaalt, kunnen mensen
kwaliteit leveren. Als lokale boeren en tuinders
zelfs letterlijk voor hun product gaan staan, ben je
als supermarkt en consument helemaal verzekerd
van de best mogelijke kwaliteit. Want iedereen
weet waar het vandaan komt. Natuurlijk is het
marketing, maar het is wel een puur verhaal.
Bovendien is het echt een Bakels ding. Daar geniet
ik enorm van.”

Dit biedt ZLTO nog meer
• Netwerk Multifunctionele Landbouw
• Samenwerking Federatie Landbouw
& Zorg.
• Begeleiding leveranciersverenigingen
• Conceptontwikkeling nieuwe business
• Ondernemersgroepen lokale
afzet / streekproducten
• Businessmodellen vers- en
streekmarkten
• Advies boerderijwinkel,
• Advies zorgboerderij
• Advies online marketing (webwinkel)
• Alliantie Verduurzaming Voedsel
• AgriFood Tech Platform
• Agri meets Design
• Onderzoek TKI Agri&Food
Markt & Maatschappij
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Topprioriteit DUURZAME ENERGIE

"Op termijn willen we

energieneutraal zijn"
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Samen met ANV Baarle Nassau e.o.
en een aantal andere kalverhouders
uit de buurt vormt Rudi Antens de
Coöperatie Duurzame Energieketen
De Baronie U.A. Een club met ambitie.

Snoeihout als biomassa
Rudi en zijn collega’s gebruiken al enkele jaren
biomassa voor warmtewinning op hun bedrijven. De
houtsnippers komen nu nog van heinde en verre,
terwijl een groot deel van de Nederlandse C02reductie uit inlands hout zal moeten komen. “Wij
wisten dat de boeren hier met hun snoeihout in
de maag zitten, maar hebben gewoon minder geld
voor landschapsbeheer. Daarom brengen we samen
vraag en aanbod bij elkaar”, aldus ANV-bestuurslid
Johan van Haperen (foto, rechts).

Onderhoud wordt opbrengst
“Wij gaan onze eigen biomassa winnen uit het
resthout van landschapsbeheer om lokaal de
energiestromen te sluiten”, vult Rudi aan. “Dat
bezorgt hen een verdienmodel en ons een stabiele
aanvoer, prijs en kwaliteit. Ook maken de snippers
dan minder kilometers en ondersteunen we de

lokale economie.” Ze hopen dat meer boeren hun
erfbeplanting functioneel maken. Als je dan de
coöperatie het onderhoud laat doen, levert het
misschien zelfs nog wat op. Zo is het idee.

Asbestsanering financieren
met zonneenergie
Het zou tevens beter zijn voor de biodiversiteit en
trekt juist soorten aan die geen overlast geven,
weet Rudi. “Bovendien filteren wilgen ammoniak
en fijnstof uit de lucht. Zo geven we hout weer echt
een functie in het landschap. En dus meerwaarde.”
Omdat ze op termijn energieneutraal en
zelfvoorzienend willen zijn, télen ze als coöperatie
ook snelgroeiend hout. Daarnaast zien ze kansen
om de asbestsanering in de buurt te financieren uit
de energie van zonnepanelen. “Wij gebruiken nu
eenmaal meer warmte dan stroom.”

Dit biedt ZLTO nog meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SER Brabant Energieakkoord 2020
Lobby Provinciale Energieakkoorden 2020
Programma Asbest eraf, zonnepanelen erop
Programma Schone & Zuinige Agrosectoren
Ondernemersgroepen energie Duurzame
Zuivelketen
Ondernemersgroepen AgroEnergiek
Hulp bij energiecoöperaties (zon, biomassa
en wind)
Wat is Rusthoeve Klimaatneutraal?
Energiescan
Advies LTO Energie

“ZLTO-projectleider energie Ton van Korven heeft
connecties met de overheden en ondersteunt
ons met advies. Zo investeren we samen in
maatschappelijk draagvlak. Heel belangrijk voor
de intensieve veeteelt.” Tijdens de nationale
Boomfeestdag 2016 hebben ze een eerste proefveld
wilgen geplant van 3,2 ha. op een braakliggend
terrein aan de A58.
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Topprioriteit FINANCIEEL VOORDEEL

"Een

veilig gevoel
is ook wat waard"

14

Rundveehouder Ad Peeters uit
Ulvenhout speelde al langer met de
gedachte om camera’s op te hangen.
Er wordt veel gestolen in de buurt.
Toen via de voordeelwinkel van
ZLTO de campagne ‘Beveilig Mijn
Boerenbedrijf’ voorbij kwam, hoefde
hij dan ook niet lang na te denken.

60% subsidie
Hij was niet de enige. Het CCV (Centrum voor
Criminialiteitspreventie en Veiligheid) voerde 1500
scans uit en ruim 1100 bedrijven investeerden
daadwerkelijk in extra beveiligingsmaatregelen.
“Geen wonder: we kregen 50% subsidie van het
Rijk en 10% van ZLTO via LTO Ledenvoordeel. Bij
ons kwam er het advies uit om ook opritverklikkers
te plaatsen en ons hang- en sluitwerk te verbeteren.
Maar wij hebben al een poort die we op afstand
kunnen bedienen en die is vrijwel altijd dicht.”

Hendrik-Jan Kaptein, hoofd
Lokale Projecten bij het CCV

Veiligheid én gemak

"Je wordt geen agrariër om de hele dag
met veiligheid bezig te zijn. Gelukkig
kun je met de huidige technieken goede
maatregelen treffen. Ook in gedrag zijn
vaak al verbeteringen te realiseren,
omdat 'dingen die je nu eenmaal altijd
zo doet', niet altijd even handig zijn. Het
CCV geeft graag advies. En natuurlijk
helpt het wanneer er, zoals in dit project,
ook nog eens subsidie is voor fysieke
maatregelen.”

Ad hield het bij camerabeveiliging. In de keuken
hangt een scherm waarop hij alle beelden kan
volgen. En als hij onderweg is, ziet hij op zijn
mobieltje of er iemand op het erf is. “Ik heb niet
de illusie dat ze er voor weg blijven, maar toch
-afkloppen- sinds de camera’s er hangen, is er niets
meer aan de hand geweest.” Hij heeft nog meer
voordelen ontdekt, door ook een camera in de stal
te plaatsen. “Vanochtend had ik om vier uur de
wekker gezet, omdat er een koe moest gaan kalven.
Toen ik even op mijn iPad keek, zag ik dat ik er nog
niets aan de hand was. Hoefde ik er dus mooi niet
uit.”

Goed gevoel
Ad vindt het wel jammer dat de
beveiligingsproducten van de andere kant van
Nederland komen. “Dat voelt niet zo prettig. Maar
eerlijk is eerlijk: tot nu toe werken de camera’s stik
goed. En dat is ook heel wat waard!”

Pak uw voordeel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stroom en gas € 350 /jaar
Brandstof € 150 /jaar
Zorgverzekering € 220 / jaar
Afvalinzameling € 64 / jaar
Materieelhuur € 50 / jaar
Koffievoorzieningen € 300 / jaar
Correctiesignaal € 250 / jaar
Kantoorartikelen € 75 / jaar
Tanksanering € 45
Hogedrukspuit € 175 (cashback)

Nog 101 voordelen op www.ltoledenvoordeel.nl.
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Topprioriteit GOEDE (DIGITALE) INFRASTRUCTUUR

"Aansluiting
met de

wereld van

vandaag"

16

Met een draadloze verbinding de link
leggen naar het glasvezelnet. Ook zó
kun je snel internet realiseren in het
buitengebied. Dat liet de pilot zien
waar Ria Hoeymakers als bestuurslid
van de ZLTO-afdeling Agrarisch West
Zeeuws Vlaanderen bij betrokken was.

Glasvezel te kostbaar
“Je hebt het gewoon nodig om mee te doen met
de wereld van vandaag. Als bedrijf, maar ook als
burger. Ik doe nu bijvoorbeeld dágen over het
invullen van de Gecombineerde Opgave. Vooral
het intekenen van de percelen is een crime.”
De provincie zag ook het belang en stelde een
projectgroep samen met gemeenten, providers,
RECRON en ZLTO. Aanleggen van glasvezel bleek
rond Cadzand echter te kostbaar, vertelt Ria.
“Naast duizenden euro’s voor de aansluiting zou
dat hier € 300,- per maand kosten. Samen kwamen
we uit op een straalverbinding als alternatief. Een
oplossing die zich in het buitenland al ruimschoots
heeft bewezen. Ook ondernemers in de Flevopolder
waren er heel lovend over.”

Samen optrekken
Het principe is eenvoudig: bij een hoog gebouw
wordt de verbinding met het glasvezelnet gemaakt.
Vanaf dat punt wordt het signaal doorgestraald
naar je eigen schotelantenne, zo nodig via een
tussenstation. “We zijn echt samen opgetrokken,
als twee belangrijke gebruikersgroepen”, stelt
Hans Kerkhof, die namens de groep recreatieve
ondernemers (RECRON) in de projectgroep
zat. “Voor Greenet was het belangrijk dat wij
grote aansluitingen vertegenwoordigen. De
verspreiding van het signaal naar die honderden
kampeerplaatsen bleek overigens geen probleem.
Als de aanvoer van breedband maar goed is.”

Elkaar wat gunnen

Dit biedt ZLTO nog meer:

Na de geslaagde pilot zijn ze samen met de
gemeente abonnees gaan werven. “Ook burgers en
niet-leden kunnen meedoen. Hoe meer, hoe liever”,
lacht Ria. “Dit soort zaken krijg je er alleen door
als je elkaar iets gunt.” Greenet heeft inmiddels
voldoende aanmeldingen om op een aantal
punten aan de slag te gaan en wil uiteindelijk de
hele gemeente Sluis bestrijken. Andere gebieden
in Zeeland staan te popelen om dit voorbeeld te
volgen.

• Lobby provinciale Breedbandfondsen
• Begeleiding lokale
breedbandcoöperaties
• Collectieve inkoop glasvezel
• Ondernemersgroep Digitale inkijk
boerenbedrijven
• Ledenvoordeel MoveRTK
• Hulp bij ontwikkeling apps
• GIS-team
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ZLTO: de veerkracht
om te blijven

ZLTO staat voor de toekomst van agri
en food in Brabant, Zeeland en ZuidGelderland en levert samen met haar
leden een bijdrage aan de gewenste
ontwikkelingsrichting. Doordat de
veranderingen in onze omgeving
elkaar in hoog tempo opvolgen is
veerkracht noodzakelijk. Veerkracht
zit in de genen van de sector door
de sterke verbondenheid met de
natuur. In de continue zoektocht naar
volhoudbare productiesystemen is
helder dat er sprake is van een stevige
transitie.
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vernieuwen"
Om als ZLTO succesvol te zijn, moeten we
proactief zijn, veel zaken oppakken, inzetten op
productontwikkeling, netwerken versterken, minder
denken in structuren, nog beter gaan samenwerken
en steeds weer nieuwe coalities vormen.
We hebben onze koers samengevat in ‘Samen
vernieuwend boeren | Gezond leven’. Met slimmer
boeren zetten we in op efficiency en het verhogen

van duurzaam rendement door verbindingen
te leggen met energie, chemie, hightech en
foodindustrie. Met samen boeren leggen we bewust
de link met de omgeving en werken we aan nieuwe
verdienmodellen voor markt en maatschappij door
verbinding te maken met voedsel, zorg, natuur,
recreatie, onderwijs, design en cultuur.

Actief in het veld

De oogst
van 2015
ZLTO werkt schouder aan schouder met leden in het veld
aan klinkende resultaten op het boerenbedrijf en aan een
duurzame toekomst. Onze mensen brengen kennis, ervaring,
kunde, netwerk en financiën in. Dit is slechts een greep uit
de successen van 2015.
SLIM BOEREN IN VERBINDING MET ENERGIE,
CHEMIE, logistiek. TECHNOLOGIE EN
VOEDSELINDUSTRIE

Asbest eraf, zonnepanelen erop
ZLTO is sinds 2012 zeer actief betrokken bij het landelijk stimuleringsprogramma Agro
asbestveilig, samen met LTO Noord, LLTB, LTO Nederland, Achmea Verzekeringen en
het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Dit is een succes, want binnen het ZLTOgebied hebben tot nu toe ruim 1.250 leden zich aangemeld voor eventuele deelname in
deze projecten, waarvan in 2015 ruim 250. In totaal hebben tot nu toe circa 375 leden
deelgenomen in de onze projecten rond asbestcollectieven. Samen hebben zij ruim
250.000 m2 aan asbestdaken laten saneren. In 2015 is er ruim 3 Megawatt piek aan
zonnepanelen teruggelegd met een gezamenlijk investering van circa 12 miljoen euro.

Biomassaketels op volle toeren
Een lokale warmteketen op basis van regionale houtige
biomassa. Voor een groep leden is dat sinds 2015 geen vervan-hun-bed-show meer. Om te beginnen hield ZLTO in 2015
diverse bijeenkomsten om de kennis over dit onderwerp
te verspreiden. Drie bijeenkomsten werden bezocht door
zo’n 75 leden, op een stakeholderbijeenkomst kwamen 30
stakeholders af en de bijeenkomst over een op te richten
coöperatie trok 30 geïnteresseerde boeren en burgers.

Biomineralenfabriek Roosendaal
ZLTO werkt aan de realisatie van een biomineralenfabriek
in Roosendaal. De fabriek gaat organische mestkorrels
produceren voor onder andere Franse en Duitse
akkerbouwgebieden. In deze gebieden bestaat een grote
vraag naar organische stof en nutriënten. Onder de paraplu
Biomineralen BV slaan we de handen ineen met SUEZ
ReEnergy Roosendaal. In 2015 zijn flinke stappen gezet.
Het wordt een fabriek met een verwerkingscapaciteit van
140.000 ton dikke fractie waarmee uiteindelijk ruim 40.000
ton biomineralenkorrels wordt geproduceerd.
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Minder chemie als groene
draad
Voorjaar 2015 is het Koepelproject
Plantgezondheid Bomen en Vaste planten
gestart. De 22 projecten die hieronder vallen,
gaan in op een toekomstbestendige en gezonde
boomkwekerij. De groene draad van het project
is een verminderde afhankelijkheid van chemie
met een gelijkblijvende of betere bestrijding.
Het doel is dat boomkwekers, toeleveranciers
en andere betrokkenen een omslag maken
in het denken rondom plantgezondheid.
Uitwisselen van bestaande en nieuwe kennis
is een belangrijk onderdeel van het project.
Door het jaar heen zijn er op de verschillende
deelnemende bedrijven bijeenkomsten geweest,
met alles bij elkaar ruim 500 deelnemers.

Hightech Sensing 2.0 afgerond
Bij ‘remote sensing’ geven sensoren een zeer nauwkeurig beeld
van de bodem en de stand van het gewas. Dit geeft akkerbouwers
informatie die van pas komt bij bespuitingen en bemesten.
Hierover gaat het Zeeuwse project Hightech sensing 2.0. waarin
ZAJK, Delphy en ZLTO samenwerken sinds 2013. Aan het project
deden 45 deelnemers mee, die in verschillende praktijkgroepen
aan de slag gingen. Bij iedere deelnemer zijn 2 percelen
geselecteerd die in 2014 of 2015 gebruikt zijn voor de teelt van
aardappelen. In het voorjaar van 2016 wordt er vanuit het project
een app gelanceerd waarop akkerbouwers hun beelden kunnen
vergelijken. Via de app krijgen ze handige aanwijzingen over
oorzaken van verschillen binnen een perceel.

Schoon, zuinig & precies bemesten
Dit project introduceert verschillende manieren van
plaatsspecifiek bemesten: variabel met een spuitcomputer of
door rijenbemesting. Landelijk is gezorgd voor 34 demonstraties,
122 bijeenkomsten bij de 4 initiatiefnemers in het project en
110 inleidingen over precisiebemesting. In totaal trok ZLTO
daarmee 4.600 unieke bezoekers. In het voorjaar van 2015 is de
slotbijeenkomst gehouden voor ruim 70 deelnemers.

20

Smart Farming
ZLTO heeft de visie dat precisielandbouw een fikse bijdrage zal leveren aan de
verduurzaming van de landbouw en tegelijk het bedrijfsrendement verbetert. Als
elke plant en elk dier exact het nodige krijgt, is de productie en kwaliteit optimaal
en heb je minder last van ziekten. Precisielandbouw omvat drie aspecten: de juiste
locatie, het juiste tijdstip en de juiste dosering. Met betrekking tot het eerste aspect
hebben we tien jaar geleden de standaard gezet voor RTK (2cm-GPS). Eerst in
Zeeland met 70 deelnemers, nu landelijk in MoveRTK met 2.000 deelnemers. Mede
doordat er een standaardsignaal aanwezig is, behoort het RTK-gebruik in Nederland
tot de hoogste in Europa. Met de focus op ‘tijd’ en dosering hebben we in een
aantal projecten geïntegreerde ziektebestrijding onder de aandacht gebracht en het
product Beregeningssignaal bij meer dan 300 leden landelijk uitgezet (waarvan 160
in 2015).

Let’s Go Fresh!

GIS geeft inzicht

Go Fresh is een grootschalig
project om de opslag
en beschikbaarheid van
zoetwater te vergroten
in gebieden waar de
zoetwatervoorraad beperkt
is. ZLTO neemt deel aan dit
project om door innovaties
de zoetwaterbeschikbaarheid
te vergroten. In opdracht
van Deltares hebben
we veldbijeenkomsten
gehouden bij twee Go
Fresh-onderzoeken in de
provincie Zeeland, om
boeren en tuinders te laten
zien wat de resultaten
zijn van de Freshmaker
en de Kreekruginfiltratie.
De bijeenkomst over de
Freshmaker werd bezocht
door 20 personen en het
Kreekruginfiltratiesysteem
trok 25 belangstellenden,
waarvan circa 15 boeren.

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem, een programma waarin ZLTO kaarten, ruimtelijke analyses en datasets
maakt. Bijvoorbeeld handig om de aanpassing van het gebiedspecifieke grondwaterbeleid door het waterschap inzichtelijk
te maken. We hebben deze met groene, rode en oranje vlakken ingetekend op een kaart. Zo is snel te zien of ergens
nieuw beleid, aangepast beleid of het oude beleid van toepassing is. Ideaal bij het opstellen van de Bedrijfswaterplannen.
Een ondernemer ziet meteen of er bijvoorbeeld een nieuwe put mag worden geslagen.

BioMeerwaarde Ei speler van formaat
De coöperatie BioMeerwaarde Ei bestaat landelijk uit circa 30
biologische legpluimveehouders en is in 2014 opgericht. De eieren
worden via de coöperatie in de markt gezet, waardoor ze min of meer
vrijkomen van de eierhandel. Dat maakt de coöperatie een speler van
formaat in de markt voor biologische eieren. ZLTO heeft deze nieuwe
coöperatie geholpen bij de stichting en begeleidt de ondernemers waar
nodig verder op hun pad naar de markt.

Sterrenboeren in varkensvlees
ZLTO heeft bijgedragen aan de oprichting en doorontwikkeling van de
StarFarmers. Dit is een leveranciersvereniging van 160 varkenshouders
verspreid over Nederland, die Vion beleveren voor het Good Farming
Star-concept. In 2014 waren er 150 varkensboeren bij het concept
aangesloten. Belangrijkste doel is om via gezamenlijk ondernemerschap
(varkenshouders en Vion) het concept sterker in de markt te zetten.
Langs die weg moet er voor varkenshouders een sterkere positie
worden gecreëerd in de zin van rendement en continuïteit.

Streekproductenveiling
Tholen
De Streekproductenveiling Tholen is sinds
de oprichting in 2013 door meer dan 2.000
mensen bezocht. Zowel bezoekers als
ondernemers zijn erg enthousiast. Door
de grote belangstelling loopt de veiling
evenwel ook tegen problemen aan, zoals
een te beperkt assortiment en te weinig
voorzieningen. Momenteel buigen 30
ondernemers zich over het versterken
van de beleving van de agrarische
sector en visserij. Ideeën zoals culinaire
evenementen, een inspiratiecentrum voor
de agrarische sector en een app voor
Tholen worden nader uitgewerkt.
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Insectenhouderij: een nieuwe keten?
ZLTO heeft samen met het insectenbedrijf Protix uit Dongen,
Gemeente ’s-Hertogenbosch, AgriFood Capital en Royal
HaskoningDHV de transitievoordelen onderzocht van een
nieuwe businesscase voor agrariërs, met gebruikmaking van
de beschikbare (decentrale) Protix technologieën. Binnen
twee weken kwamen er 150 reacties van leden. Op basis van
vooraf vastgestelde criteria is hieruit een selectie gemaakt voor
een ondernemersgroep met de potentie om een decentrale
businesscase in de praktijk te realiseren. De afzet van
insecteneiwit en -vetten in veevoer en voor humane consumptie
is in de EU nog niet toegestaan. Dit remt de leden in hun
ambitie om om te schakelen en te investeren.

Samen BOEREN In VERBINDING MET
ZORG, ONDERWIJS, RECREATIE, NATUUR,
EDUCATIE, VOEDSEL EN DESIGN.

1Health4Food
1Health4Food is een ambitieus publiek-privaat onderzoeksprogramma op het
gebied van dier- en mensgezondheid. Binnen 1Health4Food wordt sinds 2013 kennis
ontwikkeld die veehouders in verschillende sectoren in staat stelt rendabel te
produceren op een wijze die aantoonbaar veilig en gezond is voor mens en dier. In
2015 is de projectportefeuille van 1Health4Food gegroeid naar 10 projecten met een
totale omvang van ruim 10 miljoen euro. ZLTO is partner in 1Health4Food.

Paddenstoelenpact

Van Gogh bij de boer

Binnen het samenwerkingsverband Paddenstoelenpact wil ZLTO
innovatie stimuleren en aanjagen in de paddenstoelensector. Zo
heeft een groep shiitaketelers de afzet van shiitake bevorderd
door actieve verspreiding richting consumenten van 23.000 full
colour receptenboekjes. Deze worden in winkels en op markten
verspreid door de telers zelf en zijn eind januari 2016 met de
bladen Foodies en Gezond eten meegestuurd naar de abonnees.
Online is het receptenboek inmiddels meer dan duizend keer
bekeken.

In 2014 zijn ZLTO-leden opgeroepen om in te haken op het Van Goghjaar 2015. Dit
heeft ZLTO in samenwerking met VisitBrabant, Van Gogh Brabant en TOP Brabant
opgepakt. Door aan te sluiten op actuele thema’s en iconen konden ondernemers
met plattelandsrecreatie meer bezoekers bereiken. De theatervoorstelling ‘Van
Gogh bij de boer’ was in het najaar van 2015 te zien bij 9 bedrijven rond Tilburg,
Eindhoven, Breda en ‘s-Hertogenbosch. De bezoekersaantallen varieerden van 20 tot
70 personen per voorstelling. In totaal kwamen er 345 mensen op af.
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Schoon Water werkt

Slimmer beregenen

Het project Schoon Water werkt
succesvol aan het terugdringen van
de uitspoeling en het verwaaien van
gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee
verbeteren boeren en tuinders de
waterkwaliteit en verduurzamen ze hun
productie. ZLTO-leden kunnen goed uit
de voeten met het project de ‘Schoon
Water-methode’. In Brabant doen in
totaal 750 telers en loonwerkers mee.
Zij nemen op 40.000 hectare Schoon
Water-maatregelen, dat is 25% van
het Brabantse landbouwareaal. In de
11 grondwaterbeschermingsgebieden
betreft het zelfs 85% van het
landbouwareaal. De gemiddelde
milieubelasting voor alle gewassen in
alle grondwaterbeschermingsgebieden
ligt onder de 250 mbp/ha, dus ruim
onder de uitspoelingsnorm van 500
milieubelastingpunten per hectare
(mbp/ha). In Zeeland komt het project
inmiddels ook op volle stoom. Daar doen
zo’n 200 telers en loonwerkers mee. In
Noord-Brabant is er in 2016 een nieuwe
periode aangebroken. De projectpartners
hebben besloten het project voor 5 jaar
voort te zetten.

Beregeningssignaal is een slim online programma dat per perceel berekent wanneer een ondernemer het
beste kan beregenen en hoeveel. Het programma is door ZLTO ontwikkeld in samenwerking met Wageningen
UR, Prezent Internet, Delphy, Royal HaskoningDHV en Suikerunie. Bij meer dan 300 ondernemers heeft
Beregeningssignaal zich al bewezen als praktisch hulpmiddel in de bedrijfsvoering. In 2015 hadden we 160
abonnees. De deelnemers aan Beregeningssignaal besparen zo’n 15 tot 20% water. En dus besparen ze op
kosten. De investering is al snel terugverdiend. Voor dit bedrag krijgen deelnemers een helikopterview
van percelen, kunnen ze beter onderbouwde beslissingen nemen, hebben ze een beter rendement van
ruwvoerwinning, kunnen ze efficiënter beregenen en hebben ze een betere mineralenbenutting.

Kinderen over de vloer

Lessen voor de zorglandbouw

Klasseboeren zijn ondernemers die het doel
hebben om kinderen te laten zien en ervaren waar
hun voedsel vandaan komt. De boeren werken
met een educatief programma dat aansluit op
de leerdoelen van het onderwijsprogramma. De
Klasseboeren zitten vlakbij Tilburg, Eindhoven,
Den Bosch, Oosterhout, Breda, Oss en Nijmegen.
Een Klasseboer is gecertificeerd en daarmee
didactisch goed onderlegd om scholieren iets
te leren over het boerderijleven. De vereniging
Klasseboeren telde eind 2015 41 leden. In 2015
hebben de Klasseboeren samen 249 klassen op
bezoek gehad. Dat waren 6.300 kinderen met hun
begeleiders. ZLTO heeft een zetel in het bestuur
en adviseert de vereniging.

In 2015 heeft ZLTO ledenbijeenkomsten gehouden
voor zorgboeren over de professionalisering van
werkgeverschap in de zorglandbouw. Waarmee
krijgen ondernemers te maken als ze met vrijwilligers
werken? Hoe zit het met de cao? Met welke wetten
en regels moet je rekening houden? Dergelijke vragen
werden beantwoord tijdens de 3 bijeenkomsten in
2015 die tezamen door circa 60 leden zijn bezocht.
Daarnaast hebben we in het kader van het Europese
project PURE Hubs diverse workshops gegeven aan
zorgboeren om ze voor te bereiden op de transitie
rond de Wmo. Daarmee zijn honderden ondernemers
bereikt.
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Boer, Bier en Water
st(r)oomt door
In het project Boer, Bier en Water
wordt het gezuiverd restwater van
Bavaria in Lieshout hergebruikt in
de land- en tuinbouw. Jaarlijks wordt
1,5 miljoen kuub water geloosd
op de Goorloop. Dit water is van
goede kwaliteit en goed bruikbaar
in de landbouw. Door het water
te hergebruiken wordt verdroging
tegengegaan. Tevens geeft dit
invulling aan klimaatadaptatie.
In het project worden verschillende
methodes van waterhergebruik
ontwikkeld. Zo is in 2015 een proef
met 10 hectare aan omgekeerde
drainage ingericht. Op het
verdrogingsgevoelige perceel van
een melkveehouder is peilgestuurde
drainage aangelegd. Vanaf april 2016
is op de drainage het proceswater
van Bavaria aangesloten, zodat het
water kan infiltreren. Dit wordt ook
wel subirrigatie genoemd. Het doel
van dit experiment is zorgen dat
minder of minder vaak beregend
hoeft te worden.
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Zeeuwse parels in het landschap
Functioneel Erfgroen Zeeland wil de biodiversiteit op en rond agrarische bedrijven bevorderen. Dit gebeurt door
aanplant van bomen en struiken, het graven van poelen en plaatsen van nestkasten. Het project werd uitgevoerd
van 2013 tot 2015 en is gefinancierd door provincie Zeeland, ZLTO, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en een
eigen bijdrage van de deelnemers. Functioneel erfgroen draagt bij aan een betere natuurlijke plaagbestrijding,
betere bestuiving van gewassen en het verminderen van de emissie van schadelijke stoffen. Tevens is het
van positieve invloed op de maatschappelijke acceptatie. Het project ontzorgt optimaal: deelnemers werven,
opstellen van beplantingsplannen, aanleg van beplanting, inzaai van kruiden, plaatsen van nestkasten en het
uitvoeren van andere maatregelen. ZLTO heeft vanuit een grote groep belangstellenden een selectie gemaakt van
11 bedrijven die concreet aan de slag zijn gegaan met het project.

Verkavelen voor Toekomst

Boer(en)versmarkt

De basis van de succesvolle grondruilmethode Verkavelen voor
Toekomst (VVT) in Noord-Brabant is dat gebruiksdoelen en
deelnemers allen gelijkwaardig zijn. Dit brengt snelheid in het
ruilproces. In het Reuseldal heeft ZLTO aansprekende resultaten
bereikt met VVT. Binnen 5 maanden is 165 hectare van boeren,
waterschap, gemeente en andere overheden van eigenaar
gewisseld. In totaal profiteren 31 boeren van de inspanningen
van ZLTO Reusel-de Mierden. De ondernemers zijn vooral
gebaat bij de 151 hectare aan agrarische structuurversterking.
Verder is ongeveer 14 hectare geruild voor natuur- en
waterdoelstellingen. Voor het gebied Dommeldal-De Hogt heeft
ZLTO in 2015 in opdracht van Gemeente Waalre een quickscan
uitgevoerd naar de haalbaarheid van een VVT-traject binnen
de gemeente. In december 2015 zijn 21 grondeigenaren langs
geweest voor een 1-op-1-gesprek.

In 2015 is onderzocht in hoeverre ZLTO
met haar leden een rol kan spelen in de
opkomende trend van versmarkten en
foodhalls. Bij vershal ‘t Veem op Strijp
S in Eindhoven bleek onze businesscase
niet haalbaar. Begin maart 2016 is
in Roosendaal de vershal ‘Streek en
Beleving’ geopend. Het initiatief hiervoor
lag bij de ZLTO-afdeling Roosendaal
die samen met 24 ondernemers uit de
regio deze vershal heeft opgezet. Vanuit
ZLTO zijn adviseurs en specialisten
in 2015 betrokken geweest bij het
samenwerkingsverband van (agrarische)
ondernemers achter de vershal.

Zeker Zeeuws

FoodLabPeel

Agri meets Design

Producten uit zee en van het land met
gegarandeerde Zeeuwse herkomst verdienen
het om (h)erkend te worden. Daarom is het
keurmerk Zeker Zeeuws in het leven geroepen.
Eind 2015 stond de teller van het aantal
gecertificeerde bedrijven op 53. De producten
zijn op verschillende plekken verkrijgbaar. Het
keurmerk Zeker Zeeuws wordt uitgegeven
door Stichting Lekker Regionaal Product. Deze
stichting zorgt voor gezamenlijke promotie. De
producenten vermarkten nog steeds zelf hun
producten. ZLTO werkt intensief samen met de
stichting, die per 1 april 2016 is gefuseerd met
Stichting Foodport Zeeland onder de vlag van
FoodDelta Zeeland.

FoodLabPeel gaat over een veehouderij in de Peel
die zich in balans met de omgeving ontwikkelt. In cocreatiesessies werken boeren en ontwerpers samen
aan de individuele vragen van boeren, die tegelijk een
nieuw perspectief bieden voor de agrarische sector in
het gebied. Aan FoodLabPeel doen 3 varkenshouders,
1 pluimveehouder en 1 melkveehouder mee. Tijdens
de Dutch Design Week in Eindhoven in oktober 2015
zijn deze 5 boeren gekoppeld aan 5 kunstenaars naar
eigen keuze. Zij hebben tot mei 2016 de tijd om,
samen met de boer, een plan of ontwerp te maken.
De ontwerpen worden vanaf medio 2016 on tour in
de Peel getoond.

Agri meets Design is het platform waar
boeren en ontwerpers elkaar ontmoeten
en samenwerken aan maatschappelijke
vraagstukken. Het is ontstaan op initiatief
van ZLTO, Provincie Noord-Brabant en
het Ministerie van Economische Zaken.
In 2015 zijn 65 vraagstukken ingediend
door boeren. Het platform heeft vorig
jaar 40 matches kunnen maken tussen
boeren en ontwerpers. Een flinke groei:
in 2014 waren 10 boeren betrokken bij
designpilots. Het bereik van Agri meets
Design is groot. Zo kwamen er in 2015 zo’n
100.000 bezoekers op de Dutch Design
Week af en kon Agri meets Design in 2015
op sociale media rekenen op 3,7 miljoen
impressies.

Robotmelken en weidegang
Weidegang geeft toegevoegde waarde aan melk; voor de consument wordt het
steeds belangrijker dat koeien in de wei lopen. Een automatisch melksysteem
zorgt voor flexibele werktijden van de melkveehouder en minder werk.
In het internationale project Autograssmilk, waar ZLTO aan deelneemt,
wordt onderzoek gedaan naar robotmelken in combinatie met weidegang.
Het doel is het ontwikkelen en implementeren van verbeterde duurzame
landbouwsystemen die weidegang met automatisch melken combineren.
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Ons werk achter de schermen

The Climate Miles - Urgenda
Op 26 november 2015 heeft ZLTO-voorzitter Hans Huijbers één
etappe van The Climate Miles (Urgenda) meegelopen. Dat hield
in: 17,5 kilometer wandelen door het Noord-Franse boerenland
met circa 50 mensen die zich verbonden voelen op het thema
opwarming van de aarde. Tijdens de wandeling is veel met
elkaar gesproken over oplossingen voor de klimaatverandering.
Zo gaf Hans Huijbers midden in het veld een minicollege over
mineralisatie, de binding door planten van koolstof in de bodem
en het nut van groenbemesters voor een vruchtbaar bouwland.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) neemt
ZLTO het initiatief om verbeteringen te realiseren op het
gebied van waterkwantiteit, waterkwaliteit en het agrarisch
productiepotentieel. De afgelopen 1,5 jaar hebben we veel energie
gestoken in inventarisaties bij onze leden naar hun ervaringen en
wensen bij bodem- en waterbeheer. Aan de hand hiervan hebben
we in verschillende gebieden een aanvraag opgesteld voor POP3financiering om DAW-projecten tot uitvoering te brengen.
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SER Brabants Energieakkoord 2020
In het Brabants Energieakkoord (BEA) is eind 2014 Brabantbreed de doelstelling
van 27 petajoule (PJ) energiebesparing/-productie afgesproken voor een periode
van 2014 tot 2020. Gezien het energieverbruik staat volgens het BEA de landen tuinbouw voor ruim 2 PJ aan de lat. In 2015 heeft ZLTO werk gemaakt van
deze ambitie langs 4 uitvoeringspaden: zonne-energie en asbestsanering,
energiebesparing, biomassa (ketels en teelt) en sociale wind. In 2015 hebben we
in de zogeheten ‘Energietafels’ deze 4 paden een plek gegeven onder de noemers:
‘energieke landschappen’ en ‘energy farming’.

Europese impuls voedselprijzen
Op 7 september 2015 voerden duizenden boeren uit verschillende Europese landen
in het hart van Brussel actie tegen de lage prijzen voor producten van het land
en uit de stal. De eis van de Franse boeren aan de overheid om met geld over de
brug te komen, kreeg geen steun van LTO Nederland: boeren en tuinders moeten
onder gelijke omstandigheden een eerlijk inkomen uit de markt kunnen verdienen.
De Europese Commissie heeft 30 miljoen euro beschikbaar gesteld als steun voor
verschillende projecten in de Nederlandse veehouderij. In de loop van het jaar
zijn de voorstelen nader uitgewerkt om dit bedrag nuttig te besteden aan de
innovatiekracht van de veehouderij.

De Ondernemende
EHS
Het concept De Ondernemende
EHS (DOE) stoelt op ondernemers
die een deel nieuwe natuur
inrichten en beheren binnen hun
agrarische bedrijfsvoering. De boer
geeft zo invulling aan een andere
maatschappelijke doelstelling
naast voedselproductie. De eerste
concrete voorstellen die ZLTO in
2015 deed voor het toepassen
van DOE leverden bij de provincie
Noord-Brabant veel discussie op.
Samen met Brabants Landschap
hebben we nieuwe voorstellen
ontwikkeld. In december
zijn alle manifestpartners
(waterschappen, terreinbeheerders,
recreatieondernemers en ZLTO)
en de provincie daarmee akkoord
gegaan. Belangrijk onderdeel ervan
is dat DOE onderdeel uitmaakt van
een gebiedsproces, waarbij naar
het totale functioneren van de EHS
gekeken wordt.

Sector heeft handen vol met PAS
Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht geworden. Om de impasse van
vergunningverlening rond Natura 2000 te doorbreken heeft LTO Nederland jarenlang gepleit voor het invoeren
van een programmatische aanpak. Op veel bedrijven ontbrak het aan een Natuurbeschermingsvergunning terwijl
die toch nodig is. Belangrijk voordeel van de PAS is dat veel bedrijven hun huidige bedrijfsvoering op een adequate
manier vergund krijgen. De ledenbijeenkomsten die ZLTO over dit onderwerp organiseerde zijn door meer dan
1.000 leden bezocht en werden goed gewaardeerd. Onze adviseurs hebben voor veel bedrijven de vergunning in
orde gemaakt. Op 1 juli 2015 werden we eenzijdig geconfronteerd met aanvullend beleid van de provincie NoordBrabant omtrent de PAS. In 4 gebieden wordt geen ontwikkelruimte verleend en de eerste jaren na introductie van
de PAS komt er minder ontwikkelruimte beschikbaar. Dit besluit vechten we juridisch aan.

Melkveewet
1 april 2015 stond rood omcirkeld op de kalenders van melkveehouders. Deze
datum betekent einde melkquotering welke werd in 1983 ingevoerd is als instrument
voor regulering van de productie. Na de nodige discussie is daar een nieuw
instrument voor in de plaats gekomen, de zogenaamde melkveewet’. Het invoeren
van deze melkveewet is bedoeld om de groei te beperken en daarmee aan de
voorwaarden te kunnen voldoen die ‘Brussel’ heeft gesteld aan de Nederlandse
derogatie, namelijk niet meer fosfaat produceren dat het niveau van 2002. Dit
betekent voor de totale veehouderij een plafond van 173 mln. kg. fosfaat. De
invoering van de Melkveewet en de discussie Rond de fosfaat rechten .geeft
de nodige onzekerheid in de melkveehouderij. Wat betekent dit voor de bedrijf
ontwikkeling? Hoe wordt er omgegaan met bedrijven die onlangs geïnvesteerd
hebben of die de komende jaren nog een investering moeten doen? De ZLTO
heeft hier het laatste jaar veel tijd aan besteed in de landelijk overleg organen,
ledenbijeenkomsten, maar ook in directe contacten met leden om hen te adviseren
in hun in persoonlijke situatie.

27

Nieuwe netwerken

strategische netwerken
een sleutelpositie
ZLTO vervult in veel

Een greep uit de vele netwerken waarin ZLTO verbinding zoekt buiten de agrifood:

AgriFoodTech Platform
Het AgriFoodTech Platform wil de maatschappelijke betrokkenheid en dialoog
met de samenleving over toepassing van techniek in land- en tuinbouw en
voedselverwerkende industrie op gang brengen en verbreden. De uitvoerende
partners LTO Nederland, FME, Wageningen UR, 3TU en FNLI willen zo bijdragen
aan een leefbare, welvarende en duurzame wereld, waarbij Nederland
als voorbeeldland centraal staat. Maatschappelijke behoeften voeden het
agrifoodtech-bedrijfsleven in Nederland. De bedrijven ontwikkelen op hun
beurt sociale en technologische innovaties met meerwaarde voor markt en
maatschappij. De thema’s zijn: veilig voedsel, efficiënte voedselproductie,
gezonde leefomgeving, voeding als medicijn en voedselverspilling.

Dutch AgriFood Week 2015
Om innovatie te bevorderen, kennis te delen en vooral ook te genieten
van gezonde voeding hebben Agrifood Capital, Food Valley NL, Greenport
Westland-Oostland en Brightlands Greenport Venlo – met support van de
topsector Agri & Food waarin ZLTO vertegenwoordigd is – in 2015 de Dutch Agri
Food Week in het leven geroepen. De eerste editie was van 12 tot en met 20
oktober 2015.
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Deze week is een van de manieren van de sector om te laten zien wat er in de
totale keten van grond tot mond allemaal nodig is om voedsel te produceren.
Verschillende partijen in de sector openen hun deuren om het contact met de
samenleving te versterken. Daarnaast lieten foodbedrijven innovaties zien op
het gebied van voedsel en voedselproductie. De agri- en foodsector toonde op
deze manier het gezicht van een toonaangevende topsector met internationale
allure en gezonde toekomstkansen voor ondernemers en studenten.

Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant is een samenwerkingsverband
van ZLTO met de provincie Noord-Brabant. Doel: gezamenlijk werken aan een
duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het
platteland. Ook in 2015 zijn er onder de vlag van LIB weer veel praktijkgerichte
innovaties van de kant geduwd, zoals FoodLabPeel, A2A2 Melk, Bokkenvlees,
Minigroenten, Sorghum-teelt en de Helicon Topklas Veehouderij.

Biobased Delta
In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele
grondstoffen zoals olie. ZLTO participeert actief in de Stichting Biobased Delta.
Hierin zijn kennistellingen, overheden en ondernemers vertegenwoordigd.
Zij kunnen nieuwe markten aanboren door hun traditionele producten en

werkwijzen te vernieuwen. Doordat bedrijven
hun krachten bundelen, wordt de groei en
aantrekkingskracht van de biobased economy in de
regio versterkt. Op een aantal locaties zoals Biopark
Terneuzen, Kenniscentrum Rusthoeve, Green
Chemistry Campus en Glastuinbouwxcomplex Nieuw
Prinsenland concentreert ZLTO zich op nieuwe
ontwikkelingen op het snijvlak van agro en chemie.

AgriFood Capital
Binnen AgriFood Capital werken ondernemers,
overheden en onderwijs samen in concrete
projecten en programma’s met een gezamenlijke
ambitie: in 2020 is Noordoost-Brabant topregio in
agrifood. Speerpunten zijn: voeding & gezondheid,
biobased economie en de transitie van de landbouw.
Ook in 2015 participeerde ZLTO actief in dit nieuwe
netwerk. Agrarische ondernemers vormden een
belangrijke voedingsbodem voor projecten van
AgriFoodCapital in het veld, zoals Greentech Park
Brabant (Boxtel), Foodsquad (Den Bosch), Insectlab
(Den Bosch), Maatschappelijke Stages Udens College
(Uden) en diverse gebiedsopgaven binnen Agro As
De Peel.

OndernemersLift+
Als mede initiatiefnemer zijn we meerjarig partner
in Ondernemerslift+ met als doel start-ups te
ontwikkelen, ondernemerschapsonderwijs te
stimuleren en laagdrempelige kennisvragen te
beantwoorden.

Dit moet leiden tot 100 nieuwe innovatieve starters
in de regio. Hiermee willen de partners de regionale
economische slagkracht flink versterken. NoordoostBrabant is immers de kweekvijver van succesvol
ondernemerstalent in de agrifoodsector. Tot en met
2015 zijn al 35 start-ups in het zadel geholpen, 143
kennisvragen agro en 46 kennisvragen food gesteld
en beantwoord en 105 jonge lokale ondernemers
begeleid in workshops over ondernemerschap.

Grow Campus
Op 16 oktober 2015 hebben 250 ondernemers,
studenten, professionals en leraren uit de
agrifoodwereld feestelijk de Grow Campus in Den
Bosch geopend. De Grow Campus onderscheidt zich
door de focus op ‘future food’. Dat is smaakvolle,
gezonde en eerlijke voeding van de toekomst.
De unieke meerwaarde van de campus schuilt
in het feit dat de regio Den Bosch beschikt over
toekomstgerichte specialismen, zoals vernieuwende
marketing, business- en distributiemodellen
voor foodinnovaties, het toepassen van nieuwe
technologieën in de gehele foodketen en sociale
innovaties. ZLTO is partner van het eerste uur.
HAS Hogeschool, Helicon Opleidingen, Avans
Hogescholen, Gemeente ’s-Hertogenbosch, AgriFood
Capital, Ondernemerslift+, Provincie Noord-Brabant
en het Koning Willem I College zijn andere dragende
partners.
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Topprioriteit WAARDERING VAN DE OMGEVING

"We moeten ons aan iedereen
		als
				 laten horen"

jongeren
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Bas Aarts en zijn broer Luuk zijn
bewust bezig met hun toekomst.
In 2015 bespraken ze hun plannen
intensief met ZLTO jongerencoach
Antoon Sanders en onlangs stonden
ze samen met andere jonge agrariërs
op tegen de voorgenomen nieuwe
geurverordening van hun gemeente.

Helder plan
Antoon kenden ze al van hun MBO-opleiding op
De Groene Campus , waar hij voor van Helicon
een reeks gastlessen gaf over ondernemerschap
en persoonlijkheidsontwikkeling. “Samen met
hem hebben we ons pad uitgestippeld. We werken
allebei thuis mee op het bedrijf. Luuk naast zijn
werk bij Rabobank de Kempen en ik als ik vrij ben
van de HAS. Na de HAS wil ik ook nog een tijdje
ergens anders werken. Daar leer je veel van en dat
kan ik dan hier weer in praktijk brengen.” Samen
willen ze op termijn het melkveebedrijf overnemen
van hun ouders. Maar dat moet dan nog wel
mogelijk zijn.

Te strenge normen
Toen er sprake was van een nieuwe
geurverordening voor Asten, moesten ze als jongeren
wel van zich laten horen. “De voorstellen hebben
een enorme impact voor ons toekomstperspectief.
Normaal zou het Agrarisch Jongeren Kontakt
zoiets oppikken, maar die kring bestrijkt hier vier
gemeenten, terwijl het alleen over Asten gaat.
Daarom hebben we met acht Astense jongeren
een brief opgesteld. ZLTO-jongerenwerker Froukje
Kooter heeft ons bij de opzet ervan geholpen.”

Indruk gemaakt
“Toen één van ons die brief voorlas in de commissie
Ruimte, zijn we met twintig jongeren gaan staan.
Dat heeft echt indruk gemaakt. Met de fracties van
CDA en D66 hebben we daarna nog een persoonlijk
gesprek gehad. “We hebben aangegeven dat we
zeker rekening willen houden met onze omgeving. Als
de techniek verder verbetert, kun je de geurnormen
best aanscherpen. Maar zoals deze nu worden
voorgesteld, zijn ze voor ons gewoon niet werkbaar.”
Inmiddels ligt bij de gemeente een zienswijze
namens alle agrarische jongeren van Asten om
aan te geven op welke punten de verordening zou
moeten worden aangepast.

Marieke Bouwmeester,
teamleider bij Helicon Opleidingen

“We hebben samen met Jong ZLTO
een programma uitgestippeld rond
ondernemerschap Dat gaat ook over
dierenwelzijn en communiceren met
je buren. Studenten voelen dat het
over hun leven en hun toekomst
gaat. Je merkt dat ze bezig zijn met
de discussies rond de veehouderij en
hoe de maatschappij naar hen kijkt.”

Dit biedt ZLTO nog meer
• Public Affairs
• Topteam Agri & Food uitvoeringslijn
Markt & Maatschappij
• Ondernemersgroepen Boeren met
de buren
• Workshops omgevingsbewust
ondernemen
• Cursus social media
• Programma Liefhebbers
• Maatschappelijke events
• Lokale communicatieplannen
• Advies jongerencoach
• Advies omgevingsdialoog
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Topprioriteit VOLKSGEZONDHEID

"Als je elkaar scherp houdt,
kun je sneller

reageren"
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Huisartsen en dierenartsen met elkaar
en met agrarische ondernemers in
contact brengen. Om de lijnen kort te
houden en kennis uit te wisselen over
zoönosen en resistente bacteriën.
Dat is het doel van het ZLTO-project
SaMeDi (Samenwerking Medici en
Dierenartsen). Geitenhouder Piet
Verhoeven uit Diessen ontving de
eerste netwerkgroep graag op zijn
bedrijf.

Eerder symptomen en
verbanden herkennen
Hij onderschrijft volledig het belang van het
initiatief en de aandacht voor het onderwerp.
“Des te beter kunnen we ziektes voorkomen en
bestrijden. Als dierenartsen en huisartsen eerder
de symptomen herkennen en bepaalde verbanden
zien, kunnen ze ook beter ingrijpen. En doordat ze
regelmatig contact hebben, weten ze elkaar ook te

vinden als het nodig is. Zo houd je elkaar scherp en
kun je sneller reageren bij een uitbraak.”

Astrid Plasschaert,
huisarts te Hilvarenbeek

Preventief actief

“Heel goed om deze uitwisseling met
zo’n netwerkgroep op gang te brengen.
We leren veel van de bedrijfsbezoeken,
van de sprekers en van elkaar. Zodat
we ook in de spreekkamer eerder op
zoönosen bedacht zijn, zeker als iemand
in de sector werkt. Het speelt vaker dan
je denkt.”

Met name de huisartsen vonden het interessant
om eens bij hem rond te kijken en te zien wat er
al gedaan wordt om ziektes te voorkomen. “Wij
hebben sowieso een gesloten bedrijfsvoering,
om de ziektedruk laag te houden. En natuurlijk
hanteren we de gebruikelijke hygiënemaatregelen
om wederzijdse besmetting te voorkomen.
Zoals schone kleren aan, laarzen ontsmetten en
handen goed wassen. Ook gebruiken we al jaren
verloshandschoenen bij het opvoelen.”

Keurmerk Zoönosen
Inmiddels draaien er zeven SaMeDi-groepen in
Noord-Brabant. Een goede zaak, vindt Piet. “Het
is voor iedereen beter als we diergezondheid en
volksgezondheid beter op elkaar afstemmen. Als
iemand van je gezin in het ziekenhuis ligt, wil je ook
graag dat het medicijn nog werkt.” Zijn bedrijf heeft
sinds twee jaar het Keurmerk Zoönosen, ten teken
dat hij zoönoseverantwoord bezig is. Dat wordt elk
jaar door zijn dierenarts getoetst, op basis van een
checklist van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Dit biedt ZLTO nog meer
• Co-innovatie programma reductie
antibiotica
• Kennisnetwerk Zoönose
• Bijdrage GGD-onderzoeken landbouw
& gezondheid
• Pilots precisietechnieken Serious Farming
• Campagne Asbestveilig Erf
• Ondersteuning Ecoeaters
• Ondernemersgroep BVD-uitbanning
Zeeuws-Vlaanderen
• Bouwkundig advies emissiearme
staltechnieken
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Topprioriteit VERWAARDING RESTSTROMEN

"Met eenvoudige techniek
een
maken"

goede korrel
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De Nederlandse champignonteelt
produceert jaarlijks een reststroom
van 800.000 ton afgewerkte
champost. De afvoer is een fikse
kostenpost, terwijl er veel humus
in zit. Voor de ZLTO-vakgroep
Paddenstoelenteelt reden om te
onderzoeken of er wellicht een
duurzame bodemverbeteraar in zit
voor de consumentenmarkt.

Minder is beter
“Het zou al mooi zijn als we een deel van onze
champost op die manier kunnen afzetten”, vindt
Johan van Namen uit Velddriel. “We kunnen het
nu nog wel redelijk kwijt, vooral in Zeeland, maar
een kleiner en lichter aanbod zou wenselijk zijn.
Op dit moment betalen we fikse transportkosten.
Dat tikt snel aan. Er was zelfs even dreiging dat het
afvoeren nog 60 tot 70% duurder zou worden. Dan
wordt het echt urgent.” Hij meldde zich aan voor
het onderzoek en deed samen met enkele

collega-telers mee aan het verkennen van de
haalbaarheid.

Goed verhaal
Het pelletiseren bleek op zich geen problemen op
te leveren. Met eenvoudige techniek kun je al een
goed strooibare champostkorrel maken. De markt
had er wel oren naar. Het is puur hergebruik en
duurzamer dan veen. Een verhaal dat goed aansluit
bij de huidige trend op de consumentenmarkt.
“De grote uitdaging is het verhogen van het
drogestofgehalte. Dat kost veel energie en is met
de bestaande technieken te duur.”

Kansrijke scenario’s
Samen met de biobased techneuten van Millvision
werden diverse alternatieven onderzocht.
Zelf deed Johan op zijn bedrijf een proef met
doodverwarmen in plaats van doodstomen.
“Dat bleek helaas niet effectief. De champost
werd er niet echt droger van.” Meest kansrijk
lijkt het meedrogen van de champost met een
ander product of de restwarmte gebruiken van
een bedrijf in de buurt. Het wachten is op een
commerciële partij die één van deze scenario’s
oppikt en er een businesscase van maakt.

Leon Joore, directeur Millvision b.v.
en initiatiefnemer van het Natuurvezel
Applicatie Centrum

“Deze verkenning is een goed voorbeeld
van open innovatie: met elkaar
bestaande zaken samenbrengen en
in een nieuwe setting toepassen.
ZLTO adresseerde met enkele
champignontelers de uitdaging rond
champost, wij stelden vanuit Millvision
een mogelijke oplossing voor.
Een mooi referentieproject, dat
hopelijk anderen inspireert."

Dit biedt ZLTO nog meer
• Lobby mineralenconcentraten als
kunstmestvervanger
• Ondertekening SER Energieakkoord Brabant
2020
• Participatie BMC Moerdijk (Biomineralen BV)
• Pilots opwaardering plantenreststromen
• Ondernemersgroepen Food Heroes
• Projectbureau Lokale Mestverwerking
• Begeleiding mestverwerkingscoöperaties
• Project Food Squad (o.a. Verspillingsfabriek)
• Begeleiding businesscases reststromen
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Topprioriteit INZICHT IN DE CONSUMENT

"Wij gaan voor
en
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Streek

Beleving"

Het idee is geboren binnen de
ZLTO-afeling Roosendaal en kreeg
met name in 2015 zijn beslag. De
coöperatie Streek en Beleving werd
opgericht en vond een geschikte
locatie, in het hart van Roosendaal.
Sinds maart 2016 is de versmarkt in
bedrijf.

Zelf retailer zijn
Adviseurs markt & keten van ZLTO verrichtten in
de aanloop diverse hand- en spandiensten, meldt
geestelijk vader Ad Siemons, voorzitter van de
coöperatie (rechts op de foto). “We hebben samen
onze kansen verkend en een paar vergelijkbare
initiatieven bezocht. Uiteindelijk zijn we bij ons
eigen idee gebleven: inzetten op streekproducten
en samen de zaak runnen. Volgens ons is dat dé
manier om consumenten in contact te brengen
met het verhaal achter hun voedsel.” Ze laten
klanten veel zelf doen in de winkel. Dat versterkt
de beleving en houdt de personeelskosten binnen
de perken. Ad merkt dat hij steeds meer als retailer
gaat denken.

De kracht van het collectief
Over het jaar genomen komt 70% van het
assortiment uit de streek. Dat wordt aangevuld met
leveranciers van buiten de regio. “We willen onze
klanten een compleet aanbod bieden.
Alle sectoren doen mee.” Naast twintig agrarische
ondernemers hebben ook de slager, de bakker en
de marktmeester een aandeel in de coöperatie.
Goed voor het commitment, stelt Ad. Hij vindt
het mooi dat coöperatieleden zelf de handen uit
de mouwen staken bij het slopen, schilderen en
afwerken van het winkelpand. “Dat tekent de
betrokkenheid.”

Aanwinst voor Roosendaal
Cees Lok, wethouder Binnenstad, heeft de
versmarkt al diverse keren als consument bezocht.
Ook als bestuurder heeft hij veel waardering voor
het initiatief: “Als gemeente zijn we samen met
ondernemers en vastgoedeigenaren druk bezig om
de beleving in onze binnenstad te vergroten. Dit is
echt zo’n plek waar de beleving, van verse producten
uit onze eigen regio, centraal staat. Ik vind het
absoluut een aanwinst voor onze binnenstad.”

Dit biedt ZLTO nog meer
• Real Food Kennisnet
• Markt- en ketenonderzoek (o.a. EFMI)
• Ondernemersgroepen ketenconcepten
(o.a. Kip van Morgen, StarFarmers en
Biomeerwaarde Ei, BioNext)
• Begeleiding promotiecampagnes product
• Promotie lokale boerderijwinkels
• Hulp bij business development
• Begeleiding bij samenweringsvorm
• Advies marketing
• Advies streekconcepten

Ad is blij met het gezamenlijk resultaat: “Als het
lukt zijn we hartstikke trots en anders hebben we
het toch maar mooi geprobeerd.”
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Vereniging en maatschappij

"ZLTO, een
		bruisende

vereniging

Ultimo 2015 telt ZLTO 14.878 leden, waarvan zo’n 7.500
bedrijfsleden. Samen zijn zij het gezicht van de vereniging.
Er zijn dit jaar 280 nieuwe leden ingeschreven en 763 leden
hebben hun lidmaatschap opgezegd. Vergeleken met de
(demografische) ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector
in ons werkgebied buigt ZLTO de trend positief om.
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Lokale binding en herkenbaarheid staan voorop. Onze 63 afdelingen
vormen cruciale schakels bij de aanpak en realisatie van onze doelen,
want in het veld gebeurt het. Dit jaarverslag beperkt zich tot de
overkoepelende resultaten. Acties en activiteiten van de afdelingen
staan in hun jaarplannen en op de website: www.zlto.nl/afdelingen.

Nieuwe leden via ledenwervingscampagne
Ledenwerving heeft altijd onze aandacht. In samenwerking met
onze afdelingen en vakgroepen is dit in 2015 met een vernieuwende
maatwerkbenadering voortvarend opgepakt. Met resultaat. In 2015
heeft ZLTO 280 nieuwe leden ingeschreven. ZLTO verwelkomde 107
nieuwe bedrijfsleden, 120 nieuwe medeverantwoordelijke leden, 21
nieuwe ex-bedrijfsleden, 12 nieuwe agribusinessleden en 20 nieuwe
sympathisantleden.

Waardering van klanten
Leden die ook klant zijn bij ZLTO waarderen onze producten en
diensten met een 7+. Over het hele jaar zijn ruim 600 leden en klanten
bevraagd. Vooral het meedenkend vermogen, de klantvriendelijkheid
en de kwaliteit van het dagelijks werk bij ZLTO werden goed
gewaardeerd.

7.500

280

bedrijfsleden

nieuwe leden

Jongerenprogramma ZLTO
•
•

Sociaal hart

het programma voor individuele coaching en intervisie voor jongeren

Voor persoonlijke hulpverlening en begeleiding van
leden heeft ZLTO sociaal werkers in dienst, die werken
vanuit de behoeften en signalen van leden. In 2015
zijn ze bij 185 persoonlijke hulpsituaties betrokken
geweest. Aan het sociaal programma deden in
totaal 109 leden mee. Tot de meest aansprekende
activiteiten behoren de cursus ‘Pensioen Plannen’, de
stoppersbijeenkomsten ‘Wat houden we straks over?’,
de reis naar Lourdes en de gespreksbijeenkomsten
‘Mijn partner is boer’. Ons Sociaal Fonds zegde dit jaar
43.000 euro toe aan 21 ZLTO-leden.

11 nieuwe deelnemers

Jong ZLTO

110 nieuwe

medeverantwoordelijke leden

12 portretten van Jonge Helden

na te lezen op het online platform www.jongeheldeninhetgroen.nl

•

•
•
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deelnemers JOOST
vanuit coachingsprogramma JOOST

jonge bestuurders Bestuurlijke Proeverij

• Praktijkgericht onderwijs Jong

ZLTO College

in structurele samenwerking met Prinsentuin College, Helicon
Opleidingen Den Bosch, Helicon Opleidingen Groene Campus Helmond
en HAS Hogeschool.

•

123

individuele gesprekken

met aanstormende talenten en toekomstige ondernemers vanuit Jong
ZLTO College

•

10 technasiumteams

vinden slimme

Onder de noemer Jong ZLTO hebben wij onze
jongerenaanpak in beweging gezet, om ook de nieuwe
generatie boeren en tuinders aan onze vereniging te
verbinden. Centraal staat de houding van medewerkers
en bestuurders: samen bouwen aan een persoonlijke
relatie met jonge (aankomende) ondernemers. Gericht
inspelen op hun behoeften en jongeren structureel
betrekken bij de invulling van het ZLTO-aanbod. Eind
2015 waren 49 afdelingen met 700 jongeren actief
aan de slag. Jong ZLTO dient als vliegwiel waarmee
afdelingen en vakgroepen van ZLTO op eigen kracht
de jongerenaanpak voortzetten en integreren in hun
relatiebeheer. Zo vitaliseren we samen het merk ZLTO,
zodat de toevoeging Jong per saldo overbodig wordt.

oplossingen voor boerenuitdagingen op het erf

• Samenwerkingsovereenkomst
met BAJK, ZAJK en YFM.
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Vereniging en maatschappij
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Maatschappelijke oogst
In 2015 hebben ruim 400 leden verspreid over
20 avonden deelgenomen aan onze workshops
‘Social media’. In 30 afdelingen in het veld wordt
communicatiehulp geboden bij de organisatie van
maatschappelijke acties en activiteiten. In 2015 zijn
er 10 oogstvieringen georganiseerd met in totaal
3.500 bezoekers. En er is een eerste start gemaakt
met een reeks bijeenkomsten speciaal gericht op
vrouwelijke ondernemers. 35 onderneemsters deden
mee aan het Ladies Event Varkenshouderij.

In het veld
ZLTO is in de kern een vereniging. Daarom verenigen
we onze leden door het jaar heen volop tijdens
evenementen, bijeenkomsten en activiteiten.
Daarbij richten we ons op een actueel thema of een
bijzondere vakgroep om zo veel mogelijk mensen op
de been te krijgen.
In 2015 waren dit de drukst bezochte evenementen:
• GLB on tour: 1383 bezoekers
• Invoering PAS: 877 leden
• Leven(de) bodem: 346 deelnemers
• Open Dag Rusthoeve: 2500 akkerbouwers
• Ondernemersdag Paardenhouderij:
ruim 200 geïnteresseerden
• Asperge Demodag: 300 bezoekers
• Aardbeien Demodag: 500 bezoekers
• Van Gogh bij de boer: 345 burgers
• Dutch AgriFood Week 2015: 70.000 bezoekers

•
•
•
•

Oogstfeesten: 3500 bezoekers
Kom in de Kas: 200.000 bezoekers
Open Boerderijdagen: 40.000 bezoekers
Weekend van het Varken: 25.000 bezoekers

ZLTO Congres ‘Boeren met
tech & touch’
Op 10 december 2015 kwamen ruim 825 gasten
naar het ZLTO Congres. Het congres stond in
het teken van ‘Boeren met tech & touch’, een
verkenning van de impact van hightech op de landen tuinbouw. Niet alleen vanuit het perspectief van
slimmer en beter produceren, maar ook vanuit de
sociale impact van technologie. Hoe gaan leden
om met nieuwe technologieën zoals 3D-printen,
robotisering, digitalisering? Welke impact heeft
hightech op verduurzaming? Wat betekenen deze
ontwikkelingen voor boeren en tuinders maar ook
voor consumenten en burgers?

ZLTO Initiatiefprijs 2015
Voor de dertiende keer werd de ZLTO Initiatiefprijs
uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen voor
(groepen) leden die een vernieuwend idee succesvol
in de markt zetten. Trotse winnaars Christ en
Jacqueline Monden van Telen op water gingen met
de publieksprijs naar huis. Boer, Bier en Water
uit Laarbeek werd de winnaar van de juryprijs.
Derde finalist was Heyde Hoeve, een concept dat
varkensvlees als een sterk en duurzaam merk in de
markt zet. Op de shortlist prijkten in totaal 9 mooie
initiatieven.
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De meerwaarde
van het lidmaatschap
Lid zijn van ZLTO betekent lid zijn van een bruisende
vereniging, die veel meer doet dan het behartigen
van uw belangen. We helpen u verder in uw vak en
ondernemerschap, investeren in projecten en lopen
samen met u voorop.

Schouder aan schouder
Vanuit die sterke verbondenheid bieden we ook
sociale ondersteuning en zijn we actief in uw
afdeling. Profiteer optimaal van uw lidmaatschap en
doe mee. Want samen staan we sterker. Juist nu!

We haken in op úw actualiteit
Onze experts geven bijvoorbeeld voorlichting
over mest en mineralen, investeringsregelingen,
biomassa, multifunctionele landbouw,
bedrijfsopvolging en het GLB.

We houden u op de hoogte
Wekelijks informeren we u over ontwikkelingen
binnen de sector. Dat doen we met Nieuwe Oogst,
onze nieuwsbrief op maat en de ZLTO-website.

We beantwoorden uw vragen
U kunt altijd direct contact opnemen met onze
infolijn. Deze ontvangt maandelijks zo’n 400
telefoontjes en 600 e-mails van leden.

We adviseren u op alle fronten
Onze specialisten weten wat er speelt op het erf.
Wij hebben de ervaring en expertise in huis om u te
ondersteunen bij het realiseren van uw ambities. In
alle facetten van uw bedrijfsvoering.

We stimuleren vernieuwing
We geven innovaties en noviteiten een duwtje in de
goede richting. We stimuleren agrarische ondernemingen
zich duurzaam te vernieuwen, onder andere met de
innovatievoucher (innovatievoucher@zlto.nl).
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We brengen ondernemers bij elkaar
Wilt u samen met collega’s mest verwerken,
duurzame energie opwekken of meer waarde
halen uit uw reststromen? Wilt u een marktconcept
ontwikkelen of zoekt u nieuwe afzetkanalen? Wij
pakken het mee aan.
Wij behartigen uw belangen
We zitten direct aan tafel bij beleidsmakers en
bestuurders. Lokaal en provinciaal, maar ook in
Brussel. Als ZLTO-lid bent u tevens aangesloten bij
LTO Nederland. Belangrijk voor thema’s die verder
reiken dan ons werkgebied.
Wij leggen nieuwe contacten
Wij zoeken uit welke ontwikkelingen kansrijk zijn

De meerwaarde
van samenwerking
Welkom!
Ontwikkelen, innoveren en investeren zit in onze
genen. ZLTO vervult al 130 jaar een sleutelrol
in de verbinding van land- en tuinbouw met de
maatschappij. Samenwerken is de basis voor onze
manier van doen. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van
leven in de stad en op het platteland.
voor het verwezenlijken van duurzaamheid en
rendement in de land- en tuinbouw. Uiteindelijk
profiteert u daar natuurlijk ook van.
We bouwen aan het imago van de sector
We laten op allerlei podia zien wat boeren en
tuinders bijdragen aan economie, duurzaamheid,
werkgelegenheid en landschapsbeheer. Ook lokaal.
We helpen ondernemers vooruit.
Met handige tools, zoals OPTIcow, OPTIfruit en
OPTIhorse, krijgen leden meer inzicht in hun
resultaten in vergelijk met andere ondernemers.
Dat zet leden op voorsprong.

Wilt u samen met ons nieuwe initiatieven ontwikkelen
of bij ons aankloppen voor advies voor een vraagstuk
op uw bedrijf? U bent van harte welkom in Den Bosch
of Colijnsplaat. Bellen kan natuurlijk ook.

Neem contact op
073 217 33 33 (informatielijn)
info@zlto.nl
www.zlto.nl
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