voorwoord
“Al bijna 125 jaar behartigt de LLTB de belangen van Limburgse boeren en tuinders.
We zijn trots bestuurders te mogen zijn van deze prachtige vereniging. De afgelopen jaren is al vaker gezegd en geschreven dat we in een tijd leven, waarin emotie
de boventoon voert. Sommige zeggen dat de beeldvorming steeds slechter wordt.
We moeten er samen voor waken dat we ons dit niet laten aanpraten, want als we
naar de feiten en cijfers kijken, zien we een heel ander beeld.
Burgers waarderen Nederlandse boeren en tuinders gemiddeld met een 7,7. Dat rapportcijfer is al jarenlang stabiel. Dergelijke
beoordelingen en ontelbaar veel andere positieve ontwikkelingen zorgen ervoor dat agrariërs nergens op de wereld zo goed
zijn als in Nederland. Of het nu gaat om gezond en lekker eten, zorgen voor een leefbaar platteland, de talrijke innovaties,
duurzaamheid, werkgelegenheid, emissievrij telen en extra reductie in de uitstoot bij veehouderijen. Denk ook aan de positieve
ontwikkelingen in de glastuinbouw en de aandacht voor de gezondheid van dieren bij dierhouders. Kijk naar de feiten op deze
thema’s en je komt tot de conclusie dat 99 procent van wat we doen, heel goed gaat. Het is een gezamenlijke opgave om veel
meer te focussen op de zaken die goed gaan. Hierin neemt de LLTB zeker zijn verantwoordelijkheid.

‘WE HEBBEN DE BESTE BOEREN EN TUINDERS VAN DE WERELD’
Voor u ligt de resultatenkrant over het jaar 2017 met veel positief nieuws. Ook is er aandacht voor de regionalisering van de
vereniging. We bedanken alle medewerkers van de LLTB, Arvalis, de ledenraad, de vele lokale bestuurders en vooral u als lid
voor alle inzet in 2017. Veel leesplezier!”

Ondernemersgroepen LLTB
De LLTB wil nog dichter bij zijn leden komen. Eén van de instrumenten
om dit te doen, is het werken met ondernemersgroepen. Ondernemers
die te maken hebben met gedeelde (of gezamenlijke) uitdagingen,
denken gezamenlijk na over oplossingsrichtingen. Dit proces wordt waar
nodig ondersteund door een LLTB-projectleider. Een ondernemersgroep
wordt niet onnodig lang in de lucht gehouden. Als iets is afgerond,
wordt de ondernemersgroep ook afgerond. Indien het probleem zich
opnieuw voordoet, kan een groep opnieuw bij elkaar komen.

Water
De LLTB zet zich in om wateroverlast te verminderen, voldoende water beschikbaar te houden in droogteperiodes en
de waterkwaliteit te verbeteren. Dit laatste doen we bijvoorbeeld via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en in
projecten als Slim Bemesten en Erfafspoeling. In Noord- en Zuid-Limburg zijn pilotprojecten opgezet om nutriëntenbelasting te verlagen. De LLTB heeft succesvol gelobbyd voor een subsidieregeling voor peilgestuurde drainage.
De LLTB is een actieve partner bij gebiedsprocessen voor herinrichting van beekdalen in de hele provincie. Door de
inzet van de LLTB wordt nu beter geluisterd naar de lokale ondernemers met gebiedskennis. Zo is de LLTB actief
geweest bij de schouw van de Tungelroyse beek in Midden-Limburg. Het waterschap is daar aangesproken op
achterstallig onderhoud, waarna veel knelpunten zijn opgelost. Eind 2017 zijn afspraken gemaakt om ook schouwen
te houden in Noord- en Zuid-Limburg. De LLTB zet zich in om landbouwgrond niet verloren te laten gaan ten bate
van andere belangen.
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Netwerk Agrarische Vrouwen
Het Netwerk Agrarische Vrouwen (NAV) maakt in 2017 een verdere verdiepingsslag op diverse thema’s die het jaar ervoor al zijn
opgepakt, zoals persoonlijk leiderschap, duurzaamheid en hoe om te gaan met de negatieve gevolgen van de actualiteit; denk
aan de fipronilcrisis en het tekort aan bedrijfsopvolgers. Het jaarsymposium van het NAV stond in het teken van vertrouwen
hebben en houden in jezelf, waarbij de korte ketenaanpak van ondernemer Geert Benders, die zijn versmarkt in Venlo met
succes runt, als illustratief voorbeeld werd uitgelicht.
Ook de verbondenheid met internationale ontwikkelingen werd bevorderd. We noemen in dat kader de korte lijnen met Brussel
en Copa via Willemien Koning die in 2018 vrouwenvertegenwoordiger van de VN wordt. Eind 2017 nam Bianca Gerritsen de
voorzittershamer over van Rian Janssen. Het NAV is in 2017 dieper in de haarvaten van de LLTB doorgedrongen en voorziet gezien de vele positieve reacties - in een (groeiende) behoefte.

Visie toekomst veehouderij Limburg
De LLTB realiseert zich dat om draagvlak bij de omgeving te houden, moet worden ingezet op verdere
voorkoming van hinder en overlast.
De Ondernemersgroep Intensieve Veehouderij en Omgeving van de LLTB heeft daarom in de zomer van
2017 een visie gepresenteerd, waarin is aangegeven welke extra maatregelen op het gebied van geur,
fijnstof, ammoniak en endotoxines naar het oordeel van de LLTB nu en op termijn (2030) haalbaar en
betaalbaar zijn.
Daarnaast heeft de ondernemersgroep een communicatievisie ontwikkeld, die aangeeft op welke wijze zij
de dialoog met burgers en buren wil aangaan. Deze visie krijgt de komende maanden handen en voeten.

RESULTATEN 2017

Slim Bemesten
In 2017 is verder gewerkt aan de
invulling van het project Slim Bemesten.
In het project wordt samen met 25
akkerbouwers en melkveehouders een
eenvoudig, betrouwbaar én door de
overheid erkend systeem ontwikkeld,
waarmee in Zuid-Limburg voldaan kan
worden de nitraatrichtlijn (< 50 mg
nitraat per liter bodemvocht). Binnen het
systeem kan worden afgeweken van de
generieke gebruiksnormen, zodat op
maat kan worden bemest. Een
basissysteem is ontwikkeld en
maatwerkadviezen zijn gegeven en
doorgerekend. In 2018 vindt een verdere
verdieping en rapportage plaats.

Natuurinclusieve landbouw
De LLTB wil samen met ‘dochters’ Arvalis en Natuurrijk Limburg
de komende jaren aanjager zijn op het domein natuurinclusieve
landbouw.
Natuurinclusieve landbouw is een instrument in de transitie van
de landbouw, op weg naar een landbouw die op alle fronten
beter rekening houdt met de natuur. Dit betekent een
systeeminnovatie, die zich richt op de landbouw en keten als
geheel. De inzet is dat agrariërs in al hun handelen (meer)
rekening kunnen houden met de biodiversiteit op hun bedrijf.
De sector is al van grote waarde voor biodiversiteit en landschap,
met in 2017 de volgende resultaten:
• 6 miljoen plus 1,9 miljoen extra budget voor
agrarisch natuurbeheer voor de periode 2018-2022;
• Gebiedsontwikkeling Niers en Ooijen-Wanssum
opgepakt met boeren, volgens de werkwijze van de
Verklaring van Roermond;
• Gebiedsontwikkeling in combinatie met opzet
landschapsfonds Noorbeek, volgens LLTB-concept
‘Boeren houden van Zuid-Limburg’.
Hoewel het accent nu nog vooral ligt op biodiversiteit, draagt
een natuurinclusieve bedrijfsvoering ook bij aan de kwaliteit van
milieu, water, bodem en klimaat, dus van de gehele omgeving.
Breder nog: de omslag naar een natuurinclusieve landbouw
wordt door velen ook geplaatst in het kader van gezondheid,
voedselzekerheid en bestaansrecht van boerengezinnen. De LLTB
wil in 2018 concreet maken hoe natuurinclusieve landbouw
agrarisch toekomstperspectief biedt.

