
Knolcyperus
In Midden-Limburg is een ondernemersgroep met een pilot gestart om de 
bestrijding van knolcyperus effectiever op te pakken en verdere verspreiding te 
voorkomen. Men wil onder andere een langjarige proef op een besmet perceel in 
Midden-Limburg laten aanleggen om diverse middelen en methoden van 
bestrijding te toetsen op effectiviteit in de praktijk. Verder is bij LTO Plant het 
verzoek neergelegd om – eerst intern – te bespreken welke mogelijkheden men 
ziet voor verbetering van het huidige teeltvoorschrift Knolcyperus van het 
Ministerie van Economische Zaken en de NVWA.

Landelijke vakgroep
Edwin Michiels is tijdens de ALV van 6 maart 2017 aangesteld als nieuwe 
voorzitter van de LLTB-vakgroep Akkerbouw. Michiels heeft daarnaast een 
bestuursfunctie bemachtigd in het nieuwe bestuur van de LTO-vakgroep 
Akkerbouw namens de regio Zuid-Oost zand en löss. Daarmee is de 
(ver)binding vanuit LLTB met LTO akkerbouw en LTO Nederland geborgd.
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Akkerbouw

“Het was een onrustig jaar, 2017. Om te beginnen zijn we natuurlijk helemaal niet 
tevreden met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, omdat het geen ruimte laat voor 
verbetering van de mogelijkheden op zand. We hebben er hard voor gevochten, maar 
meer was er helaas niet van te maken. Laten we daar dus niet te lang bij stilstaan, maar de 
blik vooruit richten.

Sinds de afschaffing van de productschappen hameren we hard op het belang van 
collectief onderzoek. Dit hebben we nu eindelijk voor elkaar. Telers kunnen vanaf 1 maart 
2018 via de Gecombineerde opgave Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw machtigen om 
toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO.nl melden. Met deze machtiging 
kan de teler eenvoudig voldoen aan zijn verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voor het opleggen van de 
financiële bijdragen voor de financiering van het programma. Daarmee hebben BO Akkerbouw en LTO het na jaren steggelen 
(sinds 2015) met het ministerie het eindelijk voor elkaar dat op deze manier alle agrariërs in Nederland met akkerbouwgewas-
sen kunnen gaan bijdragen aan het onderzoeksprogramma.

Een ander belangrijk punt van het afgelopen jaar - dat nadrukkelijk kansen biedt voor de toekomst – is de goede invulling van 
het landelijke vakgroepbestuur. Een cruciale ontwikkeling, want we moeten uiteindelijk toch gezamenlijk optrekken om onze 
doelen te bereiken. Zelf heb ik het eerste jaar als vakgroepbestuurder erop zitten en ik moet zeggen dat het voelde als een 
warm bad, zowel regionaal als landelijk. We hebben in de provincie een goed team staan met mensen die weten wat in de 
sector speelt. Op landelijk niveau weten onze collega’s dat we qua normen worden benadeeld ten opzichte van de rest van 
Nederland. In plaats van op de lauweren te rusten, strijden ze toch net zo hard mee voor onze doelen; dat voelt goed.

Tenslotte heb ik er afgelopen jaar werk van gemaakt een aantal studieclubs te bezoeken om de ontwikkelingen binnen LTO 
Nederland te presenteren. Een mooie manier om dichterbij het lid te komen, maar ook niet-leden te bereiken. Een actie die 
naar meer smaakte en waaraan ik dit jaar zeker een vervolg wil geven.”
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