
Ondernemersgroep pot- en containerteelt
Met ondernemers uit de vakgroepen boom- en 
fruitteelt en tuinbouw open teelten heeft LLTB 
in samenwerking met Waterschap Limburg 
begin 2017 een actieplan besproken om meer 
inzicht te krijgen in de bestaande 
lozingssituatie op bedrijven met pot- en 
containerteelten in de open lucht. Waterschap 
Limburg en de LLTB bezochten zo’n 100 
bedrijven in de pot- en containerteelt. De 
bezoeken maken deel uit van het actieplan 
voor deze sector. 

Cao Open Teelten
Na lang onderhandelen is eind 2017 een nieuwe 
cao voor de open teelten afgesloten. De nieuwe 
cao open teelten heeft een looptijd tot eind 
februari 2020. De cao geldt voor circa 30.000 
werknemers. In de nieuwe cao komt een 
vernieuwde arbeidstijdenregeling. Door de keuze 
uit een standaard regeling of jaarurenmodel wordt 
meer flexibiliteit geboden. Ook gaan werknemers 
een premie betalen voor de private aanvulling van 
de WW (SPAWW) en wordt een zogenaamde 
seniorenregeling ingevoerd voor werknemers van 
60 jaar of ouder. Werkgevers en vakbonden willen 
daarnaast de regeling seizoenarbeid op korte 
termijn evalueren en indien noodzakelijk moderni-
seren. Ook dient het overleg over kwaliteitsnor-
men voor huisvesting van arbeidsmigranten snel 
te worden afgerond.

uitgelicht

Sjaak Walraven
Voorzitter LLTB-vakgroep Fruitteelt

“Het was voor de vakgroep Fruitteelt een bijzonder jaar vanwege de vorstschade die met 
name in het zuiden voor een slechte oogst zorgde. Op sommige plekken ging wel vijftig 
procent van de oogst verloren. De vorstschade kwam bovenop de hagelschade van het 
jaar daarvoor. De twee jaar daarvoor waren de oogsten goed, maar toen gooiden de 
prijzen roet in het eten. Tel daarbij op dat de gemiddelde leeftijd van fruittelers relatief 
hoog is en dat kinderen niet staan te trappelen om in het bedrijf aan de slag te gaan en 
dan ontstaat er toch een alarmerend beeld van de fruitteelt in met name Zuid-Limburg.
Het is dan wel weer mooi om te zien dat in plaats van bij de pakken neer te zitten, de 
fruittelers er gezamenlijk de schouders onder zetten. Zo is in het voorjaar de werkgroep 
Vorstschade opgericht. De werksessie op 2 oktober en de vervolgbijeenkomst voor de 
versterkingsagenda op 7 december hebben geleid tot de werkgroep Vitale Fruitteelt Limburg. Daarin nemen telers samen met 
de LLTB, gemeente Eijsden-Margraten, de NFO, de Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg en provincie Limburg het initiatief 
om te komen tot een impulstraject gericht op de vitalisering van de fruitteeltsector in Limburg. In drie interactieve werksessies 
worden vier thema’s verder uitgewerkt. Het gaat dan om risicomanagement, markt en afzet, ondernemerschap en nieuwe 
perspectieven. Daarnaast vindt een aantal inspiratiesessies plaats. Dit alles moet leiden tot toekomstperspectief voor de 
fruitsector.

Verder heeft de vakgroep inzet gepleegd op het gebied van faunaschade. Bij een groep Limburgse perentelers heeft CLM in 
2016 en 2017 middelen onderzocht om vogels uit percelen te weren. De resultaten worden begin 2018 verwacht. Sinds 2016 is 
vergoeding van schade door zangvogels vervallen. Alleen Provincie Limburg was bereid nog 30 procent te vergoeden, op 
voorwaarde dat er onderzoek naar vogelwering werd gedaan. 
Ook bevers laten fruitpercelen niet ongemoeid. Door de beschermde status is het aantal bevers sterk toegenomen. Bever-
schade wordt dan wel voor 100 procent vergoed, het betreft alleen een vergoeding voor een beschadigde boom, niet de 
vervolgschade. Preventie blijft daarom uitermate belangrijk. De bever verdwijnt niet meer uit Limburg, dus we moeten het 
probleem beheersbaar houden en inzichtelijk blijven maken wat de omvang van de schade is.”

aan het woord

‘SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER’
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