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Info

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een
actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers.

LTO Noordoostpolder werpt een blik op de toekomst van Noordoostpolder

LTO Noordoostpolder kijkt in de
toekomst
Als belangenbehartiger heeft
BV Noordoostpolder steeds meer
contact met LTO Noordoostpolder.
We organiseren samen een aantal
feestelijke bijeenkomsten en zoeken
steeds meer samenwerking, want we
hebben veel gedeelde belangen.
Uit de Toekomstvisie die LTO
Noordoostpolder heeft geschreven, wordt
duidelijk dat er ook belangen zijn waar
LTO zich specifiek mee bezighoudt.
Van elkaar leren
Marien Verhage, voorzitter
LTO Noordoostpolder, vertelt over de
Toekomstvisie. ‘Als organisatie is het
goed om je sterke en je verbeterpunten
te weten. Bovendien is het belangrijk om
vooruit te kijken. In de agrarische sector
zien we dat er enerzijds minder, maar wel
grotere bedrijven zijn en aan de andere
kant zien we kleinere bedrijven die juist
een niche opzoeken. Globaal genomen,
komen biologisch en gangbaar steeds
dichter bij elkaar. Ondernemers leren van
elkaar en passen die zaken toe die hen
aanspreken.’
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Langjarige contracten
Per jaar stopt 2 tot 3 procent van
de agrarische ondernemers in de
Noordoostpolder. LTO ziet het liefst dat
op de vrijkomende boerderijen agrarische
activiteiten blijven plaatsvinden.
‘Dat past het best bij het karakter van het
gebied. De grond wordt vaak verkocht
of verpacht aan andere bedrijven. We
signaleren dat er meer behoefte is aan
langjarige pachtcontracten. Een agrarisch
ondernemer moet voor het behoud van
kwaliteit en vruchtbaarheid investeren in
zijn grond. Toch moet hij ook economisch
kijken naar haalbaarheid en rendement.
Kortlopende contracten bieden hem dan
niet genoeg zekerheid.’
Beste praktijkopleider
LTO Noordoostpolder heeft zitting in
het bestuur van het Agrofoodcluster.
‘Het Agrofoodcluster betekent veel op
het gebied van onderwijs. Aeres MBO
Emmeloord wordt al jaren gezien als
een van de beste praktijkopleiders
van Nederland. Grof gezegd, loopt het
onderwijs eigenlijk altijd een stap achter,

‘LTO wil bij leerlingen graag het
enthousiasme-zaadje voor de
agrarische sector planten’

maar mede dankzij het Agrofoodcluster en
deelnemende bedrijven krijgen leerlingen
de nieuwste ontwikkelingen mee. Als LTO
juichen we dat toe. Verder stimuleren we
dat alle basisschoolleerlingen een keer in
hun basisschoolcarrière een bedrijf in de
agrarische sector bezoeken. LTO heeft voor
middelbare scholen lesmateriaal ontwikkeld
en benadert opleidingen en klassen
gericht. Wij willen bij leerlingen graag het
enthousiasme-zaadje voor de agrarische
sector planten. Daar plukken we in de
toekomst met z’n allen de vruchten van.’

