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Net als op landelijk niveau zullen de 
collectieven van agrarische natuurver-
enigingen en de LTO-organisaties ook in 
de provincies samenwerken. Ze maken 
afspraken over de vertegenwoordiging, 
de belangenbehartiging en de commu-
nicatie richting de provincies en andere 
stakeholders.

BoerenNatuur.nl heeft in elke provincie 
een secretaris die werkt voor het samen-
werkingsverband van de collectieven. 
Deze secretaris gaat voortaan overleggen 
met de medewerkers van de regionale 
LTO-teams. Waar dat mogelijk en zinvol 
is, worden relevante onderwerpen vervol-
gens samen opgepakt. 

Samenwerking ook op provinciaal niveau

JaN vaN Liere

LTO en BoerenNatuur.nl gaan nauw 
samenwerken op het gebied van 
belangenbehartiging en com-
municatie. Als vervolg op een 
intentieverklaring eind vorig jaar 
hebben beide organisaties daar nu 
concrete afspraken over gemaakt. 

 AchTERGRoND

‘Heel veel leden van de LTO-
organisaties doen aan agrarisch 
natuurbeheer. Dus behartigen wij 
hun belangen op dat gebied. Boe-
renNatuur doet dat ook. Wat ligt er 
dan meer voor de hand dan elkaar 
op te zoeken en samen te werken’, 
zegt Annette van Velde, LTO-porte-
feuillehouder Omgeving.

Ze stelt vast dat LTO en Boeren-
Natuur.nl in visie en inzet voor het 
agrarisch natuurbeheer grotendeels 
op dezelfde lijn zitten. ‘Soms wordt 
er wellicht wat verschillend gedacht 
over zaken. Dat kan gebeuren, daar 
is in principe ruimte voor. Maar met 
respect voor elkaars mening moet 
het lukken om tot een goede afstem-
ming te komen.’

Net als voorzitter Alex Datema 
van BoerenNatuur.nl ziet Van Vel-
de als belangrijk voordeel van de 
samenwerking dat mensen en mid-
delen efficiënter ingezet kunnen 
worden. ‘Zodat er meer geld over-
blijft voor agrarisch natuurbeheer.’

Een belangrijke meerwaarde zit 
er volgens beide bestuurders ook 
in de sterkere positie die het spre-
ken met één stem oplevert. ‘Dan leg 
je meer gewicht in de schaal. En je 
staat sterker bij keuzes die de rijks-
overheid en de provincies maken’, 
aldus Van Velde.

Ondersteuning cOllectieven
BoerenNatuur.nl is een zelf-

standige landelijke organisatie van 
veertig collectieven van agrarische 
natuurverenigingen met een eigen 
bestuur en werkorganisatie. Deze 
organisatie ondersteunt de collec-
tieven in een professionele aanpak 
van agrarisch natuurbeheer.

LTO heeft met BoerenNatuur.
nl afgesproken de belangenbe-
hartiging en communicatie zoveel 

mogelijk gezamenlijk uit te voeren. 
De resultaten van de samenwerking 
worden over een jaar geëvalueerd. 
‘We kijken dan of de samenwerking 
werkelijk oplevert wat we ons ervan 
hadden voorgesteld. En we weten 
dan ook of de herstructurering 
van LTO gevolgen heeft voor onze 
samenwerking’, legt Datema uit.

Op bestuurlijk niveau houden 
de afspraken in dat Datema aan-
schuift bij de Federatieraad van LTO 
Nederland. Hij wordt dossierhouder 
agrarisch natuur- en landschapsbe-
heer. Daarmee is hij in Den Haag en 
Brussel voor beide organisaties ver-
tegenwoordiger en aanspreekpunt 
als het gaat om agrarisch natuurbe-
heer.

Ook omgekeerd is de vertegen-
woordiging geregeld. Het bestuur 
van BoerenNatuur.nl wordt aange-
vuld met een bestuurder namens 
LTO Nederland. ‘We willen open 

zijn naar elkaar en zoveel mogelijk 
met elkaar delen. Daarom zitten we 
in elkaars besturen’, legt Van Velde 
uit.

Datema noemt het belangrijk 
dat LTO en BoerenNatuur.nl geza-
menlijk tot standpunten en oplos-
singen komen. ‘Ik ben ervan over-
tuigd dat dit meer in het belang is 
van ondernemers met agrarisch 
natuurbeheer dan wanneer wij 
afzonderlijk opereren.’

Hij benadrukt dat BoerenNa-
tuur.nl nooit de intentie heeft gehad 
om zich af te zetten tegen LTO. ‘Onze 
overtuiging is dat het agrarisch 
natuurbeheer een eigen club ver-
dient. Die zelfstandigheid willen we 
nog steeds behouden, maar we zoe-
ken wel de samenwerking met LTO.’  
Datema schat dat meer dan de helft 
van de leden van BoerenNatuur.nl 
ook lid is van een LTO-organisatie.

Ook op het gebied van mede-

werkers bundelen de organisaties 
de krachten. De beleidsadviseurs 
van LTO werken vanuit het beleids-
team Omgeving. De directeur van 
BoerenNatuur.nl zal deelnemen aan 
dat omgevingsteam met agrarisch 
natuurbeheer als aandachtsgebied. 
Zo verwachten de organisaties ook 
aan de ‘voorkant’ afstemming te 
bereiken en dubbel werk te voorko-
men.

PlatfOrm
Van Velde omschrijft de samen-

werking als de oprichting van een 
platform waarin overwegingen en 
standpunten van bestuurders van 
BoerenNatuur.nl en van LTO wor-
den gedeeld.

‘Ik verwacht dat zo in een vroeg 
stadium de verschillende invals-
hoeken op tafel komen van waaruit 
BoerenNatuur.nl en LTO kijken naar 
agrarisch natuurbeheer.’

Vijf Nederlandse onderneemsters 
dingen mee naar de Innovation 
Prize for Women Farmers 2016. Hun 
nominatie is deze week bekendge-
maakt.

De prijs voor vernieuwende 
agrarische onderneemsters wordt 
elke twee jaar toegekend door het 
Women’s Committee van de Euro-
pese boerenorganisatie COPA. Van-
uit Nederland heeft LTO Vrouw en 
Bedrijf kandidaten voorgedragen.

Het resulteerde in de nominatie 
van vijf onderneemsters, afkomstig 
uit het hele land. Uit Limburg is 
Corine Fleuren van fruitbomenkwe-
kerij Fleuren in Baarlo in de race. Zij 
zette de MiniTree, een appelboom-
pje voor in de tuin, in de markt.

Twee kandidaten komen uit Bra-

bant. Het zijn Hellen Jungeburth-
van Rooij uit Drunen en Jeannette 
van de Ven uit Oirschot. Jungeburth 
runt een zorgboerderij voor demen-
te ouderen. Van de Ven heeft een 
melkgeitenbedrijf, De 4 Vennekes-
hoeve. Zij is aangesloten bij Klasse-
boeren en maakt geitenkaas.

Uit Noord-Holland maakt Nicoli-
ne Vaalburg uit Zuidschermer kans 
op de prijs. Zij is actief bezig met 
precisielandbouw en ontwikkelt 
nieuwe producten met knolselderij 
als grondstof.

De vijfde kandidaat is Karolien 
Hupkes van melkveehouderijbe-
drijf De Fuik in het Gelderse Didam. 
Onder de naam Hippekoeien orga-
niseert zij activiteiten om burgers 
kennis te laten maken met de melk-
veehouderij.

Vijf kandidaten prijs COPA Zilveren Greep voor NieuweOogst.tv
GerTJaN vaN Der WaL

NieuweOogst.tv heeft de Zilveren 
Greep 2015 gewonnen. Deze prijs 
voor land- en tuinbouwjournalistiek 
wordt toegekend door de Neder-
landse Vereniging voor Land- en 
Tuinbouwjournalistiek (NVLJ).

Bij de jaarlijkse prijsuitreiking, 
begin deze week, ging de hoogste 
onderscheiding naar Martijn ter 
Horst van weekblad Boerderij met 
zijn dossier over stalregistratie. Hij 
kreeg de Gouden Greep uitgereikt. 
Marjolein van Woerkom ontving de 
aanmoedigingsprijs voor jonge jour-
nalisten, de Bronzen Greep.

NieuweOogst.tv eindigde als 
eerste in de categorie Innovatie en 
veroverde in de eindstrijd de Zilve-
ren Greep. Dat is de prijs voor de één 

na beste journalistieke productie in 
2015.

Hoofdredacteur Patrick Bramer 
is trots op deze blijk van erkenning. 
‘Het is een geweldige erkenning 
voor het redactieteam van Nieu-
we Oogst, dat online video heeft 
omarmd als volwaardig onderdeel 
in de berichtgeving.’

leerPrOces
De introductie van Nieuwe-

Oogst.tv vormt volgens hem een 
leerproces. ‘Zoals dat gaat met inno-
vaties. Je gaat van start met enthou-
siasme en trekt vervolgens lessen 
uit wat werkt en beter kan.’

De ontwikkeling naar online 
videoverslaggeving is geen van-
zelfsprekendheid, weet Bramer. 
‘De agrarische vakpers is traditi-

oneel printgedreven.’ Om de slag 
naar multimediale verslaggeving te 
maken met redacteuren die schrij-
ven, fotograferen en video’s pro-
duceren, is het zaak om focus aan 
te brengen en een helder en her-
kenbaar format te creëren. ‘En te 
investeren in kennis, begeleiding en 
competenties. Met NieuweOogst.tv 
lijken we daar op een goede manier 
in te slagen.’

Het online nieuwsbulletin wordt 
drie keer per week gemaakt: op 
maandag, woensdag en vrijdag. De 
uitzendingen gaan live om 15 uur op 
www.nieuweoogst.nu, Facebook en 
het YouTube-kanaal.

Daarnaast verschijnen bijna 
dagelijks nieuwsvideo’s online met 
items uit de volle breedte van de 
agrarische wereld.

LTO en BoerenNatuur.nl vinden elkaar

Een grotere efficiency in de belangenbehartiging zorgt dat er meer geld beschikbaar is voor agrarisch natuurbeheer. Foto: Twan Wiermans


