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LTO Noord
Bezoekadressen
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle
 (088) 888 66 66

Morra 2, 9204 KH  Drachten
 (088) 888 66 66

Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem
 (088) 888 66 66

Informatiecentrum
info@ltonoord.nl (088) 888 66 44

LTO Noord werkgeverslijn
Zwolle (088) 888 66 88

Projecten LTO Noord
Zwolle, Drachten, Haarlem 
en Wageningen (088) 888 66 77

LTO Vastgoed 
Drachten (088) 888 66 85
Bleiswijk  (088) 888 66 85
Zwolle (088) 888 66 85
Doetinchem  (088) 888 66 85

LTO Noord Advies
Alkmaar (072) 567 02 80
Almelo (0546) 83 10 33
Arnhem (026) 354 26 74
Assen (0592) 30 30 70
Bleiswijk (010) 266 39 30
Doetinchem (0314) 37 69 44
Elst GLD (0481) 36 51 65
Houten (030) 634 54 70
Joure (0513) 48 96 80
Raalte (0572) 32 82 82

LTO Noord Verzekeringen
Velserbroek (023) 520 15 16

GVK Adure Advocaten
Drachten (0512) 30 51 60
Zwolle (088) 888 66 50

Rombou
Ingenieursbureau LTO Noord
Zwolle (088) 888 66 61

Nachtvorstbestrijding kleinfruit

&VRAAGANTWOORD

Projecten op locatie is een informatieve rubriek van Projecten LTO Noord. Hierin wordt 
op locatie een beeld geschetst van interessante projecten en de mensen die daarmee 
bezig zijn. 

Ditmaal: 
Een gesprek met Gerard Vrielink in het Overijsselse Vriezenveen over het praktijknetwerk 
Nachtvorstbestrijding Kleinfruit.

Projectleider:
Harry de Coo van marktgroep Plant en Bedrijf, open teelten.

P r o j e c t e n  o P  l o c a t i e

Zonnepanelen

V Waarom kan ik beter een 
speciale zonnepanelenverze-

kering afsluiten?

A Een groot aantal agrariërs kiest 
er tegenwoordig voor om te 

investeren in zonnepanelen. Een kost-
bare investering waarvan u als agra-
risch ondernemer graag volop wilt 
profiteren. Het is daarom van belang 
de zonnepanelen apart te verzekeren.
Veel assurantietussenpersonen advise-
ren zonnepanelen te verzekeren bij de 
opstalverzekering van het pand. Een 
betere optie is om te kiezen voor een 
speciale zonnepanelenverzekering.
LTO Noord Verzekeringen heeft een 
speciale zonnepanelenverzekering 
ontwikkeld. Hiermee kunt u zich niet 
alleen verzekeren voor schade aan de 
zonnepanelen zelf, zoals bij de opstal-
verzekering, maar ook schade door 
eigen gebrek van de installatie en pro-
ductieverlies van de zonnepanelen zijn 
meeverzekerd.
De zonnepanelenverzekering van LTO 
Noord Verzekeringen heeft speciale 
dekkingen en voorwaarden. Hiermee 
dekt u uw risico’s optimaal af. Wij 
adviseren u graag over de mogelijkhe-
den die er voor u zijn.
Voor informatie kunt u telefonisch 
contact opnemen via T (023) 5201516 
of kijk op de website www.ltonoord-
verzekeringen.nl/zonnepanelen. Onze 
adviseurs zijn u graag van dienst.

Ja a p  E r i n g a ,
LT O  N o o r d  V e r z e k e r i n g e n

Restschuld

V Als ik mijn bedrijf beëindig 
en alles verkoop, blijft er een 

forse schuld over. Moet ik lijdzaam 
afwachten of faillissement aanvra-
gen?

A Geen van beide. Wanneer er 
na beëindiging van het bedrijf 

een restschuld overblijft, is afwach-
ten wat crediteuren gaan doen geen 
goede oplossing.
Stel crediteuren op de hoogte van 
uw financiële situatie. Treed actief 
op naar het zoeken van oplossingen, 
zoals het treffen van een minnelijke 
schikking of toe te treden tot de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Perso-
nen (WSNP).
Het aanvragen van het faillissement 
staat bewust niet in dit rijtje. Bij een 
bv kan dit een oplossing zijn omdat 
een rechtspersoon geen aanspraak op 
de WSNP kan maken.
Bij een persoonlijke onderneming ligt 
aanvragen van het faillissement niet 
voor de hand. Dan komt een WSNP of 
een minnelijke schikking veel eerder 
in aanmerking.
Bij dit alles geldt dat het belangrijk is 
dat u zich goed laat adviseren. Wan-
neer crediteuren het verhaal van uw 
adviseur horen, weten ze dat ook 
anderen naar uw situatie hebben 
gekeken en dat er geen gekleurde 
informatie wordt verstrekt.

Ja n  P i e t e r  P o p k e n ,
LT O  N o o r d  A d v i e s

Blauwebessenteler Gerard Vrie-
link in Vriezenveen denkt dat het 
mogelijk is nachtvorstschade in 
kleinfruit te voorkomen. ‘Dat moe-
ten we leren van collega’s in andere 
sectoren en buitenlandse telers. Die 
kennis moeten we uitwisselen.’

De zorg over de schade door nacht-
vorst in kleinfruit neemt de laat-
ste jaren sterk toe. ‘Daar willen 

we wat aan doen’, zegt projectleider 
Harry de Coo van Projecten LTO Noord. 
Daarom is het initiatief genomen om het 
praktijknetwerk Nachtvorstbestrijding 
Kleinfruit te starten. ‘Daarmee willen we 
leren van andere fruittelers en ook van 
elkaar.’

In de bovenste helft van Nederland 
is er regelmatig schade door nachtvorst, 
constateert Vrielink. Op zijn eigen bedrijf 
kan hij daarover meepraten. ‘Soms 
schiet de temperatuur in het voorjaar 
met een noodgang naar beneden, vaak 

met flinke schade aan het gewas. Daar 
willen we wat aan doen.’

Aan het project doen zes kleinfruit-
telers mee uit Overijssel, Drenthe, Gro-
ningen en Friesland. Het project, dat 
sinds oktober draait, is ingesteld door 
de veiling Fruitmasters in Geldermalsen, 
LTO Noord en de Zachtfruit Telersvereni-
ging Noord-Nederland. Dienst Regelin-
gen van het ministerie van Economische 
Zaken betaalt mee in de kosten. Wage-
ningen UR doet het onderzoek.

RIsIcO’s VeRKLeINeN
Als eerste wil De Coo onderzoeken 

welke maatregelen al worden getroffen 
en wat de schade bij de telers is. Verzeke-
ren tegen vorstschade kan, maar wordt 
weinig gedaan omdat de kosten hoog 
zijn en de regels lastig bij uitbetaling. 
‘Daarom willen we ons verdiepen in de 
oorzaken en de mogelijkheden om de 
risico’s te verkleinen.’

Het blijkt dat in het zuiden van het 

land de schade meevalt. Daar zien telers 
een nachtvorstje als een soort rui. De 
bloesem die sneuvelt, zorgt ervoor dat 
de rest het beter doet en de bessen dikker 
worden. ‘Dat  is hier niet het geval’, zegt 
Vrielink. Hij schat de productiederving 
als gevolg van vorstschade gemiddeld op 
30 à 40 procent. 

Bij de teelt van appels, peren en ker-
sen bestaat veel kennis over het berege-
nen tegen vorstschade, constateert De 

Coo. De vraag is of die kennis ook kan 
worden aangewend in kleinfruit. Naast 
Nederland is in het Amerikaanse Michi-
gan en in Duitsland veel ervaring opge-
daan met beregenen. ‘Als  eerste gaan we 
de bedrijven van drie telers monitoren 
en daarnaast de literatuur doorspitten’, 
vertelt de projectleider.

MeNGeN LucHTLAGeN
Naast beregening wordt het men-

gen van luchtlagen toegepast om vorst-
schade te voorkomen. Ook worden vaak 
warmtebronnen gebruikt, van vuurpot-
ten tot heteluchtkanonnen. ‘Het draait 
uit op maatwerk’, verwacht De Coo. 
‘Overal zijn de omstandigheden anders.’

Zo wil Vrielink graag weten wat de 
invloed is van het gewasstadium en 
de grondsoort. Er hangt voor hem veel 
van af. Hij teelt 10 hectare blauwe bes-
sen. Driekwart gaat naar de veiling, de 
rest wordt tot producten verwerkt en op 
zijn fruitbedrijf de Greftenhoeve aan 
huis verkocht. ‘Daar heb ik de hele win-
ter werk aan’, glimlacht zijn echtgenote 
Johanneke.

W i e b e  D i j k s t r a

Gerard en Johanneke Vrielink demonstreren het snoeien van blauwe bessen aan Harry de Coo (rechts) van Projecten LTO Noord.
F o t o :  W i e b e  D i j k s t r a
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Ziek op vakantie gaan 
De vakantie is de tijd om even 

stoom af te blazen en tot rust te 
komen. Maar hoe werkt het als u 
een medewerker in dienst heeft die 
ziek is?

Hoe is het geregeld met de vakantie-
opbouw van een zieke medewerker? 

In de regel bouwt ook een zieke mede-
werker vakantiedagen op. Er gelden wel 
bijzondere regels. Het recht op vakan-
tiedagen vervalt, als deze regels worden 
overtreden. De regels zijn:
•	De	ziekte	wordt	veroorzaakt	door	gro-

ve nalatigheid of opzet van de mede-
werker.

•	De	ziekte	wordt	onnodig	gerekt.
•	De	 zieke	 medewerker	 heeft	 belang-

rijke informatie rondom zijn gezond-

heidstoestand verzwegen, toen hij 
werd aangenomen.

•	De	zieke	medewerker	weigert	door	de	
werkgever aangeboden passend werk.

OPBOuwTeRMIjN
Is er sprake van langdurige ziekte, 

dan geldt er een maximum opbouwter-
mijn. De medewerker kan dan alleen 
aanspraak maken op vakantiedagen die 
hij heeft opgebouwd tijdens de laatste 
zes maanden van zijn ziekte. Een zieke 
medewerker die gedeeltelijk werkt, halve 
dagen bijvoorbeeld, bouwt alleen vakan-
tiedagen op over de gewerkte uren.

Een zieke medewerker die op vakan-
tie wil gaan, heeft daarvoor vooraf toe-
stemming van de werkgever nodig. De 
werkgever heeft het recht de vakantie te 

weigeren, als dat in zijn ogen het herstel 
in de weg staat. Het is verstandig hier-
voor de bedrijfsarts te vragen of te over-
leggen met de arbodienst. Bovendien 
gaat de vakantie van de medewerker niet 
ten koste van diens vakantietegoed. Dit is 
het gevolg van de regel dat ziektedagen 
geen vakantiedagen zijn en omgekeerd. 
Ziekte tijdens vakantie komt dus volledig 
voor rekening van de werkgever.

Als een werknemer op vakantie ziek 
wordt, gelden vanaf dat moment de nog 
overblijvende dagen als ziektedagen De 
werkgever doet er verstandig aan goede 
afspraken te maken over ziekmelding en 
controleprocedures.

M a r i a  va n  d e n  H e u v e l ,
S a z a s


