Boeren hebben
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Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Wij zijn een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in
Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor
de continuïteit van de land- en tuinbouw en de toekomst
van onze leden. Vanuit de traditie en wortels die 130 jaar
terug gaan. Dat doen we eigentijds door een combinatie
van activiteiten. We opereren in netwerken, werken
samen met andere economische sectoren, geven een
slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven
(participaties) en staan schouder aan schouder met onze
leden en organiseren altijd de beste koop, als het gaat om
een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water,
bodem en vakkennis.

Uitgangspunt
Als boeren en tuinders staan we midden in de maatschappij en vervullen een
sleutelrol, niet alleen als voedselproducent, maar ook als leverancier van groene
energie, van biobased materialen, van zorg, van natuurbeheer, van leefbaarheid,
van biodiversiteit, van recreatie en beleving. Vanuit die veelzijdigheid is onze
overtuiging en ons uitgangspunt dat ‘Boeren een oplossing hebben!’ Daar zijn we
trots op en daar geloven we in.

Ambitie
Het is onze traditie en onze ambitie om oplossingen samen met partners te
ontwikkelen en uit te voeren. We staan voor samen vernieuwend boeren: slim
boeren door verbindingen te zoeken met andere sectoren, zoals high tech, logistiek,
chemie, energie, water, en design, en samen boeren in relatie tot de omgeving en
de samenleving (groene energie, educatie, verbinding met de stad, recreatie).
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De meeste leden van onze vereniging

Voedselzekerheid
en gezondheid

zijn primair voedselproducent en dat
zal de komende decennia niet wezenlijk
veranderen. Wij voelen van oudsher de
verantwoordelijkheid dat er voor nu en de
generaties na ons genoeg eten is, voor mens
en dier. Klimaat, bodem, water en ligging
van Nederland zijn gunstig voor de productie
van voedsel, bomen, planten, sierteelt en
groenbeleving. Het zou gek zijn als we deze
gunstige productieomstandigheden niet
blijvend benutten en behouden voor de
generaties na ons.

Onze ambitie
Telen en kweken van
groente, fruit, aardappelen,
tomaten en sierteelt,
verbouwen van graan en
bieten en houden van
dieren in harmonie met
de omgeving. Dat doen
we door het bewustzijn
van de consument te
vergroten, transparant te
zijn in de productieketen
en in de prijssetting en te
werken aan meer circulaire
voedselketens.

Met de productie van gezond, veilig, smaakvol voedsel
tegen een eerlijke prijs, leveren wij een bijdrage aan de
maatschappelijke opdracht voedselzekerheid en gezondheid
van mens en dier. Daarmee leveren wij een belangrijke
bijdrage aan de economie, welvaart en welzijn van
Nederland en delen van Europa. Dat voedsel produceren
we met kwaliteit en met inachtneming van de natuurlijke
productiefactoren water, bodem en hulpstoffen.
We zien dat consumenten willen weten waar hun eten
vandaan komt en hoe hun eten wordt geproduceerd.
De consument is dan ook een belangrijke stakeholder,
daarom moeten we een gezicht hebben. Want steeds meer
consumenten zien de potentie en de waarde van eten als
basis voor hun eigen gezondheid en heb de waardering
voor ons werk. Daar sluiten we bij aan door het ontwikkelen
diverse concepten met die extra waarde. Ondertussen zetten
we in op samenwerken met afzetorganisaties aan sterke, korte
ketens en staan we garant voor een hoge standaard kwaliteit.
Voedselzekerheid betekent ook efficiënt en verstandig
omgaan met grond- en hulpstoffen, sluiten van kringlopen
op regionale schaal, verbeteren bodemvruchtbaarheid en
productiemethoden met de ambitie van nul-emissie. Dat is
goed voor ons en de generaties na ons, maar zeker voor de
gezondheid van de buren in onze directe omgeving.

Klimaat en energie
De effecten van de klimaatverandering
zetten de voedselproductie onder druk
en daarmee de continuïteit van onze
bedrijven Dat is een bedreiging, maar wij
zien het ook als een kans en een uitdaging.
Terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen uit de veehouderij door
slimme stalsystemen en mestverwerking
is een aanpak waar wij met ondernemers
aan werken. Mestverwerking betekent
biogas voor het opwekken van energie,
schoner en groener (minder olie). We zijn
daarover nog lang niet uitgedacht.
Onze werkorganisatie ondersteunt de samenwerking
van boeren in het verzamelen van biomassa
voor energieproductie, met tuinders lopen
energiebesparingsprojecten, tuinders leveren energie
uit de kas terug aan het net en boeren met zonnecellen
op het dak en een windmolen op het erf zijn nu al
leverancier van stroom aan de buurt.
Wij kunnen koolstof vastleggen in de bodem en zo
verminderen wij de uitstoot van broeikasgas. Dat is
én goed voor het milieu én goed voor de bodem. Zo
ontstaan energie- en klimaat-neutrale kringlopen en
dragen wij bij aan de klimaatdoelen. De circulaire
economie wordt steeds meer een randvoorwaarde voor
onze manier van produceren.

Onze ambitie
Wij realiseren als boeren en
tuinders ons deel van de (inter)
nationale klimaatdoelen door
het verlagen van CO2-voetafdruk,
vermindering van energieverbruik,
leveren van groene energie (wind,
zon en biomassa), verminderen
van broeikasgassen (lachgas,
methaan), vastleggen van koolstof
(organische stof), efficiëntere
inzet van (kunstmatig en
natuurlijke) hulp- en grondstoffen,
versterken van de biodiversiteit en
verbeteren van de waterkwaliteit
en -kwantiteit.

Vitaal platteland

Van oudsher is het platteland
het domein van ons, boeren
en tuinders. Maar ook van
natuurbeheerders, landadel en
de bewoners van de dorpen en
buurtschappen die economisch
sterk met elkaar verbonden waren.
Dat is de afgelopen decennia
veranderd. Het ‘boeren naast de
kerk’ is niet meer. En dat willen we

Onze ambitie
Wij dragen substantieel steentje
bij aan een leefbaar en vitaal
platteland, voor nu en de toekomst.
De focus voor vitalisering ligt op
onze klimaatbijdrage, waterberging,
gezondheid en ontstening en
ontasbesting, het creëren van
nieuwe economische dragers,
behoud van voorzieningen,
verbinden van de stad en het
platteland en draagvlak en
waardering voor land- en tuinbouw.

terug: ‘Vooruit naar vroeger’.
We zetten in op een duurzame verbinding met
de stedeling, omdat de stedeling niet zonder
het platteland kan voor zijn eigen ambities,
zoals gezonde voeding, groene energie, natuur,
biodiversiteit, zorg, beleving en tal van andere
functies die bijdragen aan zijn welzijn en geluk.
Kan de stedeling niet zonder het platteland,
dat geldt omgekeerd ook, voor ons. We kunnen
niet zonder de stedeling.

Om de ambities op de drie hoofdthema’s
klimaat, voedselzekerheid en gezondheid en
vitaal platteland te kunnen realiseren zetten
we in op de randvoorwaarden: boerenkracht
& financiering en innovatie, data, kennis.

Boerenkracht
& financiering
Onze werkorganisatie ondersteunt
ons in versterken van ons vakmanschap
en ons ondernemerschap.
We verkennen samen nieuwe verdienmodellen. We
agenderen de drie hoofdthema’s, ontwikkelen samen
met elkaar en met partners in het veld concrete
projecten en innovaties. ZLTO investeert in continuïteit
en vernieuwing. Kortom: we werken samen en vol
trots en passie aan de oplossingen voor de actuele
maatschappelijke vraagstukken. De passie van de
boeren en tuinders is onze kracht; boerenkracht.

Innovatie, data
& kennis
Onze werkorganisatie werkt samen met ons aan
innovatie, kennisontwikkeling en ‘big data’. Dwars
en diagonaal door alle thema’s, vakgebieden en
aandachtsvelden loopt het belang van innovatie,
kennis en data. Om de concurrentiepositie van de
Nederlandse land- en tuinbouw te versterken en bij
te dragen aan het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken, is innovatie cruciaal. ZLTO draagt met
kennis, netwerk, crossovers en financiële middelen
voor onderzoek, ontwikkelingen en vernieuwing bij
aan het stimuleren van innovatie, kennisontwikkeling
en toepassing van data bij leden. De boer en tuinder
van de toekomst investeert in en is ook de baas over
eigen data. Onze locaties in ’s-Hertogenbosch en
in Colijnsplaat zijn ontmoetings- en broedplaatsen
waar wij deze ontwikkelingen en kennis graag delen
met onze relaties, maar ook met nieuwe verrassende
partners.

Wij jagen aan en brengen op gang
de beweging ‘Boeren hebben een
oplossing’. Onze werkorganisatie
staat schouder aan schouder
en werk met ons samen aan
continuïteit en een volhoudbaar
toekomstperspectief. Wij hebben
oog voor de toekomstige- en
jonge boeren. We investeren
in bekendheid, bewustijn,
waardering en communicatie
(storytelling) en houden sociale
steun aan onze leden op peil.

Onze ambitie

Samenwerken
We nodigen onszelf uit om samen te werken aan oplossingen voor de
actuele maatschappelijke vraagstukken.

www.zlto.nl/boerenhebbeneenoplossing
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