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Zo kan het wél
Gebruik de kennis, kunde en waarde van onze Nederlandse vruchtbare delta binnen de EU. Deze 
is essentieel voor een zelfvoorzienend Europees voedselsysteem. Gelet op de actuele geopolitieke 
ontwikkelingen is dit broodnodig: zorg voor een Europese voedselstrategie waarin de rol van 
Nederland erkend wordt. 

Schep ruimte en geef grond aan de land- en tuinbouw voor extensiverings-, klimaat-, en wateropgaven 
en erken de agrarische sector als motor van een nieuwe – biobased – economie. 
 
Blijf ook inzetten op de intensieve duurzame land- en tuinbouw: deze heeft een belangrijke plek in de 
voedsel- en groenvoorziening om een onevenredig grote grondclaim te voorkomen. 
 
Creëer ruimte voor het brede aanbod aan innovatieve oplossingen in bodem- en waterbeheer. 
Voldoende en kwalitatief hoogwaardige mest op maat evenals zoet water moeten we waarborgen. 
Houd de waarde van Carbon Farming en functionele agrodiversiteit in het oog. 
 
Draag zorg voor de duurzame en diervriendelijke veehouderij: deze heeft een essentiële rol in de 
kringlooplandbouw. Waardeer en stimuleer hun rol in de kringloop van essentiële nutriënten voor een 
gezonde bodem, onze humane voedselvoorziening en het terugdringen van voedselverspilling. 
 
Geef agrarisch ondernemers een sleutelrol in de energietransitie: zij kunnen groen gas, zonne- en 
windenergie produceren. Voor de glastuinbouw liggen kansen op het gebied van waterstof en geothermie.  
 
Onderschrijf het belang van gezond voedsel als effectieve preventie om de onverantwoord snel 
oplopende zorgkosten van welvaartsziekten tegen te gaan. De zorg- en voedselsectoren moeten de 
handen ineenslaan en concrete oplossingen bieden. Denk daarbij aan gezonde voedseleducatie- en 
omgeving. 
 
Bied een structurele beloning voor de werkelijke bijdrage van boeren voor het vasthouden van water 
en koolstof en het waarborgen van biodiversiteit en natuurbeheer en zorg dat deze beloningen meerjarig 
en substantieel zijn. Een eerlijke prijs voor agrarisch ondernemers in het verdienmodel van de hele 
keten is hierbij voorwaardelijk. 
 
Bevorder als overheid vraag en aanbod: boeren en tuinders spelen een grote rol in de eiwittransitie. 
Plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem verdienen een gelijk speelveld in Europa. 
 
Stimuleer de verduurzaming van de land- en tuinbouw door agrarisch natuur- en landschapsbeheer en 
ecosysteemdiensten. De verdere ontwikkeling van de biologische landbouw is onderdeel van onze rijke 
landbouwcultuur.
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Hoe kan het wel? 
Een blik op de toekomst.
Onze wereldklasse duurzame en circulaire boeren dienen een groot 
maatschappelijk én geopolitiek belang. 

 1) Introductie

 2) Geopolitieke rol van Nederland als vruchtbare delta
  a) Geopolitieke rol van Nederland
  b) Nederland als vruchtbare delta

 3) Kringlooplandbouw
  a) Utopie en kansen
  b) Mestverwerking
  c) Duurzame energie
  d) Kansen in de glastuinbouw

 4) Gebiedsgerichte aanpak en multifunctionele landbouw
  a) Gebiedsgerichte aanpak
  b) Multifunctionele landbouw

 5) Duurzame veehouderij en dierenwelzijn 

 6) Bodem- en water: kwaliteit en kwantiteit
  a) Bodem en water
  b) Gezonde planten en gewasbescherming
  c) Carbon Farming

 7) Nieuwe teelten
  a) Eiwittransitie
  b) Biobased

 8) Agrarisch natuurbeheer en multifunctionele landbouw
  a) Functionele agrodiversiteit
  b) Natuur-inclusieve landbouw
  c) Agroforestry
  d) Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  e) Gemeenschappelijk landbouwbeleid

 9) Eerlijke prijs 

 10) Gezonde voeding, educatie en het belang van familiebedrijven
  a) Het belang van gezonde voeding
  b) Kennis en kunde
  c) Het belang van familiebedrijven
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Introductie
Boeren en tuinders hebben oplossingen en zijn samen van waarde. Zo luidt de ZLTO-visie 2040 die wij 
eerder dit jaar uitgewerkt hebben. Wij, als vereniging van ruim 12000 boeren en tuinders, geloven in 
deze boodschap en staan aan de lat voor het leveren van gezond, vers voedsel en fijn groen; dragen 
bij aan duurzame oplossingen voor water, bodem, energie en klimaat; zorgen voor een leefbaar, 
vitaal en aantrekkelijk platteland en verdienen mede daarom een eerlijke prijs voor ons waardevolle 
werk.  Deze belofte staat centraal in alles wat we ondernemen. Voor onze boeren en tuinders zijn het 
momenteel uitdagende tijden. Zij worden continu overspoeld door nieuwe wet- en regelgeving: vanuit 
Brussel, Den Haag, de provinciehoofdsteden, zelfs gemeentelijk. Die hebben een enorme impact op het 
ondernemerschap van boer en tuinder. 

Daarnaast zijn er de geopolitieke ontwikkelingen. De gevolgen van de oorlog in de Oekraïne 
zijn ingrijpend: een energiecrisis, inflatie, hoge grondstofprijzen, marktturbulentie, afnemend 
consumentenvertrouwen. De agrarische sector verkeert daar in onzekerheid, terwijl er zoveel kansen voor 
florerend ondernemerschap liggen. 

Boeren en tuinders zijn van nature zeer innovatief ingesteld en passen zich snel aan. Nederland is 
mondiaal koploper als het gaat om gezond, vers voedsel en fijn groen: innovatieve agribusiness-partijen 
en boer en tuinder vinden elkaar in de zoektocht naar verbetering van technologie en methodes om 
hoogproductief én- duurzaam te kunnen produceren. Zij leveren de antwoorden op de eisen die onze 
veranderende wereld aan hen stelt Of het nu gaat over milieu en klimaat, regeneratieve en circulaire 
voedselproductie en verduurzaming. Boeren bieden een oplossing.  

De nieuwe opgaven waarvoor boeren en tuinders staan zijn uitdagend en vormen onderdeel van een 
transitie van de gehele samenleving op vele vlakken. Deze transitie vraagt lef, inlevingsvermogen, als 
samenleving geven en nemen; daadkracht van agrarische ondernemers en de gehele voedselketen. “Oude 
methoden” gebaseerd op kostprijs, productieverhoging en meer van hetzelfde werken niet en moeten 
worden ingeruild voor het toewerken naar een robuust en duurzaam landbouw & voedselsysteem. 

De opgave richting 2040 is uitdagend en complex, maar ook aantrekkelijk en kansrijk: ‘de politiek’ 
ververst zich iedere vier jaar. Dit betekent vaak nieuwe coalities, nieuwe bestuurders, nieuwe 
overtuigingen en dus nieuwe denk- en werkrichtingen en gedetailleerde uitvoeringsprogramma’s. 
Veranderingen in bedrijfsvoering kosten tijd en de investeringscapaciteit van ondernemers is vaak 
beperkt. Daarom pleit ZLTO voor maximale duidelijkheid en rust voor ondernemers. Aangezien meer 
wegen naar Rome leiden en verschillende oplossingen in verschillende transitiepaden bijdrages leveren 
en ondernemerschap tot nieuwe oplossingen leidt die vooraf niet voor een bepaald transitiepad 
zijn bedacht pleiten wij dat ieder bedrijf een eigen transitiepad kan kiezen dat het best past. De één 
extensiveert, de andere intensiveert circulair. De ondernemer moet de vrijheid houden om een eigen, 
duurzaam verdienmodel te kiezen.



5

Geopolitieke rol van Nederland als 
vruchtbare delta 
Geopolitieke rol van Nederland

De wereld is het afgelopen jaar enorm veranderd. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne heeft hier 
een katalyserende rol in gehad. De energiecrisis en het graantekort hebben een discussie op gang 
gebracht over een onafhankelijke en zelfvoorzienende voedselproductie in Europa. Dat is nodig, want de 
geopolitieke machtsblokken richten zich meer en meer op hun eigen regio en belang na een jarenlange 
focus op globalisatie en internationale handel. Een robuust en duurzaam voedsel- en landbouwbeleid 
is van essentieel belang. Omzetting naar praktisch en werkbaar beleid hangt af van politiek-bestuurlijke 
keuzes op alle niveaus: Europees, landelijk, provinciaal en lokaal. In Nederland neemt het aantal agrarisch 
ondernemers af, maar op Europese schaal is hetzelfde aan de hand. Klein- en grootschalige oplossingen 
en aanpak gaan hand in hand, waarbij grootschaligheid vaak sneller het geld oplevert voor substantiële 
verduurzaming die ook haar uitstraling weer heeft op de hele sector.

In de jaren negentig zijn in Europees verband een aantal natuur- en milieurichtlijnen aangenomen waarbij 
het gedachtepermis is dat de kwaliteit van de leefomgeving, natuur en water beter beschermd moeten 
worden. Ondanks dat de emissies van alle bronnen naar lucht, water en natuur ook in deze deltagebieden 
fors naar beneden zijn gegaan lopen deze gebieden tegen juridische grenzen van deze richtlijnen aan, 
verder bouwend op de keuzes die binnen een oudere context genomen zijn. De gebieden waarop de 
richtlijnen van toepassing zijn en waarop de implementatiekeuzes gemaakt zijn, zijn sterk geëvolueerd. 
De richtlijnen of de interpretatie van de richtlijnen door de lidstaten en/of rechterlijke macht zijn zo 
strikt dat de economische ontwikkeling en voedselproductie onder druk komen staan. Zo gebeurt het dat 
lidstaten bij het implementeren van Europese wetgeving gebruik maken van gold plating, wat impliceert 
dat nationale wetgeving nog verder gaat dan het Europees kader. Daarnaast is er de jurisprudentie die 
overheden ertoe dwingt om strenge maatregelen te nemen. Ter rechtvaardiging beroepen rechters 
en regeringen zich op Europese richtlijnen of op internationale verdragen zoals het Verdrag van de 
Rechten van de mens. Daarmee wordt de speelruimte van de nationale overheden een stuk kleiner. Soms 
gebruiken overheden Europese richtlijnen of internationale verdragen als “gelegenheids”-argument dat 
het niet anders kan. 

Drie voorbeelden hiervan zijn de Kaderrichtlijn water, de Nitraatrichtlijn en Natura 2000. Deze 
Europese richtlijnen gelden voor het hele Europese grondgebied. Terwijl er natuurlijk grote verschillen 
zijn tussen uitgestrekte bos gebieden in Zweden of de Alpen, en sterkt verstedelijkte gebieden zoals 
de eerdergenoemde delta’s of het Ruhrgebied of de Parijse agglomeratie. Door de uitwerking van de 
richtlijnen staat de economische ontwikkeling en voedselproductie in deze vruchtbare delta’s onder druk. 
De vraag is natuurlijk of je voor al deze verschillende gebieden dezelfde richtlijn kunt hanteren terwijl de 
context per gebied heel verschillend is. Heeft men voldoende rekening gehouden met snelle urbanisatie 
en de druk op open ruimte? Of zijn er andere oplossingsrichtingen wenselijk en mogelijk in deze 
veranderde en evoluerende context? In Denemarken hanteert men bijvoorbeeld als oplossingsrichting 
een meer strakke scheiding tussen landbouw en natuur. De vraag is of dat in dichtbevolkte gebieden in 
Nederland en België nog wel realiseerbaar is? Daarbij komt nog dat Europa de biodiversiteitsstrategie 
meer “natuur” in landbouwgebieden wil realiseren. 

Er staan nu weer nieuwe wetten en herzieningen van bestaande wetgeving op het programma van de EU. 
Enkele voorbeelden zijn de Natuurherstelwet, afspraken over het klimaat en biodiversiteit, de Europese 
bodemstrategie en bodemwet, het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
een verstrengd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het afbakenen van ‘groene investeringen’. Op 
een hoog abstractieniveau worden er ambitieuze en gebiedsgerichte doelen gesteld voor natuur en 
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milieu. We stellen vast dat zulke doelstellingen ontbreken voor gebieden geschikt voor voedselproductie 
en we stellen vast dat de doelen sneller vastgeklikt worden dan onderbouwd, laat staan oplossingen 
ontwikkeld om haalbaar en betaalbaar aan doelen te voldoen. Uiteindelijk kan straks blijken over 10 tot 
20 jaar dat dit op concreet niveau tot enorme problemen gaat leiden omdat de doelen bijvoorbeeld door 
klimaatverandering helemaal niet haalbaar blijken of de impact en de sociaaleconomische gevolgen op 
de voedselproductie desastreus blijken te zijn. Terwijl vruchtbare delta’s in potentie het meest geschikt 
zijn voor landbouwproductie, wordt het wel steeds moeilijker gemaakt om efficiënt, hoogproductief en 
rendabel te zijn. Overheidsbeleid moet voorwaarden scheppen, niet hinderen. Dus: heldere doelen en 
kaders, geen knellende middelvoorschriften en onwerkbare protocollen.

Zo kan het wél! 

Nederland heeft zich ontwikkeld tot mondiaal koploper in de agri & food. Innovatieve agribusiness-
partijen, ondernemers, kennisinstituten en overheden hebben elkaar gevonden in allianties om 
hoogproductief en duurzaam gezond voedsel en fijn groen te kunnen produceren. De wereld prijst ons 
daarvoor. Doorontwikkeling vanuit onze huidige positie naar een model om met o.a. technologie nog 
beter samen te werken met de natuur is de snelste weg naar een duurzame, biodiverse en gezonde 
voedselproductie. Niet alleen in Nederland, maar als voorbeeld voor andere vruchtbare delta’s in de 
wereld. Met ook voor deze aanpak en technologie een gezond langjarig verdienmodel voor ons land.
Het is de uitdaging van onze tijd om als Europa maximaal zelfvoorzienend te zijn op basis van innovatieve 
en circulaire principes. We hebben 447 miljoen consumenten in de Europese Unie waarvan maar 30% in 
plattelandsgebied leeft, en 40 miljoen werkzaam zijn in de voedselketen. De vruchtbare delta in ons deel 
van de wereld moeten we blijven koesteren. Het is belangrijk dat agrarisch ondernemers ruimte krijgen 
om hun maatschappelijke rol te kunnen vervullen; op het gebied van voedselproductie naast bodem-, 
water- en klimaatbeheer.

Nederland als vruchtbare delta

Er zijn een aantal vruchtbare delta’s in Europa. Deze Delta’s zijn vanwege hun ligging 
en andere gunstige randvoorwaarden uitgegroeid tot sterk verstedelijkte economische 
hotspots. Denk bijvoorbeeld aan de Povlakte in Italië, Vlaanderen en Nederland. 
In deze sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebieden vindt ook intensieve 
landbouwproductie plaats. In de eerste plaats vanwege de vruchtbare gronden en 
de tweede plaats vanuit de ligging, dicht bij een hele grote groep van welvarende 
consumenten en met historisch gegroeide logistieke voordelen. Nederland is een vruchtbare, maar 
ook dichtbevolkte delta. Ons land heeft de uitdaging om het landelijk en stedelijk gebied optimaal te 
gebruiken voor behalen van vele maatschappelijke doelen. Voedsel en groen zijn hierbij essentieel. De 
centrale vraag is hoe we de diverse functies en kwaliteit van het landschap zo optimaal mogelijk kunnen 
laten samenkomen.
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Zo kan het wél

ZLTO pleit voor behoud van landbouwgrond. Agrarisch gebruikte gronden moeten agrarisch blijven om 
aan de verschillende opgaven te voldoen, in combinatie met fiscale voordelen voor de agrariërs die 
willen stoppen. Creëer waar mogelijk extra. Het areaal landbouwgrond in Nederland dient niet kleiner, 
maar juist groter te worden. Nederland kent een rijke historie van inpolderingen, ontginningen en 
cultuurtechnische werken: voeg hieraan een nieuw hoofdstuk toe! Extra landbouwgrond biedt kansen 
voor extensivering, kringloop- en natuur inclusieve landbouw en zo kunnen we het hoofd bieden aan de 
klimaat- en wateropgaves. Ook zal meer grond zorgen voor minder druk op de grondmarkt en daardoor 
voor een beter verdienvermogen voor ondernemers. Grond in eigendom van agrarisch ondernemers 
zorgt voor beter bodem- en waterbeheer en draagt bij aan een duurzaam verdienmodel voor de agrarisch 
ondernemer. Het vergt immers lange termijninvesteringen in bodem- en watergebruik die pas vele jaren 
later rendement geven. 

Naast deze voordelen zijn er andere maatregelen die genomen kunnen worden om de grond in onze 
vruchtbare delta optimaal te kunnen gebruiken. Geef bijvoorbeeld een forse impuls aan de leefbaarheid 
van het landelijk gebied door structuurversterking van de agrarische sector in combinatie met andere 
ruimtelijke en maatschappelijke opgaves. Ook kunnen overheden op vrijwillige basis 10% van het 
Nederlandse areaal beschikbaar stellen voor vormen van ‘meervoudig grondgebruik’ waar meerdere 
functies – altijd gerelateerd aan voedsel en groen – samenkomen. Dit biedt ondernemers ook de 
mogelijkheid om agrarisch natuurgebied mee te nemen in hun bedrijfsvoering. Bovendien is het in dit 
kader van belang dat we leegstand in het buitengebied – oftewel vrijkomende agrarische bebouwing 
– actief tegengaan. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten; niet alleen zal dit resulteren in extra 
landbouwgrond, maar ook zal dit de leefbaarheid van het landelijke gebied ten goede komen. Immers, 
leegstaande kassen, schuren en stallen zijn zeer aantrekkelijk voor ondermijnende (drugs)criminaliteit. 
Zeker in combinatie met een relatief grote mate van anonimiteit in het buitengebied en boeren en 
tuinders in een kwetsbare (financiële) positie.

Stel centraal landelijke kaders vast met ruimtelijke ordening en voer regie op het versterken van de 
agrarische structuur via uitvoer in gebiedsgerichte aanpakken. Alle partijen moeten gelijk beoordeeld 
worden tijdens de evaluatie van ruimteclaims. Om extra en onnodige druk op landbouwgrond te 
voorkomen, moet bij elke ruimteclaim in eerste instantie gekeken worden naar grond die in eigendom 
van lokale en regionale overheden is, ook in het stedelijk gebied. Een inzet van 2-3 miljard euro voor het 
provinciaal inzetten van instrumenten voor herverkaveling, via investerings-, financierings- en fiscale 
regelingen, zal hier ook een significante bijdrage geven.

Kringlooplandbouw
Utopie en kansen

Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw die beoogt de natuurlijke 
kringloop te sluiten met een oneindig hergebruik van stoffen. Realiteit is dat het 
voorlopig onmogelijk is om kringlopen volledig te sluiten; eerst moeten lekken dicht. 
De nadruk moet dus liggen op ‘zo goed als mogelijk’, met beleidsmatige ruimte om 
voortdurend door te ontwikkelen. Laten we daarom voorzichtig zijn om utopisch 
wensdenken niet te projecteren op het nu.

Voor ZLTO is de bodem de basis; voor behoud van goede bodemvruchtbaarheid zijn organische stoffen 
en de nutriënten kali, stikstof en fosfaat de belangrijkste basisbehoefte. Dierlijke mest is een belangrijke 
leverancier van deze producten, maar ook het vakmanschap voor vruchtbare bodems en grondbewerking 
van de agrarisch ondernemer en de inzet van diverse groenbemesters spelen hier een belangrijke rol. 
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Afhankelijk van grondsoort, weer, natuur, water en landgebruik zou de agrarisch ondernemer zelf moeten 
kunnen kijken hoe ze dit zo minimaal kunnen doen. De voorstelde kalenderlandbouw in het 7e Actieplan 
Nitraat heeft hier een compleet tegenwerkende invloed op. Ook moet hierbij in ogenschouw genomen 
worden dat ondanks deze inzet er behoefte zal blijven aan onbewerkte mest vanuit de akkerbouw-, 
vollegronds-, en biologische sectoren. Zeker gezien de wetenschap dat biologische sectoren momenteel 
biologische mest vanuit het buitenland moeten laten aanvoeren, zou het creëren van een evenwicht op 
landelijk niveau centraal moeten staan in beleidsvoering.

Zo kan het wél

ZLTO is actief met pilots voor kunstmestvervangers, voornamelijk in Brabant Bemest 
Beter (BBB) wordt hiermee gewerkt. Dit doen we in nauwe samenwerking met HAS Green 
Academy, het Nederlands Centrum Mestverwaarding (MCM) en de provincie Noord-
Brabant. Wij geloven in een toekomst van natuurlijke kunstmestvervangers. Dierlijke mest 
bevat zoveel nutriënten die te hergebruiken zijn en met de inzet van kunstmestvervangers 
kunnen deze beter worden benut. Op de langere termijn dient dit ook een geopolitiek strategisch doel.  
Brabant Bemest Beter richt zich op de transitie naar een meer circulaire akkerbouw en veehouderij door 
middel van het optimaal gebruik van dierlijke mest en producten die hieruit gewonnen worden. Via een 
betere bemestingspraktijk worden de emissies en dus de verliezen verlaagd en willen we een bijdrage 
leveren aan het verdienmodel van de agrarisch ondernemer, aan een betere bodem- en waterkwaliteit en 
aan een kleinere footprint. 

Wie biologisch wil boeren, gebruikt geen kunstmest. In ons drukbevolkte kleine land is er te weinig 
grond om volledig biologisch te kunnen produceren; dat zou leiden tot een drastische vermindering van 
productie en tast de voedselzekerheid aan. Wij willen de balans zoeken tussen biologisch en gangbaar en 
benadrukken daarbij dat beide vormen van landbouw duurzaam kunnen zijn. Meststoffen worden nog te 
veel gezien als een afvalprobleem: ze zijn nuttige, zelfs noodzakelijke, stoffen voor optimale gewasgroei 
en helpen bij het sluiten van kringlopen, verbetering van bodem- en waterkwaliteit en vermindering van 
klimaatimpact. Mét verdienmodel voor de agrariër. Onze oproep is en blijft om gezamenlijk te werken 
aan minder kunstmestgebruik en slim hergebruik van dierlijke mest. De wet- en regelgeving moet op dat 
doel afgestemd worden. Wij pleiten voor akkoord op de inzet van RENURE-producten als vervanging van 
kunstmestproducten. De bal hiervoor ligt in Brussel. Om in Nederland de inzet van RENURE-producten 
te kunnen borgen is er, vooruitlopend op goedkeuring, vanuit de sector een initiatief opgepakt om een 
certificering in te richten.

De recente inperking van derogatie verlaagt de mogelijkheid tot het sluiten van kringlopen drastisch. 
Het blijft een Europees besluit waar wij weinig aan kunnen veranderen, maar is geen garantie voor het 
behalen van een betere water- en bodemkwaliteit. Sterker, op derogatiebedrijven is de waterkwaliteit 
gemiddeld genomen beter. Behoud en optimale benutting van dierlijke mest is essentieel voor de 
bodem- en waterkwaliteit, de teelt van gewassen en dus ons voedsel. Optimale benutting betekent 
zo laag mogelijke verliezen via uitspoeling, afspoeling en uitstoot. Bekend is dat in het zuidwesten 
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van Nederland de bodem dreigt te verschralen door het gebrek aan de juiste organische meststoffen 
en nutriënten en beperkingen in de gebruiksnormen. Deze ontwikkeling staat haaks op de wens om 
de bodemkwaliteit centraal te stellen en is een bevestiging dat met generiek beleid gebaseerd op 
middelvoorschriften het niet vanzelfsprekend is dat doelen gehaald worden. Daarvoor is maatwerk nodig: 
doelvoorschriften waarmee op regionaal en op bedrijfs- en perceel niveau de juiste keuze gemaakt 
kunnen worden. Dan komt ook de ondernemer in zijn kracht en worden er keuzes gemaakt die in hun 
situatie het best passend en het meest doeltreffend zijn. Dat is ook in zijn belang. Verbetering van de 
bodemkwaliteit is de basis voor het verdienmodel. Kortom, we pleiten voor maatwerk per perceel. De 
mogelijkheden hiervoor moeten volledig benut worden. Programma’s zoals het Bedrijfsbodem Water 
Plan, Bodem Up, Brabant Bemest Beter en de integratie met DAW leveren een bijdrage in de praktische 
uitvoering en maken inzichtelijk welke kansen er zijn. In uitvoeringsagenda mest van de provincie 
wordt ingezet op een beweging naar emissiearme meststromen (ammoniak en methaan) en uitfasering 
van drijfmest. We onderschrijven het belang van emissiearme meststromen, maar de impact van deze 
visie op individuele bedrijven wordt in onze optiek enerzijds onderschat en anderzijds onvoldoende 
ondersteund met passend beleid en ondersteuningsmaatregelen. Zeer opvallend hierbij is het feit dat het 
Brabantse stallenbeleid een beperkende factor is om de doelen uit de uitvoeringsagenda te realiseren. Het 
stallenbeleid leidt tot inzet op een 1-dimensionale oplossing terwijl inmiddels duidelijk is dat er met een 
integrale aanpak meerdere maatschappelijk relevante doelen kunnen worden gediend (denk aan reductie 
van stikstof, broeikasgassen zoals methaan, geur, fijnstof en de productie van biogas). Ondernemers 
krijgen nu niet de tijd om deze mogelijkheden te benutten terwijl de ontwikkeling hiervan vergevorderd 
is. Een gemiste kans en in onze optiek een extra argument om de datum van het stallenbeleid los te 
laten en te koppelen aan de landelijke regelgeving. Daarmee ontstaat ruimte voor het implementeren 
van integrale oplossingen waarmee meerdere maatschappelijke doelen gediend zijn. Los van een harde 
vastlegging en naleving van doelen pleiten we voor een nieuw sociaal contract, op basis van vertrouwen 
en wederzijdse verantwoordelijkheden. 

Kalenderlandbouw is een onwerkbaar model, dat in de praktijk onuitvoerbaar is. De natuur houdt zich niet 
aan een kalender. Wij pleiten ervoor om, uiteraard binnen vastgestelde kaders, de verantwoordelijkheid 
voor het beheer van bodem en water bij de agrariër te leggen. Zij beschikken over het vakmanschap 
en zijn de sleutel om hierin de juiste stappen te zetten. Deze verantwoordelijkheid brengt uiteraard 
ook verplichtingen met zich mee. Maatregelen en resultaten moeten inzichtelijk worden gemaakt. Dat 
klinkt dwingend maar als dit een logisch gevolg is van een aanpak die ook de ondernemer wat brengt en 
waarvoor hij gemotiveerd is, is dat een win-win situatie. Doelen centraal en ondernemer in zijn kracht.

Mestverwerking

De beweging naar een emissiearme landbouw is in volle gang. Op dit moment zijn 
er diverse kansrijke integrale initiatieven voor de verlaging van emissies. We kijken 
hierbij steeds meer naar de hele keten waar voorheen de focus vooral op de stal 
lag. Dit is belangrijk. Enerzijds omdat je binnen alle schakels de emissies en dus 
verliezen wil beperken en anderzijds omdat uiteindelijk de bodem centraal staat en je 
meststoffen nodig hebt die aansluiten bij de behoefte van de bodem en de gewassen die geteeld worden. 
Als ZLTO zijn we in toenemende mate betrokken bij initiatieven waar de keten centraal staat en waar alle 
schakels in deze keten als een treintje met elkaar verbonden worden. Dit gebeurt o.a. in de PPS Betere 
Stal Betere Mest Betere Oogst en binnen het programma fieldlabs waarin we een aantal van deze ketens 
centraal stellen. Het gaat hierbij om het aantonen van de reducties die gehaald kunnen worden, maar ook 
om het benoemen en waar mogelijk wegnemen van de hobbels die deze aanpak nu nog frustreren. Denk 
bijvoorbeeld aan het ontbreken van passende regelgeving en de juiste stimulans voor ondernemers om 
via deze weg een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang. Inspanningen en investeringen met 
een breed maatschappelijk doel behoren gewaardeerd te worden en voor ondernemers betekent dit ook 
een bijdrage in het verdienmodel.
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Zo kan het wél

Vanuit ervaringen bij bestaande initiatieven blijkt er veel mogelijk te zijn. Interessante ketens zijn die 
van bronscheiding of dagontmesting. Met bronscheiding worden substantiële reducties van ammoniak 
en methaan gerealiseerd. Daarnaast wordt ook geur aangepakt en verbetert het klimaat in de stal. Goed 
voor mens en dier en dit vertaalt zich in goede diergezondheid wat op zijn beurt weer positief is voor het 
verdienmodel. Een win-win situatie en met recht een integrale oplossing. Bronscheiding levert meerdere 
meststromen op zoals bijvoorbeeld een urinefractie die zou kunnen passen als kunstmestvervanger. 
Dagontmesting gecombineerd met mono-mestvergisting is een ander voorbeeld waarbij sprake is van 
een integrale oplossing. Ammoniak en methaan worden gereduceerd en met gebruik van een scheider 
gevolgd door een stikstofstripper wordt het digestaat omgezet in een 3-tal emissiearme meststromen 
die gericht inzetbaar zijn op bedrijfsniveau. Bij gebruik binnen de melkveehouderij geeft deze optie 
mogelijkheden om minerale kunstmest te vervangen met eigen geproduceerde kunstmestvervangers en 
het af te voeren volume daalt waardoor er binnen de huidige plaatsingsruimte meer organische stof op 
het bedrijf kan blijven. Dit komt de bodemkwaliteit ten goede. Afhankelijk van de exacte opzet zorgt in de 
melkveehouderij (van stal tot akker) voor een verlaging van de ammoniak uitstoot van ca. 32 kg per koe 
per jaar naar ca. 13 kg per koe per jaar. Ook wordt er groengas geproduceerd waarmee een belangrijke 
bijdrage kan worden geleverd aan de energietransitie en de insteek vanuit Den Haag om minimaal 20% 
groengas in te voeren in het reguliere aardgasnetwerk voor stedelijk gebruik. Om dit niveau van 20% te 
halen is voldoende biomassa nodig. Mest is daarbij een essentiële component. 

Het gaat hier om een gesloten keten zodat de product- en nutriëntenstromen goed te volgen zijn. 
Productie van groen gas (uit mest) en verdere verwaarding van de reststoffen is kansrijk en dient 
meerdere maatschappelijk doelen. In het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken om in Nederland 2 
miljard m3 biogas te gaan produceren. Met de productie van groene energie via mestvergisting, verlagen 
we de afhankelijkheid van fossiele energie en reduceren we emissies van meststoffen. Naast verschillende 
bijdrages voor maatschappelijke uitdaging is de productie van groene energie een belangrijke drager voor 
het verdienmodel van de agrarisch ondernemer. 

Monovergisting lijkt het meest wenselijke spoor, maar ook covergisting biedt mogelijkheden. Het 
rendement is vaak beter en daarnaast kan deze route een belangrijke rol spelen in de circulaire landbouw 
door reststromen op deze manier te verwaarden. Uiteraard moet dit met aandacht voor passende 
inrichting, locatiekeuze en professioneel management om overlast te voorkomen. 

ZLTO onderschrijft het belang van emissiearme meststromen. Daarmee wordt ook onderkent dat er 
voldoende capaciteit beschikbaar moet zijn om dit proces te faciliteren. Dit is essentieel. Wij pleiten voor 
voldoende locaties voor de ver- en bewerking van mest en een stimulering (subsidie) om investeringen 
hierin te bevorderen die zodoende bijdragen aan onze Nederlandse duurzame energietransitie.
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Duurzame energie

ZLTO pleit om de sleutelrol die agrarisch ondernemers hebben in de duurzame 
energietransitie nog groter te maken. Denk bijvoorbeeld aan zonne- en windenergie, 
energieopwekking uit de kas, bio-energieproductie door agrarisch ondernemers en 
rechtstreekse levering op lokaal niveau aan bedrijven en huishoudens. Zo kunnen ook 
pieken van het energienet uit worden gebalanceerd.

Zo kan het wél 

Dit wordt in de praktijk ook al opgepakt door ZLTO en haar leden; een goed voorbeeld hiervan is het 
Energie handelsplatform Roosendaal. Hier kunnen Roosendaalse ondernemers opgewekte energie 
verkopen en ondernemers op bedrijventerrein Majoppeveld vervolgens energie kopen. Zo is er een 
varkenshouder met 764 zonnepanelen op de daken van zijn stallen en stroom levert die een autodealer 
op het bedrijventerrein vervolgens afneemt. Dit soort initiatieven zouden verder moeten worden 
opgepakt en uitgerold.

Voor de mogelijkheden tot replicatie en opschaling zijn netbeheerders essentieel. Deze partijen zijn ook 
grotendeels gebonden aan de regelgeving van de landelijke overheid. Er moet vanuit de overheid en 
netbeheerders beiden meer flexibiliteit geboden worden in het koppelen van producenten aan afnemers. 
Nu is het namelijk zo dat, op het moment dat je stroom levert en dit het net op gaat, de netbeheerder 
verantwoordelijk is. De focus van netbeheerders ligt op het leveren van stroom op de juiste plekken. 
Dit maakt het moeilijk om goede afspraken met elkaar te kunnen maken op bijvoorbeeld lokaal en 
gemeentelijk niveau, wat ook positief uit zou pakken voor netbeheerders. Je moet júist de samenwerking 
opzoeken om netcongestieproblematiek op de kunnen lossen en de bedrijven te stimuleren om deze 
initiatieven verder op te pakken. We kunnen nu zoveel duurzame energie opwekken, laten we dat als 
overheid, sectoren bedrijfsleven in gezamenlijkheid optimaal benutten. 

Een goede prikkel om dit soort initiatieven op te schalen zou bijvoorbeeld het belasten van het brengen 
van stroom over lange afstanden zijn, en dus ook minder belasting als je stroom lokaal afzet. Dit is ook 
een kernidee van kringlooplandbouw: zo dichtbij als mogelijk, zo ver als het moet. Dit kunnen we ook met 
energie toepassen. Een andere prikkel zit in het verlenen van subsidies voor initiatieven die zich beleggen 
op het verbinden van verschillende partijen. Veel subsidies gaan richting technische oplossingen, terwijl 
de overheid ook hierop in zou moeten zetten om dit soort initiatieven aan te jagen en te stimuleren. 

Ook productie van biogas biedt mogelijkheden. Het reduceert emissies: CO2, methaan, stikstof en lachgas 
vanuit de land- en tuinbouw én helpt Nederland om verder van fossiele brandstoffen af te gaan. Ook kan 
dit het verdienmodel van de agrariër vergroten wat gebruikt kan worden voor verdere verduurzaming van 
hun bedrijfsvoering.

Kansen in de glastuinbouw

Al ruim 100 jaar worden er groenten, bloemen en planten geteeld in kassen. Over de jaren 
zijn de kassen geëvolueerd tot teeltruimtes die bescherming bieden tegen de veranderende 
seizoenen. Deze evolutie is gepaard gegaan met modernisering op grote schaal om 
de teelten te optimaliseren en milieuvriendelijker te kunnen werken. De Nederlandse 
tuinbouw heeft wereldwijd dan ook een koppositie op het gebied van (teelt)techniek, 
duurzaamheid en productiewaarde, maar is ook een sector in het middelpunt van maatschappelijke 
veranderingen. Enerzijds verschuift de consumptie steeds meer van dierlijk naar plantaardig, anderzijds 
eisen consumenten en beleidsmakers een steeds hogere, klimaatvriendelijke, kwaliteit van hun voedsel, 
bomen en planten. Ook bemoeilijken de steeds extremere weersomstandigheden het telen in de open 
lucht en is het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel in toenemende mate een uitdaging voor 
ondernemers. 
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De huidige energiecrisis domineert de dagelijkse bezigheden van de tuinders. Verduurzaming komt 
steeds hoger op de agenda. 

Externe energetische verduurzamingsprojecten vragen doorgaans om grote investeringen en voldoende 
afzetmogelijkheden waardoor een grote kritische massa benodigd is. Er is daarom wel ruimte nodig: 
fysiek en beleidsmatig. Ruimte voor solitaire kassen om uit te kunnen breiden of te verplaatsen, voor 
glastuinbouwclusters om te kunnen blijven ontwikkelen en innoveren en voor teeltondersteunde 
voorzieningen om meer teelten bedekt op de kunnen pakken. Op haar beurt kan de glastuinbouw kansen 
verzilveren op het gebied van energie en klimaat, denk bijvoorbeeld aan koppelingen met de industrie om 
restwarmte of CO2 te kunnen benutten. 

Zo kan het wél  

Geothermie en waterstof bieden de sector op de middellange termijn kansen om de afhankelijkheid van 
gas sterk te verminderen.  

Op het gebied van waterstof gaan twee grote projecten lopen die beiden samen zullen komen in 
Zuidoost-Nederland, de Delta Corridor en de Gas Unie Backbone. De Delta Corridor is een leiding voor 
o.a. waterstof en CO2 tussen de Rotterdamse haven, industrieterrein Chemelot en het Ruhrgebied. De 
leidingen lopen door het Brabantse landschap van het noordwesten naar het zuidoosten en bieden 
mogelijk kansen voor de aanwezige glastuinbouwclusters. Onder andere glastuinbouwcluster Asten/
Someren kijkt samen met glastuinbouwclusters uit Noord-Limburg naar mogelijkheden om (restwarmte 
van) deze waterstofleiding te benutten voor de warmtebehoefte in kassen. Nederlandse en Duitse 
overheden en industrie en hebben de ambitie de pijpleiding in 2026 in gebruik te nemen. Glastuinders 
zijn diverse projecten gestart en er loopt een financieringsaanvraag bij de Topsector T&U voor pilots. 

Een andere leiding die wellicht kansen biedt is de GasUnie Backbone. Deze toekomstige waterstofleiding 
zal vanuit de Eemshaven richting Limburg lopen en vanaf 2025 komt dit landelijke netwerk in gedeeltes 
beschikbaar. Dit gebeurt voornamelijk door hergebruik van bestaande aardgasleidingen. Waterstof van 
deze leiding kan eveneens een bron van (restwarmte van) waterstof zijn voor glastuinbouwcluster Asten/
Someren.

Ook zijn er verscheidene verkenningen gestart op het gebied van geothermie. In 2018 zijn de 
geothermieputten in Noord-Limburg gedicht. In Deurne is men inmiddels weer een scan-traject gestart 
om de mogelijkheden verder uit te werken. De betrokkenen in de regio staan inmiddels in contact met het 
Ministerie van Economische Zaken: de provincies Noord-Brabant en Limburg, Glastuinbouw Nederland, 
Greentechport Brabant en een aantal ondernemers. Ook elders in de provincies Noord-Brabant en 
Zeeland zouden geothermie-initiatieven opgepakt kunnen worden. De potentie rondom geothermie 
is enorm en de sector erkent het als de toekomst voor glastuinbouw. Gezien de afhankelijkheid 
van aardlagen in een gebied is er maatwerk nodig vanuit de politiek om, met o.a. Deurne als pilot, 
investeerders en andere geïnteresseerden mee te nemen in de uitwerking en potentie van geothermie.
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Gebiedsgerichte aanpak en 
multifunctionele landbouw
Gebiedsgerichte aanpak

Met de gebiedsgerichte aanpak wil de provincie samen met waterschappen, 
terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven, ZLTO en andere 
belangenorganisaties samenwerken om de condities in de zones direct rondom 
stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden te verbeteren. Ter discussie staat onder 
andere verdroging als gevolg van klimaatverandering, stikstofneerslag en uitputting van de bodem, maar 
ook de agrarische- en energietransitie en de beschikbaarheid van grond voor natuur- en woningbouw. 
Een integraal plan waar de belangen van de verschillende partijen zijn gewaarborgd en de vraagstukken 
gecombineerd kunnen worden opgepakt is het uiteindelijke doel van deze processen. Ruimte en grond 
staan hier centraal: bouwend Nederland, de agrarische sector en natuur hebben allen ruimte nodig om 
aan de verschillende maatschappelijke opgaven te kunnen voldoen.

Zo kan het wél

De GGA-processen bieden de mogelijkheid om de maatschappelijke opgaven vanuit Europa en landelijk 
beleid te vertalen naar passende oplossingen voor de regio’s. Om beweging te kunnen creëren zullen 
twee zaken centraal staan in de discussies richting de overheid: financiering en grond. Overheidsinstanties 
en/of natuurorganisaties zullen het verschil in waarde moeten compenseren tussen de actuele waarde 
van de grond en de afgewaardeerde waarde na bekendmaking van de natuurdoelen om een agrarisch 
ondernemer duidelijkheid te kunnen bieden.

Om de opgaven vanuit Europa en landelijk te kunnen vertalen naar regionale aanpakken zal integraal 
gekeken moeten worden naar de opgaven die er liggen, ook voor de landbouw: extensiveren betekent 
niet per definitie meer reduceren, circulair intensiveren zal voor bepaalde gebieden meer opleveren. 
Agrarisch natuurbeheer is ook een effectieve manier om natuur- en landbouwopgaven te combineren 
rondom de Natura 2000 gebieden. Wat we nu echter zien is dat de agrarisch ondernemer afhankelijk is 
van subsidies om grond te beheren, maar dat is geen houdbaar verdienmodel: het verdienmodel moet 
uiteindelijk in de exploitatie worden opgenomen. Vanuit LTO Nederland hebben we 6 transitiepaden 
gedefinieerd die boeren en tuinders kunnen inslaan om toekomstperspectief én een antwoord op te 
maatschappelijke opgaven te kunnen combineren: agrarisch natuur- en landschapsbeheer, high tech 
(gesloten), high tech (open), kringloop, biologisch en maatschappelijk. Als de doelen per gebied en per 
sector in kaart zijn gebracht, kunnen ondernemers op bedrijfsniveau bekijken welke oplossing het beste 
bij hun bedrijf past en ze de meeste resultaten mee kunnen behalen. ZLTO pleit voor een balans tussen 
extensieve en intensieve voedsel- en groenproductie, mits gebaseerd op duurzame en circulaire principes 
en dito bedrijfsvoering. Een integrale aanpak leidt tot het opvangen van CO2, het bevorderen van een 
vitale en vruchtbare bodem en het drastisch verminderen van de stikstofuitstoot.

Ook procesmatig zijn er winsten te behalen om het zo effectief mogelijk te laten verlopen. Veel partijen 
aan de GGA-tafels vertragen het proces aanzienlijk. Vanuit ZLTO hebben we al meer dan een eeuw 
ervaring met gebiedsprocessen en weten dat dit vaak 10 jaar kan duren. De maatstaf voor een organisatie 
om plaats te nemen aan de tafels zou moeten zijn dat ze toe kunnen voegen aan de tafel, iets te ‘geven’ 
hebben, en daar tegenover ook iets kunnen ‘nemen’ voor hun belang en dat van de achterban die ze 
representeren.
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Multifunctionele landbouw

Boeren en tuinders staan aan de lat voor meer dan alleen gezond en lekker voedsel: 
ze zorgen voor een verbinding met de samenleving. Een brug tussen stad en 
platteland. Een vitaal platteland waar sociale cohesie proactief bevorderd wordt. 
Agrarisch ondernemers hebben in toenemende mate meerdere functies op hun 
bedrijf, denk bijvoorbeeld aan recreatie, toerisme, zorgverlening voor jong en oud, 
natuurontwikkeling en energieproductie. Deze multifunctionele agrarische ondernemingen dienen 
daarom niet alleen een economisch, maar ook een belangrijk sociaal en maatschappelijk belang. 
Ook kunnen ze weggevallen functies in de bedrijfsvoering opvangen. De multifunctionele landbouw 
levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland en zorgt daarnaast ook voor meer 
werkgelegenheid.

Zo kan het wél

Agrarisch ondernemers spelen in op de mogelijkheden rondom Multifunctionele Landbouw (MFL): tussen 
2018 en 2020 steeg de omzet van de MFL-sector, ondanks de coronapandemie, met maar liefst 15% naar 
ruim 1 miljard euro. In volgorde van omvang gaat het om boerderijverkoop, gevolgd door zorglandbouw, 
recreatie, kinderopvang, agrarisch natuurbeheer en boerderijeducatie. Wij verwachten dat uiteindelijk 
de helft van de boeren en tuinders een multifunctionele activiteit zal ontwikkelen. Er moet wel ruimte 
gecreëerd worden voor dit soort ontwikkelingen. Omgevingsplannen moeten dusdanig worden ingericht 
dat er ruimte is voor een duurzame en economische ontwikkeling van de sector. Ook moet beleid vanuit 
de verschillende overheden goed op elkaar afgestemd worden zodat de regeldruk afneemt. Hierbij is het 
ook essentieel dat het bedrijf een goed rendement op de geleverde inspanningen kan verdienen. Of deze 
inkomsten van de agrarische tak of multifunctionele activiteit komen is hierbij van minder belang: wij zien 
één modern, multifunctioneel agrarisch bedrijf waarbij de verschillende activiteiten een versterkend effect 
op elkaar hebben.

Duurzame veehouderij en 
dierenwelzijn
Er zijn verschillende belangen die duwen op een land- en tuinbouw zonder veehouderij, 
terwijl de duurzame veehouderij, met oog voor dierenwelzijn, ook richting 2040 een 
essentiële rol blijven behouden. ZLTO pleit dan ook voor een focus op een integrale 
benadering van de stikstof-problematiek in de land- en tuinbouw; maatregelen zijn 
meer effectief als die in samenhang worden genomen. Juist in een provincie als 
Brabant moeten we in staat zijn om de potentie van Brainport te verbinden met de 
agrarische sector. Zowel in het ontwikkelen van nieuwe veehouderijsystemen als in het monitoren van 
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diergezondheid, emissies en kwaliteit van de leefomgeving. In de landelijke ambitie Gezonde Dieren 2030 
zijn concrete doelen gesteld op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat & omgeving en 
markt. 

Wellicht ten overvloede: we moeten prioriteit geven aan het zo snel mogelijk legaliseren van bedrijven 
en activiteiten die onder de PAS legaal waren. Dat houdt in dat bedrijven die een zogeheten PAS melding 
gedaan hadden of in het geheel geen vergunning nodig hadden, alsnog een Natuurvergunning wordt 
verleend dan wel van de vergunningplicht worden uitgezonderd. Dat zal ook moeten gelden voor 
beweiden en bemesten die de Raad van State eveneens vergunningplicht acht.

Zo kan het wél

Nederland als koploper in de agrofoodsector: niet alleen binnen Europa maar in de wereld. Deze huidige 
positie van Nederland kunnen we ook in 2040 innemen, maar een focus op een integrale benadering en 
bijbehorende investeringen zijn hiervoor cruciaal. Er ís plaats voor duurzame veehouderij met oog voor 
dierenwelzijn in Nederland, en de overheid moet duidelijkheid bieden voor de – essentiële – rol van 
deze sector richting de toekomst. Experimenteerruimte, werkbare investeringsregelingen en stimulansen 
moeten beschikbaar zijn voor bedrijven die innovaties en nog niet uitontwikkelde technieken toepassen. 
Zo behouden we ook de innovatieve bedrijven zoals Lely en Vencomatic in Nederland, door ze ruimte te 
bieden hun innovaties in samenwerking met lokale ondernemers te blijven ontwikkelen en kunnen de 
ondernemers integraal emissies reduceren.

Een integrale benadering belegt zich niet enkel op technologische oplossingen. Ook het stimuleren 
van dier-, voer- en managementmaatregelen met bijpassende methoden en technieken kunnen 
een significante bijdrage leveren aan reductie zonder ingrijpende, en kostbare, investeringen in 
de bedrijfsvoering te moeten implementeren. Deze maatregelen moeten niet alleen de structuur 
van de bedrijven verbeteren maar moeten ook een verdienmodel voor de agrariër bevatten om 
toekomstperspectief te waarborgen. Juist nu kunnen we, door middel van technische innovaties, inzetten 
op het borgen van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Dat zal het 
vertrouwen van omwonenden in de veehouderijbedrijven doen toenemen. Veehouderijbedrijven kunnen 
een grote rol spelen bij het bevorderen van de zoönosegeletterdheid, waar de overheid zo dringend naar 
op zoek is. 

De landbouwgrond die beschikbaar komt door stoppende bedrijven moeten vervolgens worden ingezet 
voor het verlagen van de stikstof-emissie per hectare van de bestaande bedrijven in een gebied. 

Bodem- en water: kwaliteit en 
kwantiteit
Om kringlopen te kunnen sluiten en duurzaam voedsel en groen te kunnen produceren, zijn een 
vruchtbare en vitale bodem in combinatie met voldoende zoetwatervoorzieningen én de kennis en kunde 
van de boer van essentieel belang. We moeten de vruchtbare bodems in het zoet water koesteren en 
duurzaam gebruik en verbetering stimuleren.

Bodem en water

Het rapport van de Noord-Brabantse Adviescommissie Droogte stelt duidelijke doelen aan de 
waterpartners om de waterbalans te herstellen. Niet voor niets is de ondertitel ‘Naar een omslag in het 
(grond)waterbeheer in Noord-Brabant’. Het is nu aan deze partijen, waaronder ZLTO, om met een concreet 
plan van aanpak te komen. De commissie introduceerde vergaande maatregelen om het grondwaterpeil 
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in Noord-Brabant te verhogen, de onttrekkingshoeveelheid te verminderen en droogte te bestrijden. De 
agrarische sector is inmiddels al enkele jaren bezig met de opgaven die de commissie beschrijft: water 
vasthouden, beregeningsbehoefte verminderen, zuiniger water toedienen en de waterbalans herstellen. 
Er komen ook op Europees niveau in toenemende mate maatregelen waar de sector aan moet voldoen, 
denk aan Kaderrichtlijn Water en de Europese Nitraatrichtlijn.

Het is bekend dat 1% stijging in organische stof in de bodem een toename van 
160.000 liter water vasthouden per hectare betekent. Dit kunnen we gebruiken om 
bodem- en waterbeheer beter te meten: we analyseren waterdata en koppelen dit aan 
bodemkwaliteit (in de vorm van OS); op termijn kunnen we de managementaanpassingen 
van boeren koppelen aan bodemkwaliteitsverbetering. Hierdoor zien boeren sneller of 
ze hun bodem verbeteren, een betere en gezondere bodem vormt de basis voor gezond voedsel, meer 
ecologie op het perceel en kan op termijn bijdragen aan een weerbaar makend effect door een betere 
waterhuishouding.

Zo kan het wél 

Het coaching programma BodemUP helpt agrariërs bij het uitvoeren van doelgerichte plannen 
voor effectief water-, bodem en nutriëntenbeheer. De acties worden vervolgens vastgelegd in het 
Bedrijfsbodem- en waterplan (BBWP). We geloven erin dat middels een positieve aanpak, waarbij 
de ondernemer bedrijfsspecifiek wordt gecoached en voor zijn goede inzet wordt beloond, meer 
resultaat wordt geboekt dan via verdergaande wet- en regelgeving. Voorwaarde is wel dat die beloning 
daadwerkelijk inhoud krijgt. Denk aan toestemming om te kunnen beregenen, als dat nodig is. Een andere 
incentive is een financiële vergoeding voor versterken van de waterbalans, verbetering grondwater of 
toename organische stof. Door goed gedrag zichtbaar en langjarig te belonen wordt ongewenst gedrag 
vanzelf minder interessant. Vanzelfsprekend moeten excessen gestraft worden. 

Uiteindelijk is het de inzet van ZLTO om iedereen actief bij te laten dragen aan waterkwaliteit- en 
kwantiteit. Die beweging kwam langzaam op gang, maar inmiddels hebben we ongeveer 650 deelnemers 
BodemUP en BBWP, waarvan 550 in Brabant. Verdere opschaling is vooral afhankelijk van de vraag of 
regionale overheden, al dan niet met ketenpartijen, inhoud kunnen geven aan blijvende voordelen van 
het BBWP.

BodemUP is in 2018 begonnen als initiatief vanuit ZLTO, mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit 
de provincie Noord-Brabant en Brabant Water, om een betere bodemvruchtbaarheid, betere benutting van 
nutriënten en verdere bodem-verbeterende maatregelen te introduceren en realiseren op bedrijfsniveau. 
Dit adviestraject is begonnen met 8 zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant, maar is 
sindsdien uitgebreid. ZLTO begeleidt en adviseert ondernemers bij het selecteren, uitvoeren en evalueren 
van maatregelen op percelen waarvan ondernemers hopen en verwachten winst te behalen op het 
gebied van bodemkwaliteit. De adviseurs introduceren praktische een eenvoudig toepasbare maatregelen 
waarmee de ondernemer betere productie, een betere bodem- en waterkwaliteit en meer afhankelijkheid 
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door kan voeren. De maatregelen worden op bedrijfsniveau geëvalueerd, en de agrarisch ondernemer 
blijft hier in de lead. De provincie Noord-Brabant en de waterschappen waarderen deze aanpak en de 
inzet van de sector en willen het aantal deelnemers in BodemUP 2.0 laten groeien van 550 naar 1750. 
Dit is afgesproken in het Grondwaterconvenant Noord-Brabant De opdracht om dit te coördineren ligt 
opnieuw bij ZLTO, waardoor we ook de komende jaren sturend kunnen zijn in het ondersteunen van 
agrariërs in duurzaam bodemgebruik. In Zeeland zijn momenteel 50 deelnemers. Mede in relatie tot het 
Uitvoeringsprogramma Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer zijn gesprekken gaande om dit aantal te 
vergroten naar 100 à 150 deelnemers. De groei in Zuid-Gelderland (nu 25 deelnemers) doen we in overleg 
met waterschap en provincie.

ZLTO pleit voor een integrale kijk naar bodem- en waterbeheer, inclusief de thema’s mest, stikstof en 
beschikbaarheid van zoet water. Denk hierbij aan mestverwerking om tot betere meststoffen te werken, 
zie ook het hoofdstuk ‘kringlooplandbouw’, het gebruik maken van brongerichte maatregelen en 
precisiebemesting en bodembeheer. Onder brongerichte maatregelen verstaan we bijvoorbeeld het zo 
snel mogelijk scheiden van mest in een feces- en urinefractie in rundvee-, kalver- en varkensstallen. Bij 
grootschalige invoering van brongerichte scheiding van feces en urine zal de doelstelling ten aanzien van 
stikstofemissie wel worden gehaald; bovendien komen andere opdrachten voor de Nederlandse landbouw 
en samenleving een stuk dichterbij.

Zoet water in Zeeland

Zoetwater is een voorwaarde voor een vitaal platteland. Voorzichtige schattingen laten zien dat er 
een toename is van de zoetwatervraag van tenminste 2% per jaar. Ons doel is om de behoefte en de 
beschikbaarheid van zoetwater duurzaam in balans te brengen/te houden. Om dit te bereiken werken 
ZLTO, waterschap en provincie samen. Deze samenwerking is een grote kracht. De lijnen zijn kort: de 
Zeeuwse eigenheid wordt gekoesterd. 

Zoetwater in Zeeland heeft een eigen strategie nodig, gezien een aantal invloeden 
voorkomen dat we de watervraag die in de directe toekomst gevraagd gaat worden kunnen 
beantwoorden. Denk hierbij aan het onvoorspelbare weer. De gemiddelde jaartemperatuur 
stijgt, en een zeespiegelstijging van tussen de 0.80 en 1.50 meter of meer wordt in de 
komende 100 jaar verwacht. Dit heeft direct impact op het functioneren van de agrarische 
sector. Ook het actief toelaten van zoutwater vergroot het probleem, en moet tegengegaan worden. De 
agrarische sector is afhankelijk van zoet water om te kunnen blijven bestaan. Het gaat hierbij beiden om 
het belang van de voedselproductie en de teelt van siergewassen. 

Er ligt ook een beleidsmatige focus op afvoer: zoet water wordt tijdelijk opgeslagen in het 
oppervlaktewatersysteem, met als uitgangspunt de afvoer van overtollig water. Er is geen verdere 
strategie voor conservering of aanvoer van water. Ook wordt er al langer in sommige gebieden zoet water 
opgepompt. Na de zoet-zoutkartering van de ondergrond is het aantal onttrekkingen sterk gestegen, 
zelfs zodanig dat plaatselijk het gevaar van uitputting dreigt. Vanuit de historie gezien is het verklaarbaar 
dat onze prioriteit ligt bij waterafvoer. Eerdere technische, technologische en financiële beperkingen 
hebben hierin echter geleid tot een zekere berusting. Wanneer we in Zeeland daadwerkelijk een bloeiend 
agribusiness complex willen behouden en ontwikkelen, moeten we naast afvoer ook aanvoer en 
behoud van bruikbaar zoetwater omarmen. Een vitaal platteland is onze gezamenlijk maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Dat vraagt zowel om actie van overheden als de agrarische sector zelf. Zowel in de 
vorm van bestuurskracht als de inzet van financiële middelen.

Zo kan het wél 

De Proeftuin Zoet Water ontwikkelt nieuwe kennis om de verziltingsbedreiging het hoofd te bieden. Dit 
betekent dat zowel wordt ingezet op het vergroten van de beschikbaarheid als het efficiënter omgaan met 
zoetwater. Voldoende waterpeil is in toenemende mate een maatschappelijke prioriteit. Niet alleen voor 
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de landbouw, maar ook qua effecten op funderingen van infrastructuur, gebouwen en op de natuur.
De bereidheid en het commitment om daadwerkelijk het roer om te gooien en daadwerkelijk te 
investeren, is waar wij ons gezamenlijk voor willen inzetten. Kleinschalige veranderingen kunnen agrariërs 
zelf oppakken, waarbij zij zich gesteund en erkend voelen door de hulp van overheden, in de vorm van 
subsidiegelden (Deltaplan Zoetwater, POP, Interreg etc.).

Grote veranderingen kunnen we samen realiseren wanneer provincie en/of waterschap het voortouw 
nemen. Om mislukkingen en teleurstellingen te voorkomen, moet de medewerking van agrariërs vooraf 
geborgd zijn. Wij willen samen het water vóór Zeeland laten werken.

Gezonde planten en gewasbescherming

ZLTO kent een uitvoeringsprogramma ‘Gezonde Planten 2030’. Om een echte transitie 
te verwerken, is het wenselijk dit programma voor onbepaalde tijd te verlengen. 
Nauwe afstemming met EU-beleid is hierbij noodzakelijk. Nederland vervult op dit 
gebied een voortrekkersrol. Sector en overheid zijn verschillende pilots gestart om 
gewasbeschermingsmiddelen zoals glyfosaat te vervangen door mechanische of 
biologische alternatieven. Dat vraagt tijd. Zonder werkbare alternatieven kunnen we 
helaas geen vrijstelling aanvragen, terwijl plagen als de bonenvlieg ieder jaar terugkomen en een 
aanzienlijke invloed op de oogst hebben, met alle gevolgen van dien.

Er komen ook een aantal ontwikkelingen op gang in de buitenteelten op het gebied van biocontrolled. 
Vitalere planten hebben minder bescherming nodig en dus minder gewasbeschermingsmiddelen. 
Een deel chemie is voor reguliere productie op de korte termijn zeker nog noodzakelijk gezien 
de afhankelijkheid van (weers-)omstandigheden, zoals bijvoorbeeld schimmel rond de teelten na 
enkele dagen regenval rond het oogstseizoen. In de ontwikkeling van biocontrolled en biologische 
gewasbescherming speelt de keten ook een grote rol. Minder gewasbeschermingsmiddelen betekent 
minder controle op je teelten. Waar een gemiddelde consument dat niet zal kunnen identificeren heeft 
een deel van de keten strenge eisen gesteld voor de producten die ze inkopen. Bijvoorbeeld een plant 
met een lieveheersbeestje erop die wordt afgekeurd, of een preienoogst met trips-schade. Ondernemers 
zijn dan eerder geneigd gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken om hun producten goedgekeurd 
te krijgen. De maatschappelijke discussie leidt ertoe dat er nu strenger gekeken wordt naar residu van 
middelen op planten, of zelfs naar de origine van de stek die in het buitenland mogelijk met in Nederland 
verboden middelen zijn behandeld.

Zo kan het wél

Allereerst heeft de overheid een centrale rol als informatievoorziener. Met angst en emotie dragen 
verschillende NGO’s niet bij aan een goede en gebalanceerde transitie. De overheid heeft hier de taak om 
neutraal uit te leggen wat de sector in transitie doet en wat de rol van gewasbescherming hierbinnen is. 
Voor degenen die werkelijk anders willen zijn er ook alternatieven zoals biologisch geproduceerd voedsel, 
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met de kennisgeving dat ook zij gebruik maken van natuurlijke gewasbescherming zoals onder andere 
koper. 

Binnen de transitie zelf komt het er dus op neer dat veel telers pas van de chemie af kunnen op het 
moment dat er goede alternatieven zijn. Regelgeving en trage toelating belemmeren dit proces en 
zorgen er vervolgens voor dat ook keten- en agrarische partijen maar langzaam in beweging komen. We 
moeten verder kijken dan de directe, een op een vervanging van een bestaand middel met een alternatief. 
Technologie en innovatie zouden hierbij centraal moeten staan, denk bijvoorbeeld aan IFM, industriële 
automatisering. We hebben hier ook al stappen gezet: chemie is namelijk niet direct het probleem. Het 
probleem centreert zich rond de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar de lucht, bodem en 
water. We hebben technologie beschikbaar die deze emissies drastisch kunnen verminderen, maar tegen 
worden gehouden door de eisen die de wetgever aan de ketenpartijen stelt. Beleid moet afgestemd 
worden met een meerjarenvisie waar de sector en keten voor langere tijd mee kunnen innoveren, 
ontwikkelen en reduceren. 

De agrarische sector kan, en moet, dan ook in beweging komen. We moeten zoeken naar combinaties 
van oplossingen: biologie in combinatie met robotisering, mechaniek of, indien noodzakelijk, chemie. Zo 
kunnen we emissies en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verbeteren, en wordt 
het versterken van de natuurlijke weerbaarheid van bodem en planten hier integraal in meegenomen. 
Een stimuleringsprogramma waarin veredelaars gemotiveerd worden meer te investeren in de natuurlijke 
resistente van planten tegen ziekten en plagen zou hier bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden. En we 
hoeven hiervoor niet ver te zoeken: de kennis die we hierover binnen onze eigen landsgrenzen hebben 
is ongekend. Veredelaars met kleine teelten of specifieke bodem- en klimatologische omstandigheden 
zullen dan ook sneller geneigd worden deel te nemen aan deze initiatieven. 

De initiatieven vanuit de Europese Unie spelen ook een rol. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe wetgeving 
voor biostimulanten. Een EU Biostimulant label zorgt voor duidelijkheid en onderscheid in een breed 
aanbod aan groene middelen. Het verkrijgen van dit label volgt echter een lang traject met hoge kosten. 
Registratie van een enkel biostimulant kost al snel 200.000 euro, waarna je een claim op het etiket mag 
voeren. Een tweede claim verhoogt de prijs al snel naar 300.000. Veel producenten van biostimulanten 
zijn kleinere bedrijven of startups, waardoor deze hoge kosten afschrikwekkend werken. 

Carbon Farming

Carbon Farming, letterlijk: koolstofboeren. Kern van dit programma is het vergoeden 
van het langdurig vastleggen van koolstof in de bodem en biomassa: akkerbouwers en 
melkveehouders die in samenwerking met bedrijven ‘carbon credits’ op kunnen bouwen 
door CO2 uit de lucht te halen en vervolgens langdurig vast te leggen in de bodem. Met 
dit programma helpt ZLTO boeren met het nemen van maatregelen om via de opslag van 
koolstof de bodemkwaliteit verbeteren. Het is een win-win: de bodemkwaliteit verbetert, 
boeren krijgen een vergoeding voor de genomen maatregelen en bedrijven leveren een maatschappelijke 
bijdrage en kunnen klimaatneutraal, of zelfs klimaatpositief, ondernemen.

Er lopen verschillende projecten waar dit al gebeurt. Omdat ze in de opstartfase zitten, worden deze 
projecten nu deels gefinancierd door de overheid. Uiteindelijk is het doel om een volwassen verdienmodel 
te ontwikkelen, zonder dat ondernemers afhankelijk zijn van subsidies.

Carbon Farming is heel kansrijk. Daarom is het nu zaak om de projecten op te schalen. Gelukkig 
onderkent de Europese Commissie dit ook. ZLTO heeft Eurocommissaris Frans Timmermans een 
whitepaper overhandigd met de kansen voor koolstofvastlegging. De Europese Commissie heeft recent 
ook naar buiten gebracht dat ze zelf het initiatief en de leiding willen nemen wat betreft richtlijnen en 
methodieken rondom Carbon Farming.
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Een van de belangrijkste overwegingen om, en grootste voordelen van, dit ZLTO-programma te 
ondersteunen is het gegeven dat Carbon Farming één van de weinige manieren is om koolstof 
daadwerkelijk uit de lucht te halen in plaats van het enkel te reduceren. Natuurlijk heeft ook Carbon 
Farming zo haar uitdagingen: het is kostbaar om koolstofvastlegging nauwkeurig te meten en te 
modelleren, en daarnaast is het proces omkeerbaar, waardoor er voor een langere periode afspraken 
met de ondernemers moeten worden gemaakt. Blijven werken aan breder politiek en maatschappelijk 
draagvlak is de komende periodes cruciaal.

Zo kan het wél

ZLTO is sinds 2019 met dit programma bezig. Daarmee vertolken we landelijk en Europees een 
voortrekkersrol. Het is mooi om te constateren dat ons voorbeeld navolging krijgt in andere landen. Dat 
je in de bodem netto koolstof kunt opslaan, was al langer bekend, maar dat je dit ook kunt verwaarden 
in een zakelijk model is nieuw: een eerlijke, betrouwbare en aantrekkelijke manier om CO2 uit de lucht 
te halen. De meerkosten voor deze duurzaamheidsinspanningen worden op dit moment niet vergoed via 
de verkoopprijs van het voedsel. Deze kosten kunnen deels via CO2 compensatie worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld door het eerder toegelichte idee om commerciële bedrijven die klimaatneutraal of 
klimaatpositief willen ondernemen te interesseren voor compensatie middels Carbon Farming. Via het 
project Go2Positive verbindt ZLTO deze bedrijven met agrariërs. 

De volgende stap is het opschalen van deze projecten: momenteel wordt er al 3470 ton aan betaalde 
CO2 uit de lucht gehaald door de ondernemers die aangesloten zijn bij dit project. Carbon Farming komt 
echter met een aanzienlijke administratielast. We werken nu met methodes die nog in ontwikkeling zijn 
en regelmatig worden aangescherpt, aangezien we wachten op nationale en Europese richtlijnen zodat de 
initiatieven ook beleidsmatig gewaarborgd zijn. Zo willen we de aantrekkingskracht van Carbon Farming 
ook aan de kant van de agrarisch ondernemers vergroten. Op termijn kunnen we de winsten zelf ook 
aanzienlijk vergroten door Carbon Farming te combineren met andere duurzaamheidsdoelstellingen: 
denk aan groenbemesters die een bijdrage leveren aan koolstofvastlegging, biodiversiteit en verminderde 
uitspoeling van stikstof en andere nutriënten.

Koolstofvastlegging is een langdurig proces en het vereist daarom ook consistent en concreet 
overheidsbeleid, wat de projecten en agrariërs ontwikkelperspectief voor de lange termijn kan bieden.
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Nieuwe teelten
Eiwittransitie

Er is een groeiende vraag naar plantaardige eiwitten, wat kansen biedt. De oorlog in 
Oekraïne heeft de discussie van zelfvoorzienende landbouw op de voorgrond geplaatst. 
Met de Nationale Eiwitstrategie heeft de overheid beiden erkend en als doel gesteld 
minder afhankelijk te worden van de import van eiwitten. Dus: meer eiwitrijke gewassen 
op Nederlandse bodem te telen. Feit is dat het nog niet rendabel is voor ondernemers 
om eiwitten te verbouwen. De opbrengst per hectare is niet genoeg, er is nog onvoldoende vraag 
vanuit de consument naar lokale plantaardige eiwitten en de concurrentie vanuit het buitenland is 
groot. In Nederland hebben we, ook op initiatief van ZLTO, een Bean Deal opgezet. 56 partijen hebben 
deze overeenkomst ondertekend en hun intentie bevestigd de eiwittransitie te bevorderen. Een bont 
gezelschap van boeren, veredelaars, onderwijs, onderzoekers, verwerkers en consumentenorganisaties 
hebben zichzelf aan het werk gezet om de doelen te concretiseren. Diverse overheden ondersteunen de 
Bean Deal financieel.

Ultieme doel van de Bean Deal: verhoging van het areaal eiwitrijke gewassen voor menselijke 
consumptie. Vanuit de sector willen we de opbrengst verhogen en kwaliteit van de gewassen verbeteren. 
Randvoorwaarden hier zijn wel dat het teeltsaldo omhooggaat. De keten moet meebewegen. De 
keten beweegt mee als er massa komt; massa in de productie, die ook zorgt dat veredeling van betere 
rassen zal gaan plaatsvinden en die ook bij de ontvangst, opslag, drogen, be- en verwerking leidt tot 
een volwaardige keten die voldoende concurrerend is met bijvoorbeeld soja uit Zuid-Amerika. Goede 
voorbeelden zijn cateraar Hutten en ME-AT (in samenwerking met Herba en CZAV en Agrifirm), die 
bewust ervoor gekozen hebben om meer eiwitten van Nederlandse bodem af te nemen.

Zo kan het wel

De grootste uitdaging is het ongelijke speelveld ten opzichte van agrariërs in ons omliggende landen. 
Vlaanderen keert al langere tijd 600 euro per hectare aan subsidie uit terwijl financiële steun in ons land 
ontbrak. Het GLB kan ondernemers stimuleren om met eiwitrijke gewassen aan de slag te gaan. Bij de 
eco-regeling staan stikstofbindende gewassen specifiek benoemd. Het GLB ligt nu vast tot en met 2026: 
er worden echter strengere eisen gesteld om mee te kunnen doen aan het GLB (conditionaliteiten) en 
een verhoogde administratielast. Een duidelijke stimulans en investering vanuit de overheid om deze 
teelten op te pakken en uit te breiden zal meer ondernemers motiveren om hun bedrijfsvoering af te 
stemmen op deze nieuwe teelten. Ook moeten we doorpakken op actuele projecten met een focus op 
ketensamenwerking en teeltbegeleiding, juist om ook de keten mee te nemen in goede prijsafspraken. De 
veldbonenburger is een succesvol resultaat van zo’n aanpak.

Biobased

Biobased is het gebruik van biomassa voor de productie van hernieuwbare grondstoffen. Denk 
bijvoorbeeld aan constructiematerialen, vezels, chemie en brandstof. Bij biobased gewassen kun 
je denken aan vezelgewassen als vlas en riet, bijproducten als stro en bietenloof maar ook hout, 
bijvoorbeeld als product van agroforestry. Biobased groeit aanzienlijk in populariteit gezien de vele 
voordelen en kansen die het met zich meebrengt.

Er is een groeiende vraag naar circulaire materialen, versneld door de stijgende materiaalprijzen en de 
duurzaamheidsopgaven in de bouw- en chemiesectoren. Ook draagt het bij aan de opgaven rondom 
koolstofvastlegging, naast bodemkoolstof houdt het ook koolstof vast in het materiaal zelf. De gewassen 
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hebben vaak een lage input van mest en gewasbescherming nodig wat het mogelijk een geschikte 
oplossing maakt voor bufferstroken en overgangsgebieden natuur, maar ook voor minder productieve 
gronden. Ook reststromen kunnen hier ten volste worden benut: zo kun je bijvoorbeeld plastic maken 
van het blad van suikerbieten. Voor een restproduct waar normaliter geen verdienmodel voor de agrariër 
achter zit, kun je nu betaald worden. Stro kun je afzetten bij veehouders die ze als strooisel gebruiken, 
maar ook als duurzaam bouwmateriaal om huizen te bouwen.

De landelijke en regionale overheden erkennen de mogelijkheden ook en proberen het te stimuleren met 
regelingen binnen het GLB en door middel van doelstellingen voor de huizenbouw. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft bijvoorbeeld met een aanvullende financiering 
van het programma Building Balance een impuls gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe ketens voor 
biobased bouwmaterialen. Building Balance is een stichting die zich inzet voor ketensamenwerkingen 
op het gebied van biobased initiatieven. Hiervoor ontvangen ze financiering vanuit o.a. Rabobank, ASR, 
de ministeries BZK en LNV en verscheidene provincies. De Tweede Kamer stemde ondertussen voor 
een motie van Grinwis (CU) en Boulakjar (D66) waarin stond dat het bouwbesluit zodanig moet worden 
aangepast dat er meer vraag komt naar in Nederland geteelde bio-grondstoffen.

Zo kan het wél

De potentie van biobased wordt inmiddels breed erkend, maar zoals bij iedere nieuwe ontwikkelingen 
vinden we ook hier uitdagingen om het breder te kunnen introduceren en implementeren. Het 
introduceren van nieuwe teelten brengt een zeker niveau van onzekerheid met zich mee: de risico’s 
zijn nog grotendeels onbekend en de teeltkennis is bij veel ondernemers nog beperkt: hoe werkt de 
afzetmarkt? De markt is er echter klaar voor, en ZLTO wil dat onze leden deel kunnen nemen aan deze 
transitie en de kansen binnen biobased.

Alle partijen hebben een rol om de mogelijkheden van biobased te kunnen benutten. ZLTO moet op 
het gebied van de teelten ondersteunen in het delen van teeltkennis, om de risico’s rondom de nieuwe 
teelten te verminderen en de opbrengst te kunnen verbeteren. De keten is aan zet voor goede en stabiele 
afzetmogelijkheden. Denk hierbij aan gegarandeerde afzetmogelijkheden, zodat ondernemers alles wat 
ze oogsten voor een bepaalde prijs kunnen verkopen. Zeker met nieuwe teelten wil je als ondernemer iets 
van zekerheid dat ze worden opgehaald. Ook overheidsinstanties spelen een belangrijke rol. Binnen het 
GLB wordt biobased nu redelijk gestimuleerd, maar er moet meer budget vrijkomen voor innovatie, en 
ook moet de afzetmarkt verder mee worden ontwikkeld. Miscanthus duurt bijvoorbeeld 3 jaar voor je het 
kunt oogsten, dus is deze teelt een flinke, en redelijk onzekere, investering voor de agrarisch ondernemer. 
De overheid kan hier middels beleidsmatige tegemoetkomingen risico’s verminderen en ondernemers 
helpen om de keuze voor biobased te maken.
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Agrarisch natuurbeheer
Van oudsher zijn agrariërs hoeders van het buitengebied. In onze tijd zien we deze traditionele rol 
nog weleens over het hoofd. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer draagt bij aan natuurbehoud- en 
beheer en zorgt voor een vitaal, groen en weerbaar buitengebied. Vanwege de druk op de ruimte in het 
dichtbevolkte Nederland lukt het in stand houden van natuur – flora en fauna – alleen met actief beheer: 
hier hebben boeren en tuinders een cruciale rol. Niet alleen rond instandhouding van de natuur, maar 
zeker ook om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke wens om meer natuur te hebben in Nederland.

Functionele agrodiversiteit

Functionele agrodiversiteit (FAB) is biodiversiteit die nuttig is voor de landbouw en 
bijvoorbeeld helpt om insectenplagen te onderdrukken. Maatregelen die agrariërs 
bewust nemen om de (functionele agro) biodiversiteit op het bedrijf te vergroten, 
noemen we FAB-maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan bloemenranden 
en andere bodemmaatregelen die biodiversiteit aantrekken en insectenplagen 
onderdrukken. Naast de maatschappelijke voordelen kunnen agrarische ondernemers 
zelf ook minder afhankelijk worden van externe input. Door het stimuleren van de biodiversiteit rondom 
hun percelen verbeteren ze ook de bodem- en waterkwaliteit.

Zo kan het wél

Via het programma Fabulous Farmers dragen agrariërs concreet bij aan verbreding van de 
agrobiodiversiteit en worden ze ondersteund bij het verhogen van de efficiëntie van natuurlijke 
hulpbronnen. Binnen het project begeleiden experts ondernemers bij het implementeren van 10 FAB-
maatregelen, waaronder randenbeheer, agroforestry, inbreng van organische stof, vanggewassen en 
fysische of biologische gewasbescherming.

Natuur-inclusieve landbouw

In gespreken met leden merken we dat ondernemers zoeken naar mogelijkheden om hun 
bedrijfsvoering te extensiveren en/ of te verduurzamen. De beschikbaarheid van grond 
en mogelijkheden voor een aanvullend verdienmodel spelen hierbij een cruciale rol. 
Om te kunnen extensiveren en gemiddeld twee GVE (groot vee eenheden) per hectare 
te houden, heeft een gemiddeld bedrijf in Noord-Brabant gemiddeld 20 tot 30% meer 
grond nodig. De overheid kent een aantal vergoedingsmaatregelen, maar die zijn slechts 
druppels op een gloeiende plaat en absoluut niet toereikend. Extensievere vormen van veehouderij zijn 
met name gewenst rondom Natura2000 gebieden. Water, natuur en stikstofdoelen in combinatie met 
extensieve veehouderij gaan daar goed samen. ZLTO onderzoekt samen met de Agrarische Collectieven 
ANB Brabant de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een ‘een instrumentenkoffer’ die agrariërs, die 
natuur inclusief willen ondernemen, helpt om de overgang te maken naar een extensieve, economisch 
rendabele bedrijfsvoering. Tevens kunnen zo weilanden met grasland behouden blijven, CO2 worden 
opgeslagen en zorgen de dieren samen met boeren voor het natuurbeheer in en rondom de Natura 2000 
gebieden.

Zo kan het wél 

Gestructureerde en doelgerichte subsidies om boeren te steunen deze transitie aan te gaan en betaalbare 
grond te kopen of pachten is de belangrijkste voorwaarde om het animo te vergroten.
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Agroforestry

Agroforestry, ook wel boslandbouw genoemd, betreft teeltsystemen waarbij meerjarige 
houtige (productieve) soorten worden gecombineerd met landbouw of veeteelt. Een 
voedselbos is ook een vorm van agroforestry waarbij een perceel vlak dekkend wordt 
aangeplant met meerjarige voedselproducerende houtige gewassen. ZLTO heeft samen 
met de andere LTO’s als partner een actieve rol in de oprichting van het Landelijke 
Agroforestry Netwerk Nederland en het Praktijknetwerk Agroforestry in de akkerbouw 
en veehouderij. Dit netwerk heeft tot doel provincies en gebiedspartijen bij elkaar te brengen en te 
stimuleren om zelf provinciale agroforestry netwerken op te zetten en kennis en ervaring uit te wisselen. 
Wij organiseren bijeenkomsten voor boeren en beleidsmedewerkers. Hierin kijken we wat er speelt in 
provincies en wisselen we kennis en ervaringen uit.

Zo kan het wél

Om agroforestry breder uit te werken moet de samenwerking met de provincie breed gefaciliteerd 
worden. Denk aan meer duidelijkheid rondom herplantplicht en inpassing in het nieuwe GLB. Dit werkt nu 
nog afremmend. 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een subsidieregeling en onderdeel van het 
GLB. Agrarische Collectieven in Nederland sluiten 6-jarge contracten af met boeren waarbij zij een 
beheervergoeding ontvangen voor bijvoorbeeld de aanleg en/of het beheer van bloemstroken, 
vogelakkers of natuurvriendelijke oevers. Agrariërs komen in aanmerkingen als ze in collectief verband 
landbouwgrond en/of elementen beheren, ze voldoen aan de conditionaliteiten binnen het GLB, 
afspraken hebben gemaakt over de maatregen die genomen worden en de percelen zijn geregistreerd op 
de Mijn-percelen site van het RVO. In het nieuwe GLB dat op 1/1/2023 ingaat wordt er breder ingezet op 
het ANLb, met een focus op biodiversiteit, bodem, water en klimaat. Water opnemen en vasthouden en 
het opslaan van koolstof zijn nu onderdeel van het beheerpakket, met de wens vanuit de overheid om 
beter om te kunnen gaan met extreme weersomstandigheden.

Zo kan het wél

De sector heeft al veel stappen gezet op het gebied van water en klimaat die opgenomen zouden 
moeten worden in de vereisten voor de subsidie. ZLTO ondersteunt zowel de agrarische collectieven in 
Zeeland als Noord-Brabant. Dat doen we via Stichting ZeeBra. Natuur- en landschapsbeheer loopt nu 
in Zeeland en Brabant via agrarische collectieven. In Zeeland zijn 350 boeren verenigd in Poldernatuur 
Zeeland, in Brabant in de collectieven West-, Midden-, en Oost-Brabant. Deze collectieven schakelen op 
hun beurt met de overheid. Vanaf 2016 is er een nieuw systeem geïnitieerd vanuit het ANLb met diverse 
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beheerpakketten. Via Stichting ZeeBra stellen ZLTO, Landschapsbeheer Zeeland, Brabants Landschap en 
de Zeeuws- en Brabantse particuliere grondbezitters hun kennis beschikbaar.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is het landbouwbeleid van de Europese Unie, en is in 1999 
opgesteld met drie duidelijk doelstellingen: betaalbaar, veilig en hoogwaardig voedsel leveren; 
landbouwers een redelijke levensstandaard bieden; natuurlijke hulpbronnen behouden en het milieu 
beschermen. Het GLB berust op twee pijlers, namelijk plattelandsontwikkeling en rechtstreekse betalingen 
en marktmaatregelen. Hoewel de landbouwuitgaven jaarlijks teruglopen in de begroting vermeldde de 
EU dat er in 2022 31% van de begroting naar het GLB gaat, om de 10 miljoen landbouwers in de EU te 
faciliteren in het beheer van de 39% die ze van het totale EU-landoppervlak in handen hebben.

Het vastgestelde GLB (2023-2027) bestaat nu uit allerlei detailmaatregelen om natuur, biodiversiteit en 
biologisch boeren in alle teelten te stimuleren. Waar het ondernemers eerst 2 uur aan tijd kostte om 
de GLB-aangifte te doen duurt het een gemiddelde boer nu 17 uur. De regels zijn zodanig complex dat 
agrarisch ondernemers adviseurs moeten inschakelen wat kostenverhogend werkt op bedrijfsniveau. 
Daarnaast geven accountantskantoren vanwege capaciteitsgebrek en complexiteit van het GLB al aan 
deze ondersteuning niet altijd te kunnen leveren. Ook komen GLB-gelden zo minder bij agrarisch 
ondernemers, maar vooral bij TBO’s en provincies. Ook is het erg bureaucratisch en complex gemaakt, 
met onvoldoende inzicht voor ondernemers wat de consequenties van hun keuzes zijn.

Zo kan het wél

In 2027 komt een nieuw GLB. Het is van essentieel belang dat beleidsmakers tijdig aan tafel gaan met 
de agrarische sector om uit de wirwar van regels en maatregelen weg te komen tot een overzichtelijk en 
vooral werkbaar beleid: mínder administratie voor de boer en méér ruimte voor duurzaam ondernemen 
met oog voor een goede omgeving en biodiversiteit. Een simpeler GLB dat ook door ondernemers 
zelf makkelijker in te vullen is, waarbij ook consequenties gemakkelijk te overzien zijn vooraf. De EU 
onderschrijft zelf het belang van de subsidies gewaarborgd binnen het GLB om duurzame productie te 
stimuleren, maar onderschrijven nog te weinig de noodzaak om uiteindelijk een verdienmodel van de 
boer in de productie van duurzame productie op te nemen, waardoor ondernemers de komende tijd 
afhankelijk blijven van de subsidiegelden.

Eerlijke prijs
De boer en tuinder in Nederland is de beste van de wereld. Hoge kwaliteitseisen 
zetten Nederland voedselland op voorsprong. Maar daarvoor dient een eerlijke 
prijs betaald te worden voor extra duurzaamheidseisen en tegelijk een stabiele 
prijsbandbreedte op de volatiele wereldmarkt. Anders betalen boeren en tuinders 
de rekening keer op keer dubbel. Dat zet de liquiditeit van boeren en tuinders in 
verschillende ketens flink onder druk. Met als gevolg nauwelijks vernieuwing en een 
gezond rendement in de keten. De ambitie om Nederland koploper te laten zijn in duurzaam voedsel 
moeten we benadrukken door het goede voorbeeld te volgen in versketens die het hard nodig hebben, 
zoals groente, fruit, aardappelen, eieren, zuivel en vlees(vervangers).

Zo kan het wél

Volg het goede voorbeeld en schep 100% transparante waarde- en prijsopbouw door de hele keten 
van consument tot boer. Dat geeft een impuls aan sterke ketens en stabiele prijzen. Voor extra 
duurzaamheidseisen worden pluscenten gerekend en het doorbreekt non-transparante handel 
(speculatie), disbalans tussen vraag & aanbod (faalkosten) en het afwentelingsmechanisme richting de 
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boer. Goede voorbeelden zijn o.a. een stabiel prijsmechanisme in de varkensvleesketen (Vion Food Group 
Starfarmers) en een meerpijs On the way to PlantProof van HAK (Giessen). Naast transparante kosten 
moet hier ook het verdisconteren van de duurzaamheidsinspanningen in de prijs worden meegenomen. 

ZLTO pleit voor een gelijk speelveld binnen Europa. Europa is onze interne markt. Meer dan 80% van onze 
versproducten vindt zijn bestemming binnen een straal van 800 kilometer. In handelsverdragen moet 
dit gelijke speelveld gewaarborgd blijven en niet ten prooi vallen aan onderhandelingen. De ingeslagen 
weg van samenwerking, duurzaamheid en mededinging (Leidraad Samenwerking Landbouwers) verdient 
actieve opvolging en promotie.

Om tot een eerlijke, stabiele prijs en minder risico voor alle ketenschakels te komen is de werking van 
agrarische termijnmarkten, prijsnoteringen en margemonitors onmisbaar als anker. Kleine agrarische 
ondernemers moeten gesteund worden om hun ‘countervailing power’ te activeren ten opzichte van 
buitenlandse en multinationale marktmachten. Optimale werking van dit soort prijstools biedt een 
transparante basis voor allerlei ketensamenwerkingen: gesloten integraties, korte ketens en vrije handel. 

ZLTO pleit voor een duurzame prijs voor duurzame producten in duurzame ketens. Zo werken we met de 
gehele keten toe naar een duurzame toekomst. 

Gezonde voeding, educatie en het 
belang van familiebedrijven
Het maatschappelijke belang van gezonde voeding 

Voeding neemt een steeds belangrijke rol in bij maatschappelijke discussies. Gezond 
vers voedsel is essentieel voor je gezondheid, maar ook voor je sociale en fysieke 
omgeving. Gezien de toenemende aandacht voor gezondheid is ook het denken hierover 
in ontwikkeling. De verantwoordelijkheid wordt meer bij het individu gelegd en de focus 
wordt gelegd op preventie. 

Naast de vele leefstijlfactoren is voeding een van de belangrijkste elementen van een gezonde levensstijl 
en hier wordt steeds meer nadruk op gelegd vanuit overheid, retail, keten, NGO’s en andere organisaties. 
De overheid introduceerde de Nutriscore, Albert Heijn organiseert het Beter Leven festival, Jumbo 
kiest met haar huismerk voor producten met minder zout en suiker en de Postcodeloterij richt zich op 
het stimuleren van vegetarisch eten. Het begrip gezondheid wordt zo steeds verder geconcretiseerd. 
Het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) is in 2018 opgezet om roken, overgewicht en problematisch 
alcoholgebruik terug te dringen. De in 2020 gepubliceerde voortgangsrapportage laat echter zien 
hoe lastig het is om meetbare voortgang te boeken, ook zonder corona epidemie. Het gaat om een 
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gedragsverandering, en zo’n ontwikkeling gaat niet over een nacht ijs. Het cruciale belang van de 
voedselomgeving en het buitengebied voor de gezondheid van een land is wel evident naar voren 
gekomen.

In het Food EPI rapport worden alle factoren, elementen en partijen benoemd die van belang zijn voor 
een gezonde voedselomgeving. Deze waarde kan alleen worden geoptimaliseerd als hier samen in 
opgetrokken wordt: consument en producent, hand in hand en elkaar versterkend.

Zo kan het wél

De overheid heeft hier een sleutelrol om als neutrale informatievoorziener mensen te informeren 
met wat nou werkelijk gezond is, want door de vele opinies zijn velen het overzicht kwijt van wat nou 
werkelijk gezond voedsel is. Binnen die rol als informatievoorziener gaat het om 2 centrale adviezen. 
Enerzijds de motivatie om onbewerkte voedingsmiddelen in plaats van bewerkt te kiezen, anderzijds 
om het belang van divers en gevarieerd eten aan te kaarten. Wij pleiten voor een integrale visie op 
voedsel: enerzijds de gezondheidswaarde van de producten, anderzijds een milieudruk door productie en 
consumptie. Het principe ‘eet je eigen uitzicht’ komt hier naar voren: productie en consumptie dienen in 
samenhang te worden bekeken. In het verlengde hiervan moet de consumptie van verse en onbewerkte 
voedingsmiddelen worden gestimuleerd: regionaal gepubliceerd en van het seizoen, niet alleen goed voor 
de gezondheidswaarde van een land maar ook voor het behouden en verhogen van zelfvoorziening op 
West-Europese schaal. De consument zal hier ook in meegenomen moeten worden: kennis over voedsel 
en voedselproductie moet breed worden verspreid, inclusief kennis over de inhoudsstoffen van voedsel, 
volgens het principe ‘weet wat je eet’.

In 2040 wordt verwacht dat 62% van de Nederlanders zwaar overgewicht heeft. Dit heeft consequenties 
voor chronische ziekten, zorgkosten en verhoogt de belasting op de zorg, die kampt met een tekort aan 
zorgpersoneel. ZLTO pleit daarom voor een intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een 
verhoogde uitgave aan preventie, idealiter 30% van de totale gezondheidszorg in plaats van de <5% die er 
nu aan wordt besteed. Hieruit kan extra aandacht worden geschonken aan programma’s over het belang 
van gezond voedsel en de gevaren van bewerkt voedsel en programma’s waarin Nederlanders beter 
onderricht worden in de herkomst van voedsel en wat ervoor moet gebeuren om uiteindelijk op hun bord 
terecht te komen. Niet alleen om het belang van gezond, onbewerkt voedsel van dichtbij aan te kaarten 
maar ook om voedselverspilling tegen te gaan.

Kennis en kunde

Gezonde voeding en een dito levensstijl staan steeds meer centraal in onze samenleving. Wat mensen 
zich nog onvoldoende realiseren is dat boeren en tuinders dit mogelijk maken. Een onderzoek vanuit 
Colland, uitgevoerd tussen 7 en 22 april 2022 genaamd ‘Hoe kijken Nederlanders naar werken in de 
land- en tuinbouw’ wees uit dat Nederlanders de link op deze thema’s vaak niet leggen met de agrarische 
sector. Het onderzoek toonde aan dat 6% van de ondervraagden ‘graag’ in de sector wil werken. 26% 
gaf aan wel interesse te hebben maar geen associatie te hebben met de agrarische sector: vaak hebben 
jongeren geen idee wat de diverse mogelijkheden zijn. De uitdaging zit hem erin dat we bekendheid 
voor de sector moeten creëren en de brede scope van mogelijkheden hierbinnen. Dit geldt op allerlei 
onderwijs- en ontwikkelingsniveaus.

Hier ligt een grote uitdaging maar óók kans voor de sector. ‘Onbekend maakt onbemind’. Deze uitdaging 
moeten we hand in hand oppakken met de onderwijs en partners in het veld en binnen de keten. Zonder 
geschikte arbeidsmarkt zijn de kansen voor onderwijs -van beroepsvormend tot universitair niveau) klein, 
wat zo’n verbinding essentieel maakt. Dit kun je via campagnes doen, maar het is vooral belangrijk dat de 
sector zich toont als innovatief, veelzijdig, aantrekkelijk en waardevol voor de samenleving.
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Zo kan het wél

Scholen, arbeidsinstanties, agribusiness en organisaties zoals de ZLTO kennen allemaal hun eigen PR 
en campagnes, maar de verbinding ontbreekt nog weleens. Een overkoepelende campagne die een 
aantrekkelijk perspectief schetst aan de sector. Daar ligt een rol en een kans voor ZLTO. We hebben zoveel 
materiaal vanuit de verschillende sectoren maar missen vaak de integraliteit. Juist nu is het essentieel om 
de kansen en mogelijkheden in de sector uit te lichten. Initieer als overheid ook een innovatiefonds om 
de onrendabele top eraf te halen en bedrijven breed perspectief te bieden.

Gezien de druk die momenteel op agrarische ondernemers staat, jong en oud, moet er meer aandacht en 
erkenning komen voor de mentale problemen die hierdoor worden veroorzaakt. Maak gelden beschikbaar 
voor psychosociale begeleiding om ondernemers en hun families door de onzekerheid te helpen.

Onafhankelijk advies binnen de transitiepaden die ondernemers moeten inslaan om toekomstperspectief 
te kunnen waarborgen, zou door middel van bijvoorbeeld vouchers door provinciale overheden moeten 
worden gefinancierd. Zo krijgen ondernemers passend en kundig advies op bedrijfsniveau.

Het belang van familiebedrijven 

Wereldwijd zijn familiebedrijven essentieel voor de economische stabiliteit van een land, 
met oog voor de diverse maatschappelijke opgaven, zo ook in Nederland. Uit idealisme 
zien we dat er van tijd tot tijd wordt gepleit voor een klein boerenbedrijfje, ‘Ot en Sien 
landbouw’, dat perfect past binnen de romantische beelden, maar weinig realistisch 
zijn. In ons complex, samenhangend systeem speelt geld een centrale rol en zijn we als 
landelijke economie afhankelijk van groei om ons welzijn en onze welvaart te kunnen 
blijven bekostigen. Ditzelfde geldt ook voor agrarische bedrijven: stijgende kosten kunnen alleen worden 
opgevangen met stijgende opbrengsten. Een eerlijke prijs en stabiele inkomsten voor de maatschappelijke 
diensten die de agrarische bedrijven leveren naast de productie van voedsel en fijn groen zijn hier van 
belang. Ook het besef dat de grotere bedrijven die rendement maken beter in staat zijn om de grote 
investeringen in duurzaamheid te maken, wat voor de kleinere bedrijven een veel grotere uitdaging is. 
De druk op het schuiven naar kleine boerenbedrijfjes zou pleiten voor grote, keten-gestuurde bedrijven 
waar de agrarisch ondernemer meer ‘loonwerker’ zou zijn dan werkelijk ondernemer. Dit soort bedrijven 
bestaan al in Nederland.

Gezien de beperkingen waar banken mee te maken hebben – denk aan Basel IV – gaat het hier vooral om 
rendement. Agrarische bedrijven moeten zich hier meer op gaan richten. In de aanloop naar 2040 krijgen 
ook private equity, investeringsmaatschappijen en nearbanking een grotere rol: hoe zorgen we voor een 
balans tussen beide werelden, en zorgen we dat het breed maatschappelijke belang van het behoud van 
familiebedrijven ook tijdens de agrarische transities wordt erkend?
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Zo kan het wél

Om dit te kunnen waarborgen is stimulerend beleid op fiscaal-, financieel-, en financieringsvlak 
een vereiste, naast een erkende beeldvorming van de belangrijke, maatschappelijke bijdrage van 
familiebedrijven. Dat gebeurt nu onvoldoende, waardoor agrarisch ondernemers zien dat het 
toekomstige generaties in toenemende mate wordt vermoeilijkt om de bedrijven van de toekomst te 
kunnen overnemen mét behoud van de familiewaarden. Initieer als overheid in samenwerking met de 
primaire agrarische sector en de voltallige breedte aan financierings-, en fiscale dienstverleners een 
instrumentarium voor de toekomst.

Onze waarde
De wereld is het afgelopen jaar drastisch veranderd, met de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne als 
vliegwiel. Globalisering en een open wereldhandel lijken een pas op de plaats te maken. Geopolitieke 
machtsblokken richten zich op hun eigen regio. De wereld wordt multipolair. In dat licht moet de Europese 
Unie zich ook heroriënteren en versterken. Een robuust en duurzaam voedsel- en landbouwbeleid is 
een belangrijk fundament. Alle politiek-bestuurlijke keuzes moeten er daarom op gericht en met elkaar 
afgestemd zijn om de positie van de landbouw te versterken: Europees, landelijk, provinciaal en lokaal.

Het is belangrijk te onderkennen dat geen enkel Europees land, ook Nederland niet, volkomen 
zelfvoorzienend is in haar voedselbehoefte. Sterker nog: we zijn netto-importeur. Inzet moet zijn om als 
Europese Unie maximaal zelfvoorzienend te zijn op basis van innovatieve en circulaire principes. Onze 
vruchtbare Nederlandse delta vervult een sleutelrol in een te ontwikkelen Europese voedselstrategie die 
waardevol is en exportpotentie heeft.

Daarom moet overheidsbeleid, op elk niveau, ondernemings- en innovatiekracht van boeren en tuinders 
aanmoedigen en belonen. Van oudsher is innovatie de drijvende kracht achter duurzame ontwikkeling en 
sociale innovatie. Gefragmenteerd overheidsbeleid is schadelijk voor het ondernemerschap van agrariërs. 
Dit vraagt om een nieuw ‘sociaal contract’ tussen overheid en agrariërs, waarin deze waarde geborgd is.

Wij pleiten voor een balans tussen extensieve en intensieve voedsel- en groenproductie, mits gebaseerd 
op duurzame en circulaire principes en een dito bedrijfsvoering. Een integrale aanpak en ‘moonshot 
thinking’ leiden tot het opvangen van CO2 (alleen boeren kunnen dat!), het bevorderen van een vitale en 
vruchtbare bodem en het drastisch verminderen van de stikstofuitstoot. Om kringlopen te kunnen sluiten 
en duurzaam voedsel en groen te produceren, is een vruchtbare en vitale bodem van essentieel belang. 
Naast uiteraard het vakmanschap van de agrariër zijn water en dierlijke mest onmisbare ingrediënten voor 
een succesvolle en duurzame transitie.

Extra duurzaamheidseisen landen nu louter bij de boer op het bord. De overheid moet borgen dat de 
boer hiervoor eerlijk beloond wordt, met een faire basisprijs als uitgangspunt. Het is simpel: verdient de 
boer niks, dan kan deze niet investeren in de toekomst van ons voedselsysteem. We moeten beseffen 
dat iedere hectare boerenland waarde heeft voor de productie van vers, veilig voedsel en fijn groen. Als 
natuurlijke hoeders en voeders hebben boeren en tuinders duurzame oplossingen op het gebied van 
landschaps- en natuurbeheer.

Laten we innovatie en slimme technieken omarmen. In de agrarische sector hangt het rijpe fruit voor het 
plukken. Het tijdperk van groot, groter, grootst ligt achter ons. Slim, slimmer, slimst is het nieuwe credo. 
In ons land hebben we alle kennis en kunde op het gebied van robotica en data-gedreven (precisie)
landbouw.
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Dankzij boeren en tuinders kent Nederland, en daarbinnen ons werkgebied een dynamisch, aantrekkelijk 
en veilig buitengebied. De waarde van dat platteland moet fier overeind blijven staan. Nederland mag niet 
verworden tot een aangeharkt stadspark.

Boeren en tuinders verdienen een perspectief met duidelijke doelen en kaders dat verder reikt dan de 
zittingsperiode van een bestuurslichaam. Alleen zo kunnen we met elkaar de gewenste transitie doorleven 
en doormaken.
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