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Een blik op de 
toekomst.



Zo kan het wél

Meer weten? www.zlto.nl/hoekanhetwel

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.


