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Nederlandse boeren en tuinders willen in 2030 mondiaal
koploper in gezond telen zijn
LTO Nederland heeft vandaag, samen met de sectororganisaties LTO Glaskracht,
KAVB en NFO, de ambitie ‘Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde
toekomst’, gepresenteerd. In die ambitie zetten acht belangrijke plantaardige
sectoren in Nederland een stip op de horizon wat betreft plantgezondheid. In de
ambitie zijn ‘emissieloos’ en ‘residuvrij’ belangrijke ijkpunten. “We leggen de lat hoog.
Voor onszelf, maar ook voor andere partijen”, legt Joris Baecke uit. Hij is
portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland. “Alleen in samenwerking met
partners in keten, maatschappij, overheid en onderzoek kunnen wij de omslag maken
naar een land- en tuinbouw die geroemd wordt om haar producten én om de wijze
waarop die geteeld zijn.”
Nederlandse boeren en tuinders blinken uit in het telen van gezonde en veilige
producten. Kennis, innovatie en vakmanschap hebben geleid tot een hoge efficiëntie
en productiviteit. Keerzijde van die ontwikkeling is dat teeltsystemen kwetsbaarder
zijn geworden. Gevoeligere rassen, verschraling van de bodem, minder diversiteit:
allemaal elementen die bijdragen aan een hogere druk van ziekten en plagen. De
teelt van gezonde planten is voor veel agrariërs een steeds grotere uitdaging.
Gezonde planten vervullen volgens Baecke een sleutelrol in een aantal belangrijke
ontwikkelingen en uitdagingen zoals een hogere biodiversiteit, een veranderend
klimaat en een westerse consument die steeds vaker kiest voor duurzaam geteelde
producten. “Een andere invulling van plantgezondheid is daarmee zowel een
noodzaak als een kans.” Telers nemen nu zelf het initiatief, aldus Baecke. “Daarmee
willen we een ecologisch en economisch verantwoorde teelt van gewassen veilig
stellen én willen we onze positie in de keten verstevigen.”
Korte termijn
Het realiseren van de ambitie voor de lange termijn mag niet ten koste gaan van het
economisch perspectief van telers op de korte termijn, onderstreept Baecke. “Telers
moeten óók vandaag en morgen in staat zijn een gezond en rendabel gewas te telen.
LTO Nederland en de sectororganisaties zullen zich hiervoor blijven inzetten.”

Dit zeggen andere partijen over de ambitie:
‘De grootste stap voorwaarts in de ambitie vind ik dat wij wereldwijd koploper zijn in
gezonde planten waarbij de weerbaarheid van planten een belangrijk onderdeel is.
Dit betekent dat er fors geïnvesteerd wordt in innovatieve plantvariëteiten maar ook
in de nieuwste teelttechnieken waarbij geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
Dit geldt dan voor heel de agrarische sector. Een mooie ambitie waar Nederland op
de wereldkaart komt te staan.’
Said Belhassan, vice-president AGF & Bloemen en Planten, Albert Heijn

‘In 2030 levert de plantaardige productie aantoonbaar een positieve bijdrage aan de
biodiversiteit, is één van de mooie ambities onder de kernwaarde Gezonde
leefomgeving die mij zeer aanspreekt. Door het netwerk Ecologische Monitoring, hét
fijnmazige meetnet van de biodiversiteit in Nederland, is dat heel goed zichtbaar te
maken. Ik help LTO graag om deze ambitie daadwerkelijk te bereiken.’
Titia Wolterbeek, directeur De Vlinderstichting
‘Voor mij gaat het om het gemeenschappelijk belang en hoe je daarin kunt
samenwerken. Schoon water is belangrijk voor de waterschappen, maar ook voor de
land- en tuinbouw vanwege het duurzaam imago, de rol van de consument, het
toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen en eerlijke concurrentie. We
kunnen elkaar hierbij helpen!’
Ingrid ter Woorst, hoogheemraadschap Delfland
‘Keuze voor duurzame aanpak van Nederlandse voedsel- en bloementeelt is een
breed geaccepteerde aanpak. Het is mijn ambitie dat dit gebeurt met een breed
beschikbaar pakket van vooral laag risico gewasbeschermingproducten voor alle
telers. Geslaagd is het als het respect van consument voor telers terug is en gebruik
van duurzame productie met gewasbescherming weer een maatschappelijk
geaccepteerde productie is.’
Carlos Nijenhuis, countrymanager Nederland Certis Europe
‘De kracht van de ambitie is het integraal toepassen van beschikbare kennis en het
ontwikkelen van nieuwe kennis binnen systemen waarbij er niet dogmatisch gekeken
wordt naar deeloplossingen. Alleen dan kunnen er weerbare systemen ontstaan die
een toekomst borgen met gezonde planten, gezonde leefomgeving en gezond
marktperspectief.’
Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group Wageningen UR
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