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In 2030 is de Nederlandse voedsel- en sierteelt 
wereldwijd koploper in kwaliteit en volhoudbaarheid 
Nederlandse boeren en tuinders blinken uit in het telen van gezonde 

en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Jarenlange investeringen in 

kennis, innovatie en vakmanschap hebben geleid tot hoge effi ciëntie 

en productiviteit. Met die ontwikkeling is ook de kwetsbaarheid van 

teeltsystemen toegenomen – en daarmee de gevoeligheid voor 

ziekten en plagen. De teelt van gezonde planten is voor veel telers 

een steeds grotere uitdaging.

Tegelijkertijd speelt plantgezondheid een centrale rol in belangrijke 

nationale en mondiale ontwikkelingen. Zo vormen gezonde planten 

een sleutel naar een ecologisch houdbare en klimaatbestendige land- 

en tuinbouw. Een andere benadering van plantgezondheid is daarmee  

zowel een noodzaak als een kans. De plantaardige sectoren nemen 

hierin het voortouw door, samen met partners in keten, maatschappij, 

onderzoek en overheid, te werken aan drie belangrijke opgaven: 

Gezonde planten 

 Gezonde leefomgeving 

Gezonde markt
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GEZONDE 
PLANTEN
In 2030 kunnen gewassen tegen een stootje en hoeven 
boeren en tuinders tijdens de teelt niet of nauwelijks bij te 
sturen. Dit vraagt om weerbare planten die minder vatbaar 
zijn voor ziekten en plagen, met een natuurlijk schild van 
microbiële helpers, in een omgeving die onaantrekkelijk is 
voor belagers. Bijsturen blijft soms nodig, maar dan wel 
slim en groen: zo nauwkeurig mogelijk in tijd en plaats, met 
minimale verstoring van het natuurlijk evenwicht.

GEZONDE MARKT
In 2030 staat het Nederlands product nationaal en 
internationaal bekend als een sterk merk. Residuvrij en 
geproduceerd met zorg voor milieu en maatschappij. De 
markt vraagt om producten die op een volhoudbare manier 
tot stand zijn gekomen. Nederlandse boeren en tuinders 
hebben daarin een voorkeurspositie. Dat vergroot de 
verdiencapaciteit van het totale Nederlandse agrocomplex.

GEZONDE 
LEEFOMGEVING
In 2030 draagt de teelt van voedsel- en sierteeltproducten 
bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. 
Boeren en tuinders produceren emissieloos en natuurrijk: 
milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen worden niet 
meer teruggevonden in de omgeving en de biodiversiteit 
is toegenomen. Burgers hebben vertrouwen in het 
Nederlandse product.   


