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BO AKKERBOUW

Daarnaast is LTO Akkerbouw lid van de Brancheorganisatie Akkerbouw, welke
de ambitie heeft om het centrale platform en kenniscentrum te zijn voor de
akkerbouwketens. Samen zorgen we voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, dragen we de ambities van de sector uit en komen we met
oplossingen voor collectieve vraagstukken.
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Klaas Schenk
noordwestelijk
akkerbouwgebied

AKKERBOUW

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de visie en de activiteiten van LTO Akkerbouw,
of wilt u in contact komen met een van onze vakgroepleden, neem dan contact
op met LTO Akkerbouw via het secretariaat van LTO Nederland: info@lto.nl
of 070 3382700.
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IN NEDERLAND

De akkerbouwsector levert de grondstoffen van
voedsel voor mens en dier en bestaat in Nederland
uit een kleine 11.000 bedrijven. (CBS, 2018).
Akkerbouwers bewerken zo’n 30% (meer dan
500.000ha) van alle cultuurgrond in Nederland.
LTO Akkerbouw, één van de vakgroepen van LTO
Nederland, behartigt de belangen van de akkerbouwers in Nederland.
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WERKGROEPEN

Voor inhoudelijke zaken en het coördineren van onderzoeksprojecten laat
LTO Akkerbouw zich adviseren door vijf werkgroepen. Deze bestaan uit een
mix van vakgroepleden, andere akkerbouwers, ondersteuners en adviseurs.
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De wereld om ons heen verandert.
Vraag
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wil naar
de sector op de
biologische
best mogelijke manier voorbereiden
producten
op de toekomst.
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De vraag naar hoogwaardige plantaargestegen neemt werelddige voedingsmiddelen
wijd toe. Verder zien we in Europa een
trend naar meer plantaardige eiwitten
in het voedingspatroon. Dat biedt
kansen. Om die te benutten hebben
we ook oplossingen nodig voor een
aantal uitdagingen.
KLIMAATVERANDERING
Om klimaatverandering het hoofd te
kunnen bieden, is een gezonde bodem
nodig. In een gezonde bodem zijn
gewassen beter bestand tegen wateroverlast of -tekort en weerbaarder
tegen (nieuwe) ziektes en plagen.

DUURZAME ENERGIE EN CO2
Internationale klimaatafspraken krijgen een grote impact op alle sectoren.
Door wind- en zonne-energie op te
wekken zet de akkerbouw stappen
richting klimaatneutrale productie.
Ook kan de akkerbouw grondstoffen
leveren voor plastics en om aardolie
te vervangen en kan de bodem als
CO2 opslag dienen.
TECHNOLOGIE
Ontwikkelingen in data-gestuurd
telen zullen de teler helpen om betere
beslissingen te nemen bij bemesting
en gewasverzorging. De akkerbouwsector is bij uitstek geschikt om deze
innovatieve technieken in de praktijk
te brengen.
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MISSIE

Wij zijn LTO Akkerbouw. Wijzijn plantentelers,
werkend met de seizoenen, het klimaat en de
omgeving. De akkerbouwsector heeft veel te bieden
als producent van duurzaam, kwalitatief hoogstaand
en eerlijk voedsel, als beheerder van het landschap,
én als innovatieve speler in de mondiale markt.
LTO Akkerbouw maakt zich hard voor het creëren
van de beste omstandigheden en het behouden
van keuzevrijheid voor de sector, zodat
akkerbouw in Nederland aantrekkelijk blijft en de
maatschappelijke waardering krijgt die het verdient.

VISIE

STRATEGIE

ONZE VISIE IN
7 SPEERPUNTEN

1

STERKE PLANTEN UIT
EEN GEZONDE BODEM
> Wij stimuleren de ontwikkeling van
weerbare gewassen en verbetering
van de bodemgezondheid, voor een
duurzame en klimaatbestendige
teelt.
> Daarvoor hebben we ruimte
nodig voor optimale bemesting,
veredeling en gewasbescherming.

2

UW VOEDSEL
IS ONS INKOMEN
> Wij staan voor samenwerking in de
keten en een eerlijke margeverdeling tussen alle schakels.

3

WIJ LEVEREN OPLOSSINGEN
VOOR KLIMAAT EN ENERGIE
> Wij willen kansen creëren voor
de sector om duurzame energie
te leveren, grondstoffen voor de
biobased economy te produceren
en de bodem als CO2 opslag te
kunnen gebruiken.

4

WIJ VORMEN HET LANDSCHAP
> We zetten moderne technologie in,
benutten én vergroten de ecologie
en richten het landschap optimaal
in. Door verdere ontwikkeling van
data-gestuurd telen minimaliseren
we ongewenste emissies.

WAT IS ONZE INZET
DE KOMENDE JAREN

5

ZONDER AKKERBOUW
GEEN KRINGLOOP
> Wij zetten in op rendabele productie van eiwitgewassen en het zelf
produceren van meststoffen en
brandstoffen uit duurzame energie.
> Optimale samenwerking met
andere sectoren is daarbij van
belang.

6

AKKERBOUWERS
HEBBEN DE TOEKOMST
> We maken ons hard voor
de toegang tot wereldwijde
afzetmarkten, maar ook voor
nieuwe verdienmodellen.
Behoud van voldoende akkerbouwgronden en beschikbaarheid
van goede en betaalbare arbeid
zijn belangrijke voorwaarden.
> Wij investeren in onderwijs,
onderzoek en innovatie.

7

POWER TO THE AKKERBOUWER!
> We laten een duidelijke stem horen
binnen LTO Nederland en willen
dat de sector de beste kennis heeft
om optimaal te kunnen presteren
en dat de consument weet hoe wij
een eerlijk, Nederlands product
telen.

LTO Akkerbouw maakt
zich hard voor de
beschikbaarheid van
goede en betaalbare
arbeid

LTO Nederland heeft de belangrijkste
thema’s voor de agrarische sector verdeeld over een aantal portefeuilles.
Hieronder staat in het kort wat de
inzet daarop is van LTO Akkerbouw.

werken we samen binnen de brancheorganisatie Akkerbouw voor onderzoek
en de ontwikkeling van kennis over de
beheersing van (nieuwe) ziekten en
organismen.

PLANTGEZONDHEID
LTO Akkerbouw zet in op plantweerbaarheid met behulp van veredelingstechnieken en geïntegreerde
bestrijding. Wij pleiten daarbij voor
een voldoende breed middelen- en
maatregelenpakket, want het moet
mogelijk blijven ziekten en plagen
te bestrijden.

KLIMAAT EN ENERGIE
LTO Akkerbouw wil dat de sector
op lokaal niveau meedoet aan de
energievoorziening en kijkt naar
energie-efficiënte productie.
Ook kunnen maai- en vanggewassen
geselecteerd worden op CO2vastlegging.

FYTOSANITAIR
Als telers willen we onze gewassen
gezond houden en een goede kwaliteit
leveren voor binnenlandse consumenten en export. Daarvoor hebben we
goede fytosanitaire regelgeving nodig.
LTO Akkerbouw onderhoudt hiervoor
nauw contact met de NVWA. Verder

BODEM EN WATER
LTO Akkerbouw ondersteunt projecten
op het gebied van bodemgezondheid, kringloop en nutriënten. Bij
beleidsmakers dringen we aan op
meer ruimte voor bodemverbeterende
maatregelen (zoals rustgewassen en
betere mest) en voor betere samenwerking met de melkveehouderij.

NATUUR EN LANDSCHAP
Telers vormen het landschap en
produceren met respect voor de
natuur en hun omgeving. LTO
Akkerbouw stimuleert aandacht voor
de biodiversiteit boven én onder de
grond. We hebben daarbij behoefte
aan een set praktische en succesvolle
verbetermaatregelen. We maken ons
sterk voor een goede monitoring en
een vergoeding voor de geleverde
inspanningen.
LTO Akkerbouw
stimuleert
kennisoverdracht
door ledenavonden,
demo-projecten en
het verbeteren van
onderwijs

Gezonde planten
zijn de basis voor
een goede oogst

ONDERNEMEN IN EEN
GEZONDE OMGEVING
Wij vinden het belangrijk een goede
balans te vinden met onze omgeving.
We reageren actief en positief op goed
gefundeerde omgevingsonderzoeken.
Wij geven input op het beleid van
ruimtelijke ordening, water en
agrarische activiteiten. Ons uitgangspunt is dat er ruimte blijft om te
boeren.
VEILIGHEID EN PACHT
LTO Akkerbouw zet zich in voor een
betere positie van de landgebruiker,
want alleen dan wordt er geïnvesteerd
in bodemgezondheid en klimaatadaptatie. Ook willen we dat zoveel
mogelijk agrariërs zich kunnen
indekken voor de gevolgen van
slechte oogstjaren met een brede
weersverzekering of via fiscaal reserveren. Hierover zijn we in gesprek met
de betrokken ministeries en de RVO.

GOED WERKGEVERSCHAP
EN ECONOMISCH BELEID
We vinden het belangrijk dat de sector
zich profileert als aantrekkelijke werkgever. Wij zetten ons dan ook in voor
een goed cursusaanbod, een veilige
werkplek en een eerlijke vergoeding.
Ook willen we werknemers aantrekken
met management, IT- en technische
kennis.
ONDERWIJS EN INNOVATIE
Goed en gevarieerd onderwijs kan
jongeren interesseren voor werk in
de akkerbouw. LTO Akkerbouw wil
daaraan bijdragen door gastcolleges
aan te bieden, interessante leermodules mede te ontwikkelen en het
banenaanbod op het akkerbouwbedrijf
te promoten.
INTERNATIONAAL
Een gelijk speelveld binnen Europa
is cruciaal voor de handelspositie
van de Nederlandse akkerbouw. Het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
kan daarbij helpen. Bovendien kan
een goede menukaart met keuzemaatregelen voor invulling van het
GLB bijdragen aan de doelen van de
klimaatopgave en kringlooplandbouw.
Op die manier kan de boer een eerlijke
vergoeding krijgen voor de geleverde
prestaties.

Bodemkwaliteit,
een belangrijke
factor voor het
succes van de
Nederlandse
akkerbouw

