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Verbetering van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit is voor boeren en tuinders van groot belang. 
Onze leden zetten zich daar op tal van manieren voor in – van de meer dan 10.000 ondernemers die 
aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer doen tot de vele individuele en collectieve projecten, 
pilots en onderzoeken op het gebied van bloeiende akkerranden, kruidenrijk grasland, 
bodemverbetering, weidevogelbeheer, waterkwaliteit en klimaatinspanningen. 
 
Verduurzaming is niet van vandaag of gisteren – de afgelopen 30 jaar zijn al grote, meetbare stappen 
genomen. Boeren en tuinders kunnen en willen meer. De ervaring leert dat voldoende ruimte in 
regelgeving én beloning voor maatschappelijke diensten die niet in de prijs van het product 
terugkomen voorwaarden voor succes zijn. Boeren en tuinders hebben oplossingen, LTO zet zich er 
voor in dat die in de praktijk van wet- en regelgeving en een open economie kunnen worden toegepast 
en waargemaakt. 
 
Als belangenbehartiger is het ook onze taak om onze visie te geven op politieke ambities en de 
verankering daarvan in wet- en regelgeving. Altijd gestoeld op feiten en met aandacht voor de bredere 
maatschappelijke uitdagingen waarvoor wij onderdeel van de oplossing kunnen zijn. We leggen daarbij 
de nadruk op de raakvlakken en dat wat ons verbindt, maar zullen – zoals gebruikelijk in een 
democratische samenleving – ook altijd waarschuwen als beleidsmakers in onproductief 
blauwdrukdenken dreigen te verzanden of onrealistische doelen stellen. De werkelijkheid laat zich 
beïnvloeden door beleid maar komt uiteindelijk niet tot stand achter de tekentafel maar rond het erf, 
in de stal en op de akker. 
 
Daar zijn vele voorbeelden van: ruim 800 leden van Natuurrijk Limburg beheren gezamenlijk meer dan 
500 kilometer struweelhagen en knip- en scheerheggen. In de Agrarische Natuurvereniging Oost 
Groningen richt de pilot Akkerbelt zich op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid zodat die rendeert voor boer, natuur en omgeving. LTO Noord biedt akkerbouwers, 
tuinders en veehouders in het project ‘Van bodemkennis naar bodemkunde’ via bodembijeenkomsten, 
een bodemcursus en een bodembeleefdag praktische handvaten om de bodem in goede conditie te 
houden. En ZLTO spant zich in voor carbon farming, waarmee ondernemers het koolstofgehalte in de 
bodem verhogen: goed voor bodemleven, waterhuishouding en atmosfeer. LTO Nederland is 
betrokken bij de publiek private samenwerking Beter Bodembeheer en initiatiefnemer van het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. (Leden van) de LTO’s zijn ook betrokken bij de talloze 
kringloopinitiatieven die Nederland rijk is.  
 
Samen op zoek gaan naar de juiste beleidsomstandigheden die verdere verduurzaming in een open 
markteconomie mogelijk maakt brengt de maatschappij verder dan politieke oneliners. Daar blijft LTO 
zich voor inzetten.  
 
Meer weten? Zie www.lto.nl 
 
 

https://www.lto.nl/30-jaar-verduurzaming-nederlandse-land-en-tuinbouw/
https://www.natuurrijklimburg.nl/project/heggen-en-struwelen-zuid-limburg/
https://anog.nl/glb-pilot-akkerbelt-doelen-en-kansen-voor-natuur-en-bedrijfsvoering
https://vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl/
https://www.zlto.nl/werken-aan-een-gezonde-en-duurzame-bodem-in-zeeland
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm
https://agrarischwaterbeheer.nl/
https://www.platformkringlooplandbouw.nl/
http://www.lto.nl/

