
Werken aan een 
robuust teeltsysteem
Er is toegenomen druk op het behoud van onze natuurlijk hulpbronnen. 
Deze zijn nodig voor een volhoudbare landbouwpraktijk. Daarom verbeteren 
agrariërs hun bodemvruchtbaarheid, goede waterkwaliteit en stimuleren 
de biodiversiteit.

In de periode 2019 tot 2023 wordt door boeren en 
tuinders in vijf Europese landen samengewerkt 
aan de ontwikkeling van robuuste teeltsystemen. 
Een veelbelovende benadering hiervoor is Functionele 
AgroBiodiversiteit (FAB). 

Functionele agrobiodiversiteit
FAB is het gericht stimuleren van biodiversiteit op 
het agrarisch bedrijf. Hierbij kun je denken aan het 
gerichter inzetten van gewasbescherming, optimaal 
gebruik van organische mest en het verkennen van 
kansen voor lokaal (her)gebruik van natuurlijke 
grondstoffen. Zo zijn er diverse mogelijkheden. 

Voordelen op het bedrijf
De maatregelen moeten ertoe leiden dat gewassen 
beter bestand zijn tegen ziekten, plagen en weers-
extremen. Bovendien bespaart het geld als er minder 
gewasbescherming en meststoffen nodig zijn. 
Ook kunnen bedrijven hun CO2-footprint verlagen 
en meer ‘toekomstproof’ worden. Daarmee worden 
kansen voor verwaarding in de keten onderzocht. 

Aan de slag
Agrariërs kunnen gratis aansluiten bij studieclubs in 
Zeeland en West-Brabant. Zij hebben de mogelijkheid 
zich aan te melden voor een vrijblijvend gesprek met 
een ZLTO adviseur. De adviseur bespreekt met hen 
welke vragen er spelen op hun bedrijf en met welke 
FAB-maatregel(en) zij aan de slag willen. 

De onderwerpen, besproken in het vrijblijvend 
gesprek, komen terug in studiebijeenkomsten en 
-excursies. De deelnemers krijgen inzicht in de 
praktische toepassing van FAB-maatregelen op 
diverse demobedrijven en de actiepunten voor in 
hun eigen omgeving.

Gebiedsgerichte aanpak
Niet alleen individuele ondernemers gaan aan de slag 
met FAB-maatregelen. Ook worden de mogelijkheden 
voor een robuust teeltsysteem op gebiedsniveau 
benut. Overige gebiedspartijen (o.a. provincie, 
gemeente, waterschap en terreinbeheerders) worden 
actief betrokken middels de inzet van bermen, 
sloten, kreken, dijken en natuurterreinen.
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