
Akkerbouw en

vollegrondsgroente

Behoud voldoende grond

Vrijgekomen grond moet 

beschikbaar komen 

voor de sector

Weerbare teeltsystemen

Met nieuwe middelen 

en technieken 

en een gelijkspeelveld

Voldoende zoet water 

en goede bodemkwaliteit

Bloembollenteelt Behoud voldoende grond 

voor de bloembollenteelt

Weerbare bloembollenteelt 

mét voldoende (groene) 

hulpmiddelen

Voldoende zoet water 

en goede bodemkwaliteit

Melkveehouderij Behoud van voldoende 

grond onder de 

melkveehouderij

Een robuust verdienmodel 

onder extensivering

Ruimte voor innovatie

in management, in techniek 

en in ketensamenwerking

Kalverhouderij Emissies

van ammoniak en methaan uit 

stallen substantieel reduceren

Versterken van de 

vitaliteit en gezondheid 

van (jonge) kalveren

Aanvoer van jonge kalveren 

vanuit de melkveehouderij 

van goede gezondheid

Pluimveehouderij Emissies terugdringen 

door versneld te investeren

in innovatieve technieken

Een reëel verdienmodel 

voor pluimveehouders 

met gelijk speelveld in EU

De overheid moet 

juridische zekerheid geven 

aan pluimveehouders

Varkenshouderij

Onafhankelijk toezicht op 

ketens en gelijk speelveld in 

EU voor verdienvermogen

voor varkenshouders

Robuust beleid obv

doelvoorschriften met 

perspectief en zekerheid 

op korte en lange termijn

Maatwerk en 

instrumentarium voor 

ontwikkelmogelijkheden 

op locaties 

Glastuinbouw

Versnellen van de 

energietransitie in het 

landelijk gebied via land- en 

tuinbouw

Verdere uitrol 

Geïntegreerde 

gewasbescherming (IPM)

Meer regie in 

klimaatadaptatie

en watervoorziening

Bomen, vaste planten

en zomerbloemen

Nagenoeg emissieloos telen

waarbij omgeving en milieu 

niet extra belast worden

Versterken van een

groene leefomgeving

in stad en platteland 

Vergroten aanbod en afzet 

biologisch geteelde producten 

Paddenstoelenteelt

Goed werkgeverschap

voor arbeidsmigranten en 

robotisering op termijn

Inzet op 

kringlooplandbouw 

binnen en buiten onze sector 

met goed verdienvermogen 

Opruimen van asbest 

daken met steun van 

overheid 

Fruitteelt Goed werkgeverschap 

bieden in een duurzame en 

aantrekkelijke sector

Impact van productie 

op klimaat verder verkleinen

Teeltsystemen

robuust en minder 

ziektegevoelig maken

Vleesveehouderij Aanpassen van stallen 

voor dierenwelzijn 

vleesstieren en zoogkoeien

Bindende afspraken retail

voor minimaal 1 ster 

rundvlees met eerlijke prijs

Maatschappelijke diensten 

vergoeden via langjarige 

samenwerkingscontracten

Schapenhouderij Ontwikkelen van mobiele 

huisvesting als bescherming 

tegen wolf en hittestress

Bindende afspraken 

met Nederlandse retail

over afzet en meerprijs

Maatschappelijke diensten 

vergoeden via langjarige 

samenwerkingscontracten

Geitenhouderij Een gelijk speelveld in EU 

door een gelijke 

(productie)standaard te stellen

Onderzoek naar 

innovatieve en 

emissiearme stalsystemen

Inzet op kringlooplandbouw 

met betaalbare restproducten

Konijnenhouderij

Aanpassen van stallen 

voor dierenwelzijn, minder 

emissies en energieneutraal

Bindende afspraken retail

eerlijke prijs voor 

konijnenvlees van hoog 

welzijnsniveau

Landschappelijke 

inpassing 

van de bedrijven

Paardenhouderij Erken de plek van de 

paardenhouderij in natuur-

en landschap ontwikkelingen

Zelfstandige ontwikkeling 

van de paardenhouderij

met cijfers op orde

Erkenning van de sociale 

& maatschappelijke waarde

van de paardensector

Multifunctionele 

landbouw

Omgevingsplannen

dienen ruimte te geven 

aan de ontwikkeling

van MFL-bedrijven

Regeldruk verlagen 

voor de MFL-bedrijven

Ontwikkeling stimuleren 

van MFL-bedrijven via 

kennisdeling en informatie

Speerpunten per sectortafel

1.

2.

3.

4.

6.

5.

Landbouwakkoord .

Overkoepelend zetten we in op voldoende, langjarig verdienvermogen, 

met een goed inkomen voor ondernemers en ruimte voor ondernemerschap.


