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Gezonde markt, met het 
Nederlands plantaardig product 
nationaal en internationaal erkend 
als sterk merk

Gezonde planten, die tegen een 
stootje kunnen en geteeld worden 
in een systeem dat nauwelijks meer 
bijsturing behoeft

Gezonde leefomgeving, waaraan 
plantaardige productie een positieve 
bijdrage levert voor mens, dier en 
milieu
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GEZONDE TOEKOMST
In 2030 is de Nederlandse voedsel- en  
sierteelt wereldwijd koploper in  
kwaliteit en volhoudbaarheid. Die positie  
heeft de sector verworven op basis van:

www.lto.nl/gezondeteeltgezondetoekomst
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Wereldtop
Nederlandse boeren en tuinders blinken uit 
in het telen van gezonde en veilige voed-
sel- en sierteeltproducten. Mede dankzij hun 
vakmanschap ervaren we dagelijks de luxe 
van gezond en veilig voedsel en krijgt onze 
leefomgeving kleur. Producten van Nederland-
se bodem worden wereldwijd gewaardeerd: 
Nederland is de tweede agrarisch exporteur 
ter wereld met sierteelt, groenten en fruit als 
belangrijke exportproducten. Daarmee vervult 
onze land- en tuinbouw een belangrijke rol in 
grote uitdagingen, zoals het terugdringen van 
honger en armoede en het beperken van de 
gevolgen van klimaatverandering. 

Kwetsbaarheid
De plantaardige sector heeft in de loop der 
jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt 
dankzij onder meer de introductie van nieu-
we rassen, technologieën en teeltsystemen. 
Hierdoor loopt zij nu internationaal voorop in 
efficiëntie en productiviteit. Tegelijkertijd is 
daarmee de kwetsbaarheid van de produc-
tiesystemen toegenomen. Veranderingen als 
meer homogeniteit en grotere vruchten ma-
ken een gewas aantrekkelijker voor teler en 
consument, maar ook voor ziekten en plagen. 
Ook zijn gewassen daarmee gevoeliger ge-
worden voor extreme weersomstandigheden 

– en dus voor de verwachte veranderingen 
in het klimaat. Dit vergroot de noodzaak tot 
bijsturen, met (vaak) negatieve bijwerkingen 
op de omgeving. De huidige wijze van plant-
aardige productie wordt daarom op termijn 
ecologisch niet houdbaar geacht. 

Transitie
De Nederlandse land- en tuinbouw staat voor 
de opgave om plantaardige productie zo in te 
richten dat niet alleen de plant, maar ook de 
omgeving gezond blijft. Dat is niet eenvoudig 
in een markt met hoge productiekosten en 
scherpe internationale prijsconcurrentie. Die 
opgave is dan ook niet alleen een technisch 
vraagstuk; er liggen ook uitdagingen in de 
markt en maatschappij. Een transitie is nodig 
die resulteert in Plantgezondheid als Unique 
Selling Point van de Nederlandse land- en 
tuinbouw. 
Gezonde planten, een gezonde leefomge-
ving en een gezonde markt vormen hier-
voor de basis. Het telen van een gezond ge-
was zit in de genen van iedere boer of tuinder. 
Zorgen voor een gezonde omgeving is daarbij 
een randvoorwaarde, een licence to produ-
ce. De kritische succesfactor is een gezonde 
markt, waarin de waarde van een product 
mede bepaald wordt door de productiewijze.
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Weerbare rassen 
brede resistentie tegen, 

of tolerantie voor 
ziekten en plagen

Weerbare planten 
hoge weerstand en 

een natuurlijk schild 
van microbiële helpers

Weerbaar teeltsysteem 
bodem, klimaat en om-

geving houden ziekten en 
plagen op afstand

Tijdspecifi ek 
vroege signalering door 
optimale beschikbaarheid 
en benutting van data 
en informatie

Plaatsspecifi ek 
lokale, zo nauwkeurig 
mogelijke beheersing 
van ziekten en plagen

Minimale verstoring 
gebruik van producten 
en methoden die de 
natuurlijke balans in 
stand houden

De zes elementen 
van een weerbaar systeem

Weerbaar gewas: Slim en groen ingrijpen:
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Streefbeeld 
In 2030 is plantgezondheid gebaseerd op weer-
baarheid: gewassen kunnen tegen een stootje 
en zijn grotendeels zelfregulerend. Ziekten en 
plagen krijgen daardoor veel minder kans, zodat 
de noodzaak om in te grijpen tot een minimum 
beperkt blijft. Waar nodig wordt ‘slim’ bijgestuurd: 
tijd- en plaatsspecifiek en zo groen mogelijk. Deze 
robuuste productiesystemen leiden tot meer con-
tinuïteit in opbrengst en kwaliteit, en daarmee ook 
tot meer stabiliteit in de markt. 

Opgave 
Plantgezondheid op basis van weerbaarheid is 
een principieel andere denk- en werkwijze dan de 
traditionele bestrijding van ziekten en plagen. Dit 
vraagt dus ook om een omslag in het denken en 
handelen van de boeren en tuinders. Een weer-
baar systeem bestaat uit weerbare planten die van 
nature minder vatbaar zijn voor aandoeningen, 
versterkt door een natuurlijk schild van microbiële 
helpers, in een omgeving die onaantrekkelijk is 
voor ziekten en plagen (zie pagina 4: De zes ele-
menten van een weerbaar systeem). Ook in een 
weerbaar systeem blijft de kans op ziekten en pla-
gen aanwezig. Van belang is om dan snel en slim 
in te grijpen met zo min mogelijk verstoring van 
het systeem. Door verdere doorontwikkeling en 
toepassing van o.a. precisietechnologie, kunstma-
tige intelligentie, nieuwe veredelingstechnieken en 
groene middelen kunnen de komende jaren grote 
stappen gezet worden.

Mijlpalen
2020:  
• De sector beschikt over een weerbaarheidswijzer 

die ondernemers ondersteunt bij het weerbaar 
inrichten van hun systeem. De wijzer wordt er-
kend en ondersteund wordt door partners in ke-
ten en maatschappij. 

• Er lopen diverse pilots waarin ondernemers de 
weerbaarheidswijzer toetsen in de praktijk.

2025:
• Ten minste 50% van alle ondernemers kiest 

voor het gebruik van de weerbaarheidswijzer als 
ondersteuning bij het bepalen van hun plantge-
zondheid strategie.

• Monitoring en verantwoording van inspanningen 
van ondernemers ten behoeve van plantgezond-
heid is gebaseerd op de principes in de weer-
baarheidswijzer. 

• De mate van toepassing van principes in de 
weerbaarheidswijzer in de praktijk is in kaart 
gebracht.

2030: 
• De weerbaarheidswijzer is een algemeen geac-

cepteerd en geïntegreerd instrument ter onder-
steuning en verantwoording van de teelt van 
een gezond gewas.

• Toepassing van principes in de weerbaarheids-
wijzer is toegenomen ten opzichte van 2025.

Gezonde planten
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Streefbeeld 
In 2030 produceert de Nederlandse land- en tuin-
bouw emissieloos en natuurrijk: milieubelastende 
gewasbeschermingsmiddelen worden niet meer 
teruggevonden in de omgeving, en plantaardige 
productie levert een positieve bijdrage aan de 
kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier. 
Mede hierdoor vormt plantaardige productie een 
integraal en gewaardeerd onderdeel van de maat-
schappij. Burgers hebben vertrouwen in de kwa-
liteit en onderliggende waarden van Nederlands 
plantaardig product.
 
Opgave 
Maximale controle over (potentiële) emissierou-
tes vergt verdere optimalisering en gebruik van 
toedienings-, opvang- en zuiveringstechnieken. 
Ook de inrichting van teeltsystemen vraagt aan-
dacht zodat deze ruimte bieden of zelfs bijdragen 
aan andere behoeften als bestuiving, recreatie en 
waterbuffering. Biodiversiteit vervult daarin een 
spilfunctie, zowel boven- als ondergronds, en in 
zowel soortenrijkdom als biomassa. De uitdaging 
hierbij is om biodiversiteit zodanig in te vullen dat 
deze zowel bijdraagt aan de omgevingskwaliteit 
als de gezondheid van het gewas. Dat vereist een 
gebiedsgerichte aanpak waarin ook aandacht is 
voor regionale samenwerking, gezamenlijke ver-
antwoordelijkheden en wederzijds vertrouwen tus-
sen betrokken partijen. 

Mijlpalen
2020:
• Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar 

grond- en oppervlaktewater door plantaardige 
productie is met 50% gedaald ten opzichte van 
2016. 

• Er is een communicatieplan voor boeren en tuin-
ders bestaande uit diverse activiteiten om infor-
matie-uitwisseling met burgers over gewas en 
omgeving te stimuleren.

• Het effect van plantaardige productie op de 
biodiversiteit, en het aantal telers dat hierin 
aantoonbaar investeert, is in kaart gebracht op 
basis van een breed gedragen systematiek.

2025: 
• Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar 

grond- en oppervlaktewater door plantaardige 
productie is met 75% gedaald ten opzichte van 
2016. 

• Ten minste 50% van alle telers draagt jaarlijks 
actief bij aan informatie-uitwisseling met bur-
gers over gewas en omgeving.

• Het aantal ondernemers dat aantoonbaar inves-
teert in verbetering van de biodiversiteit is met 
25% toegenomen t.o.v. 2020.

2030: 
• Plantaardige productie vindt plaats zonder 

emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar 
grond- en oppervlaktewater.

• Elke teler draagt jaarlijks bij aan informatie-uit-
wisseling met burgers over gewas en omgeving. 

• Plantaardige productie levert aantoonbaar een 
positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Het aan-
deel telers dat in biodiversiteit invest eert is met 
50% toegenomen t.o.v. 2020.

 Gezonde leefomgeving
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Streefbeeld 
Het Nederlands product staat in 2030 internatio-
naal bekend als een sterk merk: residuvrij en ge-
produceerd met zorg voor milieu en maatschappij. 
Handel en consumenten kiezen daarom bewust 
voor producten van Nederlandse herkomst. Ne-
derlandse boeren en tuinders hebben een sterke-
re positie in de keten en ontvangen een eerlijke 
prijs voor hun product. Ook de verdiencapaciteit 
van het totale agrocomplex neemt toe; primaire 
productie vormt immers de spil in de Nederlandse 
exportpositie.

Opgave 
Het Nederlands plantaardig product vereist stra-
tegische (her-)positionering, die aansluit bij een 
groeiende vraag naar kwalitatief goed én volhoud-
baar geproduceerd product. Primaire voorwaarde 
is dan dat ondernemers zich kunnen onderschei-
den in de markt. Dat vereist transparantie over 
de wijze waarop het product geproduceerd is. De 
focus ligt daarbij niet (alleen) op individuele maat-
regelen zoals het gebruik van specifieke middelen; 
weerbaarheid gaat immers ook over zaken als 
rassenkeuze, preventie en verantwoord bodembe-
heer. Een andere voorwaarde is herkenbaarheid, 
zodat ketenpartijen én consumenten het kaf van 
het koren kunnen scheiden. Een derde voorwaarde 
is ‘branding’; Nederlands product moet een eigen 
identiteit krijgen, die niet (uitsluitend) bepaald 
wordt door prijs.

Mijlpalen
2020: 
• Stimulering en verantwoording van een volhoud-

bare productiewijze vormt het uitgangspunt voor 
het stellen van bovenwettelijke eisen.

• Specifieke eisen m.b.t. een volhoudbare pro-
ductiewijze zijn gebaseerd op toepassing van 
de elementen uit de weerbaarheidswijzer en het 
totale effect daarvan op de kwaliteit van de leef-
omgeving.

2025: 
• Ten minste 20% van de ondernemers in de Ne-

derlandse land- en tuinbouw kiest ervoor zich 
in de markt te onderscheiden op basis van aan-
toonbaar volhoudbare productie.

• Een aantoonbaar volhoudbare productiewijze 
versterkt de positie van de teler in de keten, wat 
blijkt uit onder andere prijs en afzet ten opzichte 
van overig aanbod.   

2030: 
• De Nederlandse land- en tuinbouw kiest ervoor 

zich internationaal te onderscheiden op basis 
van een aantoonbaar volhoudbare productie, in 
aanvulling op kwaliteit.

• De Nederlandse land- en tuinbouw heeft hier-
mee haar positie in de internationale markt 
verstevigd ten opzichte van 2017, wat blijkt uit 
onder andere prijs en marktaandeel ten opzichte 
van andere producenten.

Gezonde markt
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BOUWSTENEN

De mijlpalen worden gerealiseerd  
aan de hand van een vijftal bouwstenen: 
Systeemaanpak, Waardecreatie, Bestuur 
& beleid, Draagvlak & communicatie, en 
Monitoring. 

10 | Ambitie Plantgezondheid 2030 – LTO Nederland 



Systeemaanpak 
Plantaardige sectoren hebben de afgelopen jaren 
enorme stappen gezet in het toepassen en verder 
ontwikkelen van geïntegreerde gewasbescherming 
(Integrated Pest Management; IPM). Om plant-
gezondheid nu naar een hoger niveau te tillen is 
een systeemaanpak nodig. In een systeemaanpak 
worden alle elementen van plantgezondheid inte-
graal benaderd. Elementen als weerbare rassen, 
planten en teeltsystemen, monitoringsmethoden 
en technieken precisietechnologie, en innova-
tieve gewasbeschermingsproducten, horen daar 
vanzelfsprekend in thuis. Optimale benutting van 
beschikbare kennis en technieken kan alleen als 
hiervoor ook de juiste randvoorwaarden aanwe-
zig zijn. Dat vereist onder meer aanpassing van 
bestaande procedures en kaders en ruimte voor 
maatwerk en flexibiliteit, zonder concessies te 
doen aan de borging van kwaliteit en veiligheid. 
Ondernemers hebben daarnaast meer experimen-
teerruimte nodig om nieuwe wegen te verkennen 
en vertrouwen. Plantgezondheid is per definitie 
maatwerk; de systeemaanpak biedt daarvoor de 
ruimte.

Waardecreatie 
Nederland moet zich de komende jaren gaan on-
derscheiden op het gebied van plantgezondheid 
en daarmee een aantrekkelijke positie verwerven 
op de markt. Dat vraagt om een nieuw keten ver-
dienmodel toe dat geënt is op robuustheid: in ter-
men van aanbod, kwaliteit, rentabiliteit en maat-
schappelijk draagvlak, met plantgezondheid als 
een belangrijk fundament. Zoals eerder benoemd 
vereist dat transparantie en identiteit. Keurmer-
ken of andere certificeringssystemen kunnen hier 
een rol in spelen. De inzet en opschaling daarvan 
brengt uitdagingen met zich mee zoals de (inter-)
nationale erkenning ervan, het behoud van toege-
voegde waarde naarmate het aantal deelnemers 
groeit, en een profilering die aansluit bij wensen 
en behoeften in de maatschappij. Naast product-
verwaarding zijn er ook kansen voor verwaarding 
in de maatschappij. Boeren en tuinders leveren in 
toenemende mate ecologische en maatschappelij-
ke diensten. Deze verdienen een plek in het ver-
dienmodel van de ondernemer. 

Bestuur & beleid 
Innovatie vereist een bestuurlijk klimaat dat ze-
kerheid biedt, op korte en lange termijn. Om de 
gestelde doelen te halen zijn nú doorbraken nodig 
op beleidsdossiers zoals toelating van groene en 
laag-risicomiddelen en nieuwe veredelingstech-

nieken (o.a. Crispr-Cas). Een breed gedragen 
visie die consistent is over al deze thema’s helpt 
daarbij. Tegelijkertijd blijft er aandacht nodig voor 
het handelingsperspectief van telers anno nu. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het maatregelen- en 
middelenpakket: het moet te allen tijde moge-
lijk blijven om een gezond en rendabel gewas te 
produceren. Ook op gebied van kosten en baten 
ontstaan soms spanningen, in de tijd of tussen 
belanghebbenden. Voorbeelden zien we onder 
andere op het gebied van bodembeheer en de 
omschakeling naar nieuwe teeltsystemen. Met de 
ontwikkeling en effectieve inzet van het juiste in-
strumentarium kunnen drempels worden verlaagd 
en durven ondernemers stappen te zetten.

Draagvlak en communicatie  
Moderne plantaardige productie staat los van de 
maatschappij. Mede daardoor is bij veel burgers 
weerstand ontstaan tegen technieken die gebruikt 
worden en de gevolgen ervan voor de inrichting 
van het landschap. Ook veel boeren en tuinders 
hebben gevestigde beelden over ‘good practices’, 
die niet altijd stroken met de huidige praktijk en 
stand der techniek. Gevolg is dat boer en burger 
van elkaar vervreemd zijn. Om het gat te dichten 
is objectieve en begrijpelijke communicatie en 
informatievoorziening belangrijk, maar niet vol-
doende. Wederzijds draagvlak vergt een dialoog 
die zich richt op verbinding op basis van gemeen-
schappelijke doelen in plaats van vervreemding 
door verschillende belangen. Dit pleit voor uitbrei-
ding van de bestaande gouden driehoek van be-
drijfsleven, overheid en kennisinstellingen met de 
maatschappij als vierde partij. Daarmee zijn ook 
de maatschappelijke belangen ten aanzien van 
plantgezondheid geborgd.

Monitoring 
LTO Nederland vindt het belangrijk om de voort-
gang in het realiseren van de ambities naar 2030 
objectief en onafhankelijk te laten monitoren. 
Aan de hand van te selecteren indicatoren wor-
den zowel het proces als (tussentijdse) resultaten 
regelmatig in kaart gebracht en geëvalueerd. Dat 
gebeurt zowel voor de totale land- en tuinbouw 
als geheel, als ook op sectorniveau. Hiermee krijgt 
de land- en tuinbouw inzicht in de voortgang en 
efficiëntie van het proces. Op basis hiervan kan de 
sector zelf bijsturen en het gesprek aangaan met 
andere belanghebbende of (mede-)verantwoorde-
lijke partijen. Daarmee versterkt het vertrouwen 
in de sector en de commitment van partners om 
samen op te trekken. 
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SAMENWERKING

LTO Nederland wil zich maximaal inspan-
nen om het geschetste streefbeeld te ver-
wezenlijken. Dat lukt niet zonder de hulp 
van andere partijen. LTO zoekt daarom 
actief de samenwerking op met partners 
die bereid zijn om samen de transitie in 
plantgezondheid tot een succes te maken. 
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In het bijzonder vraagt LTO de inzet van: 

• Ketenpartijen; plantgezondheid is een ke-
tenverantwoordelijkheid; zowel toeleveran-
ciers als afnemers spelen een belangrijke 
denk bij zaken als rassenkeuze, fytosanitai-
re eisen en consumentengedrag. Ook voor 
profilering van het Nederlands product heb-
ben we elkaar nodig; gezamenlijk kunnen 
we nieuwe, robuuste marktsystemen tot 
stand brengen die leiden tot versterking van 
het totale Nederlandse agrocomplex.

• Maatschappelijke organisaties; sector 
en maatschappij vinden elkaar in hun ge-
zamenlijke ambitie om de kwaliteit van de 
leefomgeving van mens en dier te verbete-
ren. Wij vragen NGO’s, collectieven en indi-
viduele burgers zich samen met de primaire 
sector in te zetten om plantgezondheid 
om te buigen van een bedreiging naar een 
kans, met respect voor elkaars belangen en 
zienswijzen.

• Gewasbeschermingsindustrie: de inzet 
van chemie blijft ook in de toekomst soms 
noodzakelijk. Wij vragen de industrie zich 
maximaal in te zetten voor de ontwikkeling 
en toelating van laag-risico producten in 
grote en kleine teelten. Ook willen we sa-
men met industrie en techniekontwikkelaars 
zoeken naar innovatieve producten en toe-
passingswijzen om gewasbescherming zo 
effectief en efficiënt mogelijk in te passen in 
het systeem.

• Erfbetreders: de land- en tuinbouw moet 
de komende jaren flinke stappen zetten op 
gebied van gewasbescherming. Erfbetreders 
zoals voorlichters, toeleveranciers en hand-
havers vervullen daarbij een belangrijke rol, 
zowel in het begeleiden van individuele on-
dernemers in het transitieproces, als in de 
doorstroom van kennis over nieuwe metho-
den en technieken. Samen met voorlichters 
en toeleveranciers willen we ondernemers 
helpen weerbaarheid op hun bedrijf renda-
bel invulling te geven, en knelpunten waar 
zij tegenaan lopen op te lossen. 

• Overheid: Middels kaderstelling en handha-
ving is de overheid sterk bepalend voor de 
transitie naar plantgezondheid. Wij vragen 
de overheid om die ambitie te faciliteren 
en ondersteunen met beleid dat consistent 
is, over verschillende beleidsthema’s (o.a. 
gewasbescherming, biotechnologie, GLB) én 
over verschillende schaalniveaus (van Euro-
pees tot regionaal). Dat beleid moet voor-
lopers stimuleren én volgers de kans geven 
om aan te haken. De sector is zo sterk als 
haar zwakste schakel; effectieve handha-
ving op moedwillig onverantwoord handelen 
is mede bepalend voor het realiseren van 
onze ambitie. 

• Kennisinstanties en R&D: Ontwikkelingen 
in plantwetenschappen (o.a. veredeling, mi-
crobioom) maar ook in aanpalende domei-
nen als humane- en diergezondheid, roboti-
sering en datamanagement bieden enorme 
kansen voor plantgezondheid. Omgekeerd 
hebben ondernemers veel praktijkervaring 
en oog voor praktische haalbaarheid. Door 
kruisbestuiving in realistische praktijkom-
standigheden (‘living labs’) maken we inno-
vaties nog sneller praktijkrijp en optimaal 
inzetbaar.
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SECTOREN
De ambitie is een  
gezamenlijk product van 
en voor de verschillende 
plantaardige sectoren. 

Elke sector committeert zich aan de 
vastgestelde mijlpalen tussen nu en 
2030 en stelt en actieplan op om 
deze mijlpalen te bereiken. De actie-
plannen bevatten een sectorspecifie-
ke uitwerking van de opgaven ‘ge-
zonde planten’, ‘gezonde omgeving’ 
en ‘gezonde markt’. Bouwstenen zijn 
vertaald in concrete acties, rekening 
houdend met kansen en omstandig-
heden in de betreffende sector. De 
sectoren zijn zelf verantwoordelijk 
voor de inhoud en uitvoering van 
de actieplannen; waar mogelijk en 
wenselijk worden uitdagingen inter-
sectoraal aangepakt.
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bomen en
vaste planten

En de volgende vakgroepen van 
LTO Nederland:
 
Akkerbouw
Vollegrondsgroenteteelt
Biologische land- en tuinbouw
Paddenstoelen
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