
  

Biodiversiteitsvisie LTO Noord 
 
Wat is ons verhaal? 
Biodiversiteit is belangrijk voor de agrarische sector en natuur. Want biodiversiteit en een gezond 
ecosysteem zorgen voor vruchtbare bodems, weerbare gewassen en gezonde dieren. 
Biodiversiteit hoort bij een toekomstbestendig agrarisch bedrijf en draagt bij aan het plezier in 
het boer en tuinder zijn. Om het bedrijf gezond te houden hebben wij, boeren en tuinders, 
biodiversiteit dus hard nodig. LTO Noord gaat daarom aan de slag om biodivers boeren mogelijk 
en financieel aantrekkelijk maken.  

 

Ons toekomstbeeld  
Boeren en tuinders waarderen de kracht van biodiversiteit in hun bedrijfsvoering. Ze verdienen 
hiermee een goede boterham en worden gerespecteerd door burgers voor hun inspanningen. 
Biodivers boeren is makkelijk, leuk en zorgt voor een gezond bedrijf. Ecologie versterkt de 
landbouw en landbouw versterkt de ecologie. Boeren, overheden, burgers en natuurorganisaties 
werken samen om biodiversiteitsdoelen te realiseren. Wet- en regelgeving faciliteren biodivers 
boeren. De agrarische sector levert gezonde voeding, mooie siergewassen en een fijne 
leefomgeving. Ondernemers zijn trots op hun bijdrage aan natuur en schoonheid van het 
agrarisch gebied. 

 

Het dilemma: Een goede boterham 
Biodiversiteit versterkt het agrarisch bedrijf, maar vraagt ook een investering. Biodiversiteit gedijt 
goed bij minder intensieve landbouwsystemen en minder gebruik van (kunst)mest en 
gewasbeschermingsmiddelen. De hoge grondprijzen vormen echter een prikkel om zo efficiënt 
mogelijk te boeren. Het aanleggen van landschapselementen is goed voor de biodiversiteit, maar 
kost productiegrond. Het verschralen van gronden is goed voor de biodiversiteit, maar zorgt 
voor minder opbrengst. Het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen is goed voor 
biodiversiteit, maar verhoogt het risico op een lagere kwaliteit product. Meer verschillende 
planten en dieren verwelkomen op agrarisch gebied is goed voor de biodiversiteit, maar soms 
zijn deze mooie bloemen en dieren schadelijk voor de landbouw. 

Biodiversiteitsherstel in het agrarisch gebied is niet gratis. Daarom zoeken we samen naar 
oplossingen om biodiversiteitsherstel financieel haalbaar te maken. En zoeken we met boeren 
en tuinders mogelijkheden om maatregelen te nemen die bijdragen aan goede bedrijfsvoering én 
biodiversiteit. 

 

Dit betekent het voor jou als lid 
 Dat we lobbyen voor faciliterende wet- regelgeving voor biodivers boeren.  
 Dat we werken aan het beschikbaar maken van (praktijk)kennis over biodivers boeren. 
 Dat we lobbyen voor financiële erkenning voor biodivers boeren. 
 Dat we monitoringsinstrumenten voor biodivisiteitsinspanningen (mede)ontwikkelen 

om de effecten van biodivers boeren zichtbaar te maken. 



  

 

Dit betekent het voor de agrarische sector 
 Dat we bouwen aan het maatschappelijk draagvlak van onze sector. 
 Dat we gids zijn naar een toekomst waarin biodiversiteit integraal onderdeel is van het 

agrarisch bedrijf. 

 

Dit betekent het voor de samenleving 
 Dat wij ons met onze leden inzetten voor biodiversiteitsherstel; een mooi en leefbaar 

platteland.  
 Dat we werken aan een prettige leefomgeving voor ons allemaal. 
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