
Programma Biodiversiteit
Wat is ons verhaal?
Biodiversiteit is belangrijk voor de agrarische 
sector en natuur. 

Want een gezond ecosysteem met vruchtbare 
bodems, weerbare gewassen en gezonde dieren 
draagt bij aan toekomstbestendig boerenbedrijf 
en plezier in boeren. 

LTO Noord gaat daarom aan de slag om  
biodivers boeren makkelijk en financieel  
aantrekkelijk te maken voor boeren en tuinders. 

Met het programma Biodiversiteit onderstreept LTO Noord het 
belang van ecologische rijkdom en diversiteit in het agrarisch 
gebied. Een gezond ecosysteem is voor boeren en tuinders 
een voorwaarde voor vruchtbare bodems, weerbare gewassen 
en gezonde dieren. En draagt daarmee bij aan een gezonde 
boterham. Dit betekent dat boeren en tuinders biodivers(er) 
moeten gaan boeren. 
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Inleiding

Het programma Biodiversiteit ambieert een gezond ecosysteem 
met vruchtbare bodems, weerbare gewassen en gezonde dieren 
dat bijdraagt aan een toekomstbestendig boerenbedrijf en plezier in 
boer zijn. 

Biodivers boeren is in de toekomst vanzelfsprekend, want: 

Biodivers boeren is makkelijk en leuk, boeren en tuinders hebben 
hiervoor voldoende kennis (of hebben toegang tot kennis).

Wet- en regelgeving faciliteren biodivers boeren. 

Biodivers boeren zorgt voor een gezonde boterham. 

Biodivers boeren is goed voor het imago van de beroepsgroep want 
biodivers boeren is goed voor mens en natuur.

Als programma inspireren en activeren we 
boeren en tuinders om hun bijdrage aan 
biodiversiteit door te ontwikkelen. Zo werken 
boeren en tuinders aan een vitaal bedrijf. 
Het programma heeft een gidsende rol om 
randvoorwaarden voor boeren en tuinders te 
verbeteren. 

Daarvoor werken we aan:

Visie bepalen en belangen behartigen:  
we ontwikkelen een LTO Noord visie op 
biodiversiteit, die onze belangenbehartiging 
versterkt en richting geeft. 

Kennis ontwikkelen en in de praktijk 
brengen: we brengen kennis en ervaring 
over ‘biodivers boeren’ dicht bij de praktijk 
in projecten en een kennisbank. Daarnaast 
werken we aan de randvoorwaarden 
financiële erkenning en monitoringstools.

Zichtbaar maken van inspanning en  
resultaat: we vergroten de zichtbaarheid 
van de bijdrage van LTO Noord en haar 
leden aan biodiversiteit.

Ambitie

Doel

Biodiversiteit loopt terug en zonder de hulp van 
boeren en tuinders kan dit niet worden hersteld. 

Er wordt een dringend beroep gedaan op boeren 
en tuinders.

De randvoorwaarden (wet- en regelgeving en 
financiële erkenning) voor biodivers boeren zijn 
niet optimaal.

Er is een landbouwtransitie gaande. De sector 
gaat van een systeem van intensivering naar een 
natuurinclusief systeem.

LTO Noord wil met haar leden bijdragen aan  
deze transitie en leden hierin ondersteunen.

Aanleiding / Context


