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Thema Afdeling Duurzame 

Ontwikkeling

Werkgroep Duurzaam Landgebruik 

en Biodiversiteit

17 maart 2012

LANDBOUW EN 

VOEDSELVOORZIENING
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2 miljard mensen lijden aan 

honger en/ of ondervoeding 

Werk mondiaal samen om allen duurzaam 
voedsel te laten verwerven. Ondersteun 

lokale landbouw en laat  OS via bilaterale en 
multilaterale kanalen krachtig doorwerken. 

Onderzoek en bouw duurzame 

voedselketen

Combineer kennis in biotechnologie, 

agronomie, agro-ecologie en in 

industriele verwerking
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Onderzoek opbrengstvergroting

Maar waak over duurzaamheid

Behoud ecosysteemdiensten

& Biodiversiteit

Landbouwonderwijs aan de basis 

van duurzame landbouw 

Verklaar duurzaamheid en innovatie

en breng in praktijk
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Verminder verspilling in 

landbouwproductie

Verliezen tijdens 

Oogst-, transport- , verwerking -en 

consumptie

Streef naar gesloten systeem

De boer zorgt voor gesloten 
mineraalstromen, hij sluit de 

fosfaatkringloop en hij verwerkt de 
meststoffen op milieu vriendelijke wijze



1-2-2014

5

Verbeter consumptiepatroon

door productinformatie

Documenteer, etiketteer en 

certificeer

Duurzame en eerlijke productie 

Regelgeving bio-industrie

“Toekomst van de veehouderij, 

kansen en kwetsbaarheden”

(Wijffels, al tien jaar geleden)
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Welzijnsnormen landbouwdieren

Vergroot hokken, buiten grazen, beperk 
diertransport, beperk antibioticagebruik, 

voorkom grootschalig ruimen, sta 
noodvaccinaties toe

Voorlichting over gezondheid en 

milieu
Evenwichtige voeding, minder 

consumptie van dierlijke producten, 
vergroenen van belastingen, duurzame 

producten goedkoper
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Duurzame visserij

Stop uitputting natuurlijke 

visvoorraad door wetgeving en 

handhaving voor het te laat is

CRM

Natuur in Nederland
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Behoud de vrijheid om in een 

rijke natuur te leven

Stop de achteruitgang van de 

natuur in Nederland
Voorkom versnippering, verdroging, 

verzuring en vermesting
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Bewaak en beheer de EHS, Natura

2000 en Nationale Landschappen en 

Parken
Zorgvuldig beheer door deskundigen van 

kerngebieden

Zoek planologische garanties voor potentiële 
ontwikkelingen en evt behoud en herstel

Voer Europese natuurwetgeving, de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en 

Natuurnetwerk volledig uit
Bescherm daarbij alle bedreigde 

soorten

Werk samen met buurlanden
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Betrek overheden en private sector 

bij inrichting van terreinen en 

verbindingen met natuurnetwerk
Reguleer, doe voorstellen over 

natuurontwikkeling bij bouw en inrichting, 
en maximaliseer de natuurwaarde buiten de 

natuurgebieden.

A. Stortelder Alterra

Boeren voor natuur

Aankoop van of beslissing over 

de openbare ruimte

Wat zijn de gevolgen voor natuur en 
milieu?

Toets economische groei aan effect op 
natuur

1911 1980
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Stilte, weidsheid, ongereptheid 

en duisternis

Bescherm wettelijk deze 

landschapswaarden

Brix-kunst

Zorg voor duurzame 

natuurwetgeving
Sterkere natuurwet, basiswet natuur,

Grondrechten van de natuur in de 

grondwet
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De mens in contact met de 

natuur

Zorg dat het gebeurt

Creeer draagvlak en toegang

Begin bij kinderen: natuuronderwijs

kindertuinen  en  spel

Natuuronderwijs

Bij alle vakken in basis-, voortgezet 

en hoger onderwijs moet de waarde 

van de natuur betrokken worden
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Baten 

Verdeel de natuurbaten, hef groene 
belastingen, rood voor groen, en richt een 

gebiedsfonds op. 

Financier de instandhouding van de natuur.


