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Paper startbijeenkomst Voedselplatform 
 
LTO Nederland, Auke Jan Veenstra, Themaspecialist Klimaat & Energie 
 
Discussiethema: “Duurzame landbouw: omgaan met de aarde van morgen” 
 

Stellingen van LTO Nederland: 

 
Stelling 1: Minder vleesproductie in Nederland leidt tot verhoging van de wereldwijde 

broeikasgas uitstoot.   
 
Stelling 2: In een circulaire duurzame landbouw is het nodig om voedselresten en humane 

uitwerpselen op te nemen.  
 
Stelling 3: Consumenten zijn (te) lang verwend met lage voedselprijzen 
 
 

Visie LTO Nederland: 
 
LTO Nederland is trots op de Nederlandse land- en tuinbouw die voedsel produceert waarbij 
voedselveiligheid én de voedselkwaliteit wereldwijd tot het hoogste niveau behoord. Niet voor niks 
staat de Nederlandse voedselproductie zo hoog aangeschreven. De wisselwerking tussen 
wetenschap, praktijk en overheid heeft dit mede veroorzaakt en deze kennis wordt over de hele 
wereld toegepast. Recent nog werd bekend dat Nederland de vestigingsplaats wordt van het Global 
Coordinating Secretariat (GCS), wat beschouwd kan worden als het centrum van wereldwijde 
voedselinnovatie.  
 
LTO Nederland onderschrijft het belang van een gezond dieet en streeft naar een duurzame wijze 
van voedselproductie die volhoudbaar is voor mens, dier en milieu, mét toekomstperspectief voor 
boeren en tuinders.  
 
Voor een gezond dieet is een juiste verhouding van dierlijke en plantaardige eiwitten belangrijk, zoals 
de adviezen van het Voedingscentrum luiden en ook is opgenomen in het politieke Klimaatakkoord. 
Evenzo is een balans tussen enerzijds efficiënte voedselproductie met een lage klimaatvoetafdruk én 
anderzijds lokale impact van belang, zoals milieu-, fijnstof- en geurimpact, biodiversiteit en 
dierenwelzijn.  
 
Het levert soms dilemma’s op welke aspecten voorrang verdienen. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat 
het diervriendelijk is om kippen een vrije uitloop te geven, maar tot gevolg heeft dat de 
fijnstofemissie omhoog gaat. Biologische melkveehouderij geeft lagere milieu-emissies, maar leidt 
niet tot lagere klimaatemissies.  
 
Nederland is een bijzonder vruchtbare delta met een klimaat waarin voedselproductie zeer goed 
gedijd en een grote Noordwest-Europese afzetmarkt nabij is. Met name in de kleigebieden vindt de 
meeste plantaardige productie plaats, terwijl op zand- en veengronden meest veehouderij voor 
komt. Dit is niet zonder reden, want grondsoort bepaald wat wil groeien.  
 



 

                                                                           
 

2 

Zo zijn de veengebieden in Nederland alleen geschikt om vooral gras op te laten groeien. Gras krijgen 
wij als mensen niet verteerd en daarom laten we herkauwers, koeien, het gras omzetten in zuivel en 
vlees waarin de hoogwaardige eiwitten zitten die we wel kunnen verteren.  
 
De rol van vee in een circulaire landbouw is cruciaal. Niet alleen kan vee reststromen uit de humane- 
(voedselafval en humane excretie) en voedings- en genotsmiddelensector (reststromen) als voer 
gebruiken, maar ook de mest is een essentiële component in het sluiten van kringlopen. Verbeteren 
van de kwaliteit van de bodem door toevoegen van dierlijke mest betekent eveneens onder meer 
een verbetering van de biodiversiteit, minder gebruik van gewasbescherming, betere 
waterhuishouding en meer koolstof in bodem.  
 
Tegengaan van voedselverspilling in de gehele keten, optimaal gebruiken van reststromen en gras, 
en balans in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten zijn de sleutelfactoren om 
kringlopen te sluiten. Tezamen met het verlagen van milieu-emissies leidt dit tot een verdere  
verduurzaming van de landbouw. Een (nagenoeg) circulaire veehouderij met zo min mogelijke 
verliezen naar het klimaat en milieu, is milieutechnisch, ecologisch en economisch in het belang van 
de Nederlandse landbouw. Boeren en tuinders kunnen deze transitie niet alleen. Alle schakels in de 
keten tot en met de consument, financiers, ngo’s en overheden zullen een bijdrage moeten leveren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


