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Nodenanalyse GLB
na 2020

Dit document is een opsomming van verzamelde noden uit divers bronmateriaal (publieke bevragingen van 2018,
SWOT’s ter voorbereiding van het LARA 2018, diverse rapporten en visiedocumenten … ). Deze werden voorgelegd aan
de klankbordgroep voor het nieuwe GLB en verder aangepast n.a.v. hun input. Daarna werden ze gebundeld tot 22
clusternoden (N1 t.e.m. 22).
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N1: Opleiding en kennisstimulering
• Verbreden van de kennisbasis in de landbouw
• Versterken van de band tussen landbouw en onderzoek
• Landbouwopleidingen aanpassen aan toekomstige uitdagingen
en maatschappelijke trends
• Versterk het opleidingsniveau in de sierteelt en stimuleer
ondernemerschap
• Kennisstimulering in de sierteeltsector
• Informatiedoorstroming in de pluimveeketen verbeteren
• Meer initiatieven nodig voor kennisontwikkeling en kennisdeling in de vleesveesector
• Nood aan nieuwe kennisopbouw rond duurzaam bosbeheer
en bosontwikkeling
• Aanbieden van gepaste bedrijfsbegeleiding
• Verspreiding van onderzoeksresultaten in verband met instandhoudingsdoelstellingen en begeleiding bij uitvoering van maatregelen

N2: Digitalisering en innovatie
• Digitalisering en innovatie in de landbouwsector
• Geïntegreerde benadering van kennisopbouw, innovatie en beleid bij de aanpak van
het klimaatprobleem
• Nieuwe en verbeterde meetmethoden om de absolute milieudruk van maatregelen
beter in kaart te brengen
• Technologie en innovatieve productontwikkeling in de groenten- en fruitsector
• Nood aan meer digitalisering en gebruik van data in de sierteeltsector
• Stimuleer digitalisering en innovatie in de vollegrondsteelten
• Ontwikkeling van nieuwe technologieën in de pluimveesector
• Verdere ontwikkeling van e-commerce en digitalisering in de pluimveesector
• Mechanisatie in de groenten- en fruitsector
• Productinnovatie in de fruitsector
• Innovatieve verkoopsystemen in de groenten- en fruitsector

Doelstelling: kennisstimulering en –deling, innovatie en digitalisering in de
landbouw en de plattelandsgebieden.
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N3: Inkomenszekerheid
•
•
•
•
•

Een kader bieden voor een leefbaar landbouwinkomen
Steunen van echte landbouwers
Steun bieden om groenten- en fruitbedrijven leefbaar te houden
Nood aan maatregelen om de rentabiliteit in de akkerbouwsector te verhogen
Nood aan minder afhankelijkheid van steun in de vleesveesector

N4: Risicobeheer door o.a. diversificatie
economische activiteiten
•
•
•
•
•
•
•

Diversificatie in de landbouw steunen
Steun voor ontwikkeling van korte ketenverkoop
Preventieve zorg voor landbouwers
Een integraal en evenwichtig beleidskader voor risicobeheer
Risicobeheer in groenten- en fruitsector
Kapitaalintensiviteit aanpakken
Risicobeheer in de akkerbouwsector

Doelstelling: Leefbaar landbouwinkomen en veerkracht om de voedselzekerheid
te vergroten.
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N5: Marktgericht ondernemerschap
– lokaal en mondiaal
• Nood aan concurrentiële en marktgerichte landbouwbedrijven met voldoende
aanpassingscapaciteit om in te spelen op marktwijzigingen
• Consumptie van groenten en fruit stimuleren door promotie
• Mondialisering van de export van fruit en groenten
• Nood aan sterkere promotie in de sierteeltsector
• Stimuleer ondernemerschap in de sierteelt
• Vergroot marktgerichtheid in de sierteeltsector en speel in op specifieke
afzetmarkten
• Zet met de akkerbouw ook in op de lokale markt
• Grijp kansen op de wereldmarkt van akkerbouw
• Verwerking van melk tot producten met toegevoegde waarde om de afzet te
bevorderen en marktgericht te werken
• Benut zowel de wereldwijde als de lokale consumentenvraag naar zuivelproducten
• Meerwaardecreatie in de pluimveesector vergroten en sector voorbereiden op
nieuwe vragen uit de markt
• Consumptie van eieren en pluimveevlees stimuleren door marktgerichte promotie
• Vergroot de marktgerichtheid van de vleesveesector
• Vergroot de herkenbaarheid van het Belgisch rundvlees, ook in het buitenland
• Vergroot de marktgerichtheid, creëer toegevoegde waarde en speel in op de
evoluties binnen de verschillende afzetmarkten voor varkensvlees
• Zet in op het versterken van de band tussen de houtproductie uit Vlaamse bossen
en de lokale en regionale markt
• Verhoging van de consumptie van groenten en fruit door promotie
• Ontwikkeling van nieuwe teelten in de akkerbouw

Doelstelling: Het concurrentievermogen en de marktgerichtheid vergroten, onder
meer door focussen op onderzoek, technologie en digitalisering.
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N6: Ketenpositie versterken door samenwerking
• Sterkere positie van land- en tuinbouwers in de keten door samenwerking tussen
landbouwers en binnen de keten
• Nood aan een level playing field en het aanpakken van oneerlijke handelspraktijken
• De onderhandelingspositie van de groenten- en fruitbedrijven versterken door samenwerking
• Meer samenwerking in de sierteelt
• Samenwerking stimuleren om de positie van de akkerbouwer in de keten te
verbeteren
• Samenwerking stimuleren in de melkveehouderij om positie in de keten te versterken
• Vergroot de marktmacht van rundveehouders door horizontale en verticale
samenwerking
• Stimuleer samenwerking in de afzet van varkensvlees

Doelstelling: Verbeteren van de positie van de landbouwers in de waardeketen.
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N7: Koolstofopbouw
en vermindering broeikasgassen
•
•
•
•
•

Vermindering van de klimaatimpact van de land- en tuinbouw
Reductie van de broeikasgasemissies door de land- en tuinbouw
Behoud van de bestaande koolstofvoorraden in kader van het LULUCF-beleid
Samenwerking in de keten om broeikasgasemissies te reduceren
Zet bossen in, in de strijd tegen klimaatverandering

N8: Afhankelijkheid van externe
hulpbronnen verminderen
• Productie van hernieuwbare energie
• Afhankelijkheid van import van eiwitten verminderen
• Begeleiding van de varkenssector in eigen eiwitteelt

N9: Adaptatie aan klimaatverandering
•
•
•
•
•
•
•

Adaptatie van de land- en tuinbouw aan de klimaatverandering
Aanpassing van de groenten- en fruitsector aan de klimaatverandering
Aanpassing van de sierteeltsector aan de klimaatverandering
Aanpassing van de akkerbouwsector aan klimaatverandering
Aanpassing van de melkveesector aan klimaatverandering
Aanpassing van de vleesveesector aan klimaatverandering
Bescherm onze bossen tegen en pas ze aan, aan de klimaatverandering

Doelstelling: Matiging van en aanpassing aan klimaatverandering en tot duurzame
energie.
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N10: Aanpassingen i.f.v duurzamere landbouw
• Meer samenwerking stimuleren in de akkerbouw om professionalisering en
duurzaamheid te bevorderen
• Verdere ontwikkeling van een duurzaam landbouwsysteem en implementatie van
duurzame productiemethoden
• Milieukosten moeten doorgerekend worden in de verkoopprijs
• Land- en tuinbouwbedrijven hebben nood aan steun om zich aan te passen
aan wijzigende regelgeving
• Stimuleer deelname aan vrijwillige milieumaatregelen door goede informatie
en communicatie en door administratieve vereenvoudiging
• Sierteeltbedrijven hebben nood aan begeleiding bij duurzame ontwikkeling
en aanpassingen aan milieuwetgeving
• Zet in op biologische akkerbouw
• Melkveebedrijven hebben nood aan begeleiding bij duurzame ontwikkeling
en aanpassingen aan milieuwetgeving
• Begeleiding van varkenshouderijen bij duurzame ontwikkeling

N11: Zorg voor water
• Bijkomende plaats voor water
• Reduceer de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in
lijn te brengen met de Europese doelstellingen
• Reductie gewasbeschermingsmiddelen
• Zero residu promoten in de groenten- en fruitsector
• Vermijden van import van nieuwe ziekten en plagen in de sierteeltsector

N12: Zorg voor bodem
• Nood aan productieve en veerkrachtige bodems op lange termijn
• Opbouwen van het organische stofgehalte en de bodemkwaliteit in de
groenten- en fruitsector
• Beperk bodemerosie
• Stimuleer teeltrotatie voor betere bodemkwaliteit in de aardappelteelt

Doelstelling: Duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke
hulpbronnen zoals water, bodem en lucht.

VLAAMS
RURAAL
NETWERK

N13: Zorg voor natuur en biodiversiteit
• Inzetten op en vergoeden van multifunctionaliteit van de landbouw
voor biodiversiteit
• Stimuleren van bestuivers
• Bevorderen van genetische diversiteit in de landbouw
• In stand houden van blijvend en waardevol grasland
• Maatregelen die landbouwers nemen in functie van IHD op elkaar afstemmen
• Samenwerking tussen landbouwers voor het werken aan natuurdoelen
• Stopzetten van de achteruitgang en verbeteren van de toestand van de Europees te
beschermen habitats en soorten
• Versterken van het goed ecologisch evenwicht van onze bossen en vergroten van het
bosareaal
• Rekening houden met de ecologische draagkracht van een bos bij het bepalen van
de toegankelijkheid
• Terugdringen van de bijensterfte
• Ontwikkeling en implementatie van methodes ter bestrijding van de varroamijt in
de bijenteelt
• Nood aan kennisopbouw rond bijensterfte

N14: Zorg voor landschap
• Duurzaam onderhoud van landschappelijke infrastructuur

Doelstelling: Bescherming van biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en
in stand houden van habitats en landschappen.
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N15: Bevorderen van instroom
en verjonging in de landbouwsector
•
•
•
•
•

Bieden van begeleiding bij overname van het bedrijf
Bevorderen van instroom en verjonging in de landbouwsector
Nood aan instrumenten ter vrijwaring van landbouwgronden en –gebouwen
Geef starters toegang tot innovatie
Verschuif premies van pensioenboeren naar jonge/echte landbouwers

Doelstelling: Aantrekken van jonge landbouwers en vergemakkelijken van
bedrijfsontwikkeling in plattelandsgebieden.
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N16: Ruimtelijke druk op platteland verkleinen
- behoud van open ruimte en landbouw

•
•
•
•
•
•
•

Nood aan een sterk en gebiedsgericht lokaal beleid
Landbouw op het (verstedelijkte) platteland behouden door kansen te grijpen
Kansen creëren om het voorzieningenniveau op peil te houden
Samenwerking versterkt het platteland
Hou rekening met alle bewoners van het platteland
Ruimtelijke ordening op het platteland
Zet in op het verbossen en vergroenen van de beschikbare openbare ruimtes in
en rond steden en gemeenten, met het oog op recreatie en gezondheid

N17: Leefbaarheid op het platteland
•
•
•
•

Focus op duurzame mobiliteit op het platteland
Aandacht voor de positie van de vrouw op het landbouwbedrijf
Afstemming tussen de verschillende Europese structuur- en investeringsfondsen
Leefbare en inclusieve dorpen

N18: Diversificatie economische activiteiten
en stimuleren van bio- en circulaire
economie
• Toerisme op het platteland in goede banen leiden
• Stimuleren van de nieuwe kansen die volgen uit de ontwikkeling van de groene
economie
• Stimuleer duurzame houtproductie

Doelstelling: Werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in
plattelandsgebieden, incl. bio-economie en duurzame bosbouw.
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N19: Verbeteren imago landbouw, in lijn met

maatschappelijke en consumentenverwachtingen

• Verhogen van draagvlak voor en imago van landbouw(beleid)
• Inspelen op consumentenverwachtingen en lokaal klimaat in de sierteeltsector
• Benadruk de voordelige aspecten van de lokale rundvleesproductie

N20: Verhogen dierenwelzijn in landbouw
• Een hoge graad van dierenwelzijn realiseren
• Zet in op dierenwelzijn in de hele pluimveeketen

N21: Verlagen antibioticagebruik
• Speel in op het beleid rond reductie van antibioticagebruik in de landbouw

N22: Minder voedselafval en beter gebruik
van reststromen
•
•
•
•
•

Verminder voedselverliezen door cosmetische kwaliteitseisen
Voedselreststromen op de veilingen maximaal valoriseren
Voedselreststromen uit de voedingsindustrie maximaal valoriseren
Voedselreststromen uit de distributie maximaal valoriseren
Sluiten van kringlopen in de vleesveehouderij

Doelstelling: Inspelen op maatschappelijke verwachtingen inzake voedsel
en gezondheid, onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel,
voedselverspilling en dierenwelzijn.

