
 

 

 

 

 

 

 

 

LTO Noord 
Beter met minder. 

Nederlandse boeren en tuinders zijn wereldwijd 

toonaangevend in het produceren van kwalitatief 

hoogwaardig, veilig, smaakvol en gezond voedsel en 

het beheer en aankleding van de groene ruimte. Met 

ondernemerschap, kennis, maatschappelijke 

betrokkenheid en duurzame, efficiënte productie 

staat de Nederlandse agrosector mondiaal aan de top. 

Zij is niet alleen de groene motor van de nationale 

economie maar levert ook een belangrijke bijdrage 

aan de kwaliteit van de leefomgeving en zoekt actief 

naar oplossingen voor maatschappelijk problemen. 

Uitdagingen in de toekomst 
De uitdagingen voor de toekomst voor Nederlandse 

boeren en tuinders zijn enorm. 

LTO Nederland zet deze uitdagingen om in een 

concurrerende, duurzame, innovatieve toekomst voor 

boeren en tuinders. Boeren en tuinders zijn samen 

met de maatschappij op zoek naar houdbare 

oplossingen op terreinen als gewasbescherming, 

schaalvergroting, diergezondheid en dierenwelzijn, 

volksgezondheid, en de wens van burgers: een 

aantrekkelijk landelijk gebied. Dit vanuit het motto 

‘Beter met minder’  

Beter produceren kan met minder energie, minder 

grondstoffen en minder emissies. 

Kortom, duurzamer produceren in de ruimste zin van 

het woord, gebaseerd op respect voor mens, dier, 

plant en omgeving. Maatschappijbewust en 

duurzamer, daar hebben ondernemers ruimte voor 

nodig. Letterlijk en figuurlijk, in land en in regels. 

Agrarisch Weststellingwerf 
Ook in Weststellingwerf draagt het LTO Noord 

afdelingsbestuur haar steentje bij. Het 

afdelingsbestuur onderhoudt hiervoor een intensief 

contact met de gemeente, zeker de afgelopen jaren 

waarin het Bestemmingsplan Buitengebied werd 

opgesteld. Maar ook onderwerpen als: de bermen, 

het aankopen van grond voor natuurontwikkeling, 

sneeuwruimen, composteren, etc. zijn in de afgelopen 

jaren besproken. 

Het afdelingsbestuur organiseert jaarlijks meerdere 

bijeenkomsten en excursies voor de leden waarin 

uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. 

Voorbeelden zijn: een nieuwe manier van voeren, 

brandveiligheid, verminderen van het 

antibioticagebruik of erfrecht. Belangrijk daarbij zijn 

de gezelligheid en de onderlinge contacten. 

Om de agrarische sector te tonen aan de burgers in 

onze gemeente is er een PR commissie ingesteld. De 

commissie bezoekt basisscholen, staat op het 

Lindefestival, de Fietsvierdaagse en nu ook op 

VINKEGA ONDERNEEMT. 

In Vinkega bevinden zich 8 agrariërs; meest 

melkveehouders maar ook een varkenshouderij en 

een paardensportcentrum. 

LTO Noord, Afdeling Weststellingwerf 

PR-commissie 
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