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2019-5 Nieuwsbrief LTO Multifunctionele Landbouw 

Minister Schouten vraagt aandacht voor streekproducten 

Landbouwminister Carola Schouten deed onlangs haar boodschappen in de 

Achterhoek. Bij zorgboerderij en boerderijwinkel De Twisselt in Zelhem vroeg ze 

daarmee aandacht voor streekproducten. 

 

'Ik ga zo een stoofschotel eten met wortelen, ui en aardappelen en dat zijn allemaal echte 

streekproducten', verzekerde Schouten in de winkel. Om het belang daarvan kracht bij te 

zetten, onthulde ze samen met de Gelderse fractie van de ChristenUnie een label dat voor 

meer herkenbaarheid van Gelderse streekproducten moet zorgen. 

 

Nadat ze symbolisch de regionale producten in de winkel van een sticker had voorzien, 

kreeg Schouten samen met de Statenleden een rondleiding over het bedrijf. 'Wij vinden het 

belangrijk dat onze boeren in het zonnetje worden gezet, want zij zijn degene die zorgen 

voor deze prachtige mooie producten', gaf lijsttrekker Dirk Vreugdenhil aan. 

 

Landschap 

'Boeren houden ook het landschap in stand en die waardering voor de boer, daar willen wij 

graag aan meewerken', benadrukte Vreugdenhil. Dat gold ook voor Schouten. 'Op deze 

manier kunnen we zien wat voor een lekkers er allemaal gemaakt wordt in Nederland. Dit is 

een hele mooie manier om de waardering voor de boer en het voedsel te vergroten.' 

 

Bron: Nieuwe Oogst, 7 maart 2019 

 

 

Regiobijeenkomst multifunctionele landbouw  

Op woensdag 13 maart trapt de regio LTO Noord (regio Noord) af met de eerste 

regiobijeenkomst multifunctionele landbouw. Bedrijven met een agrarische neventak, zoals 

bijvoorbeeld een boerderijwinkel, zorgtak of agrarische kinderopvang, zijn van harte welkom. 

Maar ook bedrijven die mogelijkheden zien voor bijvoorbeeld recreatie of educatie op hun 

bedrijf. De regiobijeenkomst multifunctionele landbouw vindt plaats in Drachtstercompagnie.  
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Sinds de modernisering van LTO Nederland is multifunctionele landbouw een derde pijler 

naast dier en plant. Wat is multifunctionele landbouw nu precies en hoe zijn we 

georganiseerd? Wat doen we aan belangbehartiging en welke projecten zijn er in regio 

Noord op dit onderwerp? Arjan Monteny (voorzitter LTO Multifunctionele Landbouw) , Jan 

Bloemerts (bestuurder regio Noord) en Caroline Schakel (werkorganisatie) zijn aanwezig om 

u te ontmoeten.  

Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden via deze link 

 

Symposium ‘Gezonde leefomgeving voor mens en vee’ 

Op woensdag 13 maart organiseert het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid 

een symposium over de relatie veehouderij en humane gezondheid. De vraag die deze dag 

centraal staat, is: “Hoe geven we met elkaar vorm aan de toekomst van de veehouderij in 

Nederland, met zorg voor de gezondheid van mens en vee?” 

De dag wordt georganiseerd voor professionals van omgevingsdiensten, 

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ’en, het agrarisch bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheden. Burgervertegenwoordigers en bestuurders met interesse in 

het onderwerp zijn ook van harte uitgenodigd. Onderlinge uitwisseling is een belangrijk doel 

van deze dag.  

 

In het programma zijn daarvoor tien interessante workshops opgenomen. Eén van de 

workshops gaat specifiek in op de omgeving van multifunctionele landbouw bedrijven met 

dieren, namelijk: Aandacht voor gezondheid op zorg- en recreatieboerderijen. De 

aanwezigheid en de aaibaarheid van dieren op de zorgboerderij spreekt veel mensen aan. 

Daarom komen steeds meer ouderen, zwangere vrouwen, kleine kinderen en mensen met 

een verminderde weerstand op recreatieboerderijen en zorgboerderijen. Het contact tussen 

mens en dier roept vanuit het oogpunt van humane gezondheid een aantal belangrijke 

nieuwe vragen op. Waar moeten bezoekers en veehouders rekening mee houden? Hoe 

kunnen we het gastvrije karakter van de boerderij behouden zonder voorbij te gaan aan 

risico’s voor gezondheid en veiligheid. In deze workshop wordt verkend hoe samengewerkt 

kan worden aan het behouden van de positieve effecten en het beperken van de risico’s van 

zorg- en recreatiebedrijven voor hun bezoekers. De workshop wordt verzorgd door Martien 

Bokma van Wageningen Research. 

Meer informatie en aanmelden voor het symposium kan 

via: https://kennisplatformveehouderij.nl/bijeenkomsten/symposium-2019 
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