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Persbericht  
 
 

Geen landbouw zonder biodiversiteit 
Conferentie en debat 

 
Op zaterdag 26 juli 2008 tijdens de Landbouwbeurs te Libramont 

 
 
Context 
 
Zowel biodiversiteit als landbouw zijn essentieel voor het welzijn en het overleven van de mens. 
Biodiversiteit zorgt voor zuurstof, geneesmiddelen, vruchtbare bodems, zuivering van water en lucht, 
bestuiving van groenten en fruit, en nog zoveel meer. De landbouw vermenigvuldigt de biodiverse 
grondstoffen en brengt deze tot bij de mens, zorgt voor inkomens en tewerkstelling. 
 
De activiteiten van de mens hebben een grote impact op de ecosystemen van onze planeet. Landbouw 
is hiervan een voorbeeld bij uitstek. Traditionele landbouwpraktijken zorgden ook in ons land voor een 
grote variatie aan habitats. De huidige, meer intensieve procédés veroorzaken echter een snelle 
achteruitgang van de biodiversiteit. 
 
 
Doelstelling van de conferentie en debat 
 
Dit jaar zet het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit daarom het belang van 
duurzame landbouw in de kijker. Deze vorm van landbouw houdt niet enkel rekening met biodiversiteit, 
maar zorgt ook voor voldoende voedselproductie, goede landbouwinkomens en een verbeterd welzijn 
voor de toekomst. 
 
Tijdens de conferentie geven de verschillende hoofdrolspelers hun visie. Het debat verkent mogelijke 
aanbevelingen en goede praktijken voor het beleid en andere actoren. 
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Programma 
 
Met de steun van Sabine Laruelle, Federaal Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid. 

14.00: Maarten Hens, wetenschapper bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), schetst 
het spanningsveld tussen biodiversiteit en landbouw en geeft een stand van zaken 

14.10: Benoît Lutgen, Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme 
het Waalse Gewest Waals, belicht het milieubeleid inzake landbouw 

14.20: Didier Vieuxtemps, Waalse Landbouworganisatie FWA, geeft de visie van een 
landbouworganisatie 

14.30: Jos Gysels, verantwoordelijke van de cel Beleid bij Natuurpunt, formuleert het standpunt van een 
milieuvereniging 

14.40: François-Hubert du Fontbaré, landbouwer in Fumal, deelt zijn ervaringen 

14.50: Gregory Mahy, professor aan de Landbouwuniversiteit van Gembloux, besluit 

15.00: Debat en aanbevelingen 

 
Locatie 
 
Business Center van de Landbouwbeurs van Libramont, Rue des Aubépines 50, 6800 Libramont. 
Zie www.foiredelibramont.com, sectie ‘Visit’ voor een routebeschrijving. 
 
Voor persaccreditaties, zie: www.foiredelibramont.com/index2.php?sm=foire_libramont_en-26. 
 
 
Organisatie 
 
De Stuurgroep ‘Biodiversiteitsverdrag’ en het Nationaal knooppunt Biodiversiteitsverdrag (KBIN). 
 
 
Meer inlichtingen 
 
Vooraf: 
. Nationaal knooppunt biodiversiteitsverdrag (KBIN), 
e-mail: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be, tel.: 02 627 45 45. 
. Persdossier beschikbaar via www.biodiv.be/events/libramont2008. 
 
De dag zelf: 
. Marc Peeters van het Nationaal knooppunt Biodiversiteitsverdrag, via het nummer 0474 56 46 11. 


