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van handicap naar kans!”   
 



 
“Landbouw in kleinschalig landschap:  

van handicap naar kans!”   

 
• Ken de historie 

• Ken en respecteer elkaar 

• Durf anders te denken 

• Maak de verbinding met andere opgaven en 

elkaar 

• Verdienmodel 

 

 

 





De Kwartiermakers 

Agrifirm, BoerenNatuur, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, 

Duurzame Zuivelketen, LTO Nederland, Natuur en 

Milieufederaties, Naturalis Biodiversity Center, 

Natuurmonumenten,  

Netherlands Ecological Research Network (NERN), Rabobank,  

Stichting Veldleeuwerik, De Vlinderstichting en Wereld Natuur 

Fonds 



Uitgangspunten 

• Droombeeld 2030 - een florerende delta voor mens en natuur. 

• Bending the curve - biodiversiteitsverlies ombuigen naar 

herstel. 

• Omdenken - prestaties die biodiversiteit herstellen verbinden 

met maatschappelijke én financiële waardering. 

• Grondgebruikers verbinden met partijen die kunnen sturen op 

succes. 

• Doen-leren-beter doen door monitoring & meten van succes. 



3 werkroutes 

• Natuur 

• Landbouw 

• Openbare Ruimte 
 

Samen 90% van het Nederlandse oppervlak 



Vijf succesfactoren 

• Draagvlak en gedeelde waarden 

• Verdienmodellen 

• Stimulerende en coherente wet- en 

regelgeving 

• Kennis, innovatie en educatie 

• Samenwerken op gebiedsniveau 



Verdienmodellen 

Verdienmodellen  

voor de boer 
Banken 

Provincies, gemeenten, 

waterschappen, GLB 
Zuivel-  

ondernemingen 

TBO’s Verpachters 

Waterzuiveringbedrijven 

Ketenorganisaties 



Stimuleren en waarderen via KPI’s 

• KPI’s geven grondgebruikers inzicht in prestaties die bijdragen 

aan biodiversiteitsherstel. 

• Integrale set van KPI’s als basis voor belonen, faciliteren en 

waarderen van grondgebruikers. 

• Door eenduidig meten van prestaties is stapeling van beloning 

mogelijk.  



Monitoring & meten van succes 

Meer inzicht nodig in relatie tussen biodiversiteitstrends en wat 

grondgebruikers (kunnen) doen om biodiversiteit te herstellen.  
 

 Aansluiten bij bestaande initiatieven en uitbouwen waar nodig.  

 Living labs voor doen-leren-beter doen. 



Hoofddoelstelling Landbouw 

Duurzame dierlijke- en plantaardige productiesystemen met 

toekomstperspectief zijn circulair op een gezonde bodem in 

biodiverse landschappen.  

 

 



Deltaplan – route landbouw 

• Het CBL stimuleert vanaf 2019 haar leden bij te dragen aan een betere positie voor  boeren en tuinders die 

aantoonbaar bijdragen aan biodiversiteitsherstel. 

• Agrifirm ontwikkelt vanaf 2019  specifieke  producten en diensten die de implementatie van maatregelen voor 

biodiversiteitsherstel in de melkveehouderij en akkerbouw bevorderen. 

• De provinciale Natuur en Milieufederaties dragen vanaf 2019 bij aan het ontwikkelen van nieuwe 

verdienmodellen voor natuur en landbouw via 6 provinciale Koolstofbanken en 3 provinciale Grondbanken.  

• Vanaf 2020 kan de Biodiversiteitsmonitor door zuivelondernemingen ingezet worden om de resultaten op het 

gebied van biodiversiteit te meten om hen te stimuleren richting een netto positieve impact op biodiversiteit. 

• Vanaf 2020 draagt Stichting Veldleeuwerik via kennisontwikkeling en de ontwikkeling van  monitoring en een 

dashboard bij aan een beter inzicht in de biodiversiteitsprestaties en  verbetermogelijkheden bij 75% van de 

aangesloten akkerbouwers. 

• Vanaf 2021 beloont de Rabobank boeren voor hun biodiversiteitsprestaties via een rentekorting op nieuwe en 

bestaande leningen.  

• In 2021 heeft het Wereld Natuur Fonds minimaal vijf partijen bereid gevonden boeren te belonen en waarderen 

voor hun biodiversiteitsprestaties. 

• In 2021 heeft Natuurmonumenten haar pachtregels zodanig aangepast dat bevordering  van biodiversiteit nog 

meer uitgangspunt is in alle nieuw af te sluiten contracten. 

 



Deltaplan – hoe verder? 

• Andere partijen hard nodig voor succes – overheden, 

bedrijven, consumenten en burgers. 

• Kwartiermakers nodigen andere partijen uit om zich aan te 

sluiten bij de beweging. 

• We werken aan een nieuw governance model om de 

beweging te organiseren en samenwerking te bevorderen. 



 
“Landbouw in kleinschalig landschap:  

IS een kans!”   

 
• Biodiversiteit past overal! 

• Ook een kleinschalig landschap kan niet 

zonder boeren 

• Maak met elkaar een plan 

• Maak de verbinding met andere opgaven  

• Creëer marketing-tools  

 

 

 



 Vragen? 

 

 Kijk ook op: 

 

www.samenvoorbiodiversiteit.nl 

 

 

 

 

http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/

