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De grenzen van een leefbare planeet….

Source: Steffen et al., 2015



Economie

Samenleving

Biosfeer

Source: Stockholm Resilience Centre

Biodiversiteit is de basis



Leclere et al. 2020

Duurzame voedselsystemen zijn de sleutel voor het 
ombuigen van biodiversiteitsverlies naar herstel



+15%
Information 

descriptor

Can appear below

the numbers 

Vier perspectieven op de relatie

tussen natuur en landbouw

Landbouw 

heeft natuur 

nodig

Natuur is afhankelijk van 

duurzame landbouw

Boerenland is 

belangrijk leefgebied 

en verbindingszone

Wij hebben natuur 

en landbouw nodig



Hoe?

Waarderen en belonen van 

natuurinclusieve akkerbouw in 

een veerkrachtig landschap  

door de hele keten.

Iedereen kan bijdragen!

© WWF NL – Annemiek Heuvelmans



De ontwikkeling van de 
Biodiversiteitsmonitor 
Akkerbouw
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Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen

voor biodiversiteit



Hoe werkt de Biodiversiteitsmonitor?



Waarom relevant voor 

de akkerbouw?

• Biodiversiteit staat onder druk
• De akkerbouw staat voor grote

maatschappelijke opgaven
• De akkerbouw heeft een grote ruimtelijke 

impact in Nederland
• Meetbaar maken, waarderen en belonen 

van prestaties op het gebied van 
biodiversiteit maakt akkerbouw een 
onderdeel van de oplossing
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Ambities

• Een instrument om de inzet van 
de akkerbouw op het herstel 
van biodiversiteit te waarderen

• Handelingsperspectief voor de 
akkerbouwer. 

• Een breed gedragen instrument 
• Een integrale, wetenschappelijk 

onderbouwde set van KPI’s
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Biodiversiteit in de akkerbouw

Diversiteit aan 

wilde soorten

Landschappelijke 

diversiteit

Regionale 

diversiteit 

Functionele 

agrobiodiversiteit



Bron: PPS Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

Versie 0.2 van de KPI’s Akkerbouw
% rustgewassen in

rotatie

Organische
stofbalans

Stikstofoverschot

Milieubelasting
gewasbescherming

%
bodembedekking

% Natuur en
landschapsbeheer

Carbon Footprint

Gewasdiversiteit



Afnemers

Overheden

Grondbezitters / 

verpachters

Waterbedrijven
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Financiële 

instellingen 

Stapeling van beloning op basis van de 

biodiversiteitsmonitor
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Punten voor discussie

- Akkerbouw produceert vooral bulkproducten voor 

internationale markt – hoe kan belonging worden

gerealiseerd?

- Hoe kunnen we regionale diversiteit inbouwen terwijl

prestaties wel vergelijkbaar gemeten en beloond

moeten kunnen worden?

- Wat betekent de Biodiversiteitsmonitor voor de 

akkerbouw in Zeeland?
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