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1. Biodiversiteit in de akkerbouw (2) 

2. Biodiversiteit in de melkveehouderij (2)

3. De rol van agrarisch natuurbeheer & natuurinclusieve
landbouw (2)

4. Gewasbescherming en biodiversiteit   



Bij elke dialoogtafel stond de volgende vraag centraal: Wat 
willen we met elkaar op dit thema concreet bereiken en 
welke bijdrage kunnen verschillende partners hieraan 
leveren? 



• Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen

• Waardeer het verhaal, stel je oordeel uit

• Praat vanuit jezelf, geen algemeenheden

• Zorg dat iedereen aan het woord komt 

• Sta stiltes toe

• Behandel elkaar met vriendelijkheid en respect  
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Wat is je belangrijkste inzicht uit de dialoogsessie?: 

Samenwerking blijft essentieel, blijven verbinden

Omgekeerde ruilverkaveling

Bewustwording nodig in brede zin

Inzicht in impact van eigen handelen nodig om tot actie over te gaan. Hiervoor duidelijke parameters voor nodig op biodiversiteit.

Cultuurverandering: omgaan met risicobeleving

Er is weinig verschil van inzicht over doelen

Blijven luisteren naar elkaar. Biodiversiteit is een gezamenlijk belang!

Niet denken maar vooral ook doen

Dat we het helemaal niet oneens zijn. Alleen hoe dan goed invullen.

Samen (via dialoog en  ‘doen leren beter doen’)  is cruciaal voor wederzijds begrip en resultaat.

Meer dialoog nodig, ook met ketenpartijen, over natuurinclusieve landbouw en verdienmodellen

Dat we keihard moeten werken aan het aanwakkeren en waarderen van de (vaak al aanwezige) intrinsieke motivatie van de boer  om te 
werken aan biodiversiteit en om dat ook te vertalen naar een duurzaam verdienmodel

Niemand is tegen biodiversiteit

Veel goede ideeën,  maar beleid en markt moet actief ondersteunen, dus hoop dat dit gebeurt. Tot nu toe nog te weinig

De wil is er, met kleine acties komen we SAMEN verder!

Twee belemmerende onzekerheden voor de boer: wat moet/ kan ik concreet doen en hoe betaal ik het?

Verplaatsen in problemen van de boer en dan komen met biodiverse oplossingen .

Enorme drive, kennis en wil om samen te veranderen

Gestapelde beloning obv kpi's

We delen meer dan dat we van elkaar verschillen



Welke kansen zien we om samen biodiversiteit te bevorderen? 

Gedeeld beeld over 2035

Gebiedsgerichte aanpak en integraal denken

Biodiversiteit betalen, net zo belangrijk als koeien of aardappels….

Stapelen belonen met Biodiversiteitsmontor

Wet en regelgeving aanpassen nieuwe realitei

Het implementeren van goed onderbouwde meetinstrumenten (KPI’s) die boeren handelingsperspectief bieden

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, BMA gaan gebruiken, stapeling van beloning

Waarderen (ook geld) blauw en groene dooradering

Ecologie moet deel worden van de economie: boeren betalen voor ecosysteemdiensten

Samenwerking partijen die publiek gebiedsbeheer voeren (provincies, waterschappen gemeentes)

Verbeteren van advies naar boeren

Samenwerking om meer kennis rondom kpi’s , biodiversiteitsmonitor etc te delen, niet alleen onderling maar juist ook richting onderwijs en 
maatschappij

Belonen, maar ook bestraffen... De standaard moet omhoog.

Bevorderen bodemleven voor plantgezondheid en biodiversiteit

Samenwerkingr , intrinsieke motivatie  trots en kennis van boeren benutten .

Samenwerking ‘unusual partners’ om foute wet-regelgeving aan te vechten/te veranderen

Gebiedsgericht aan de slag in gezamenlijkheid, ook met collectieven van boeren.

Reeds opgedane kennis bij boeren over biodiversiteit verder verspreiden en delen

Gedeelde beelden en doelen definiëren

Boerenerf / landschap verbinden met de burger zodat er meer draagvlak komt

Kennis delen met elkaar! Voorbeelden laten zien met resultaten!

Kennis van effectieve interventies vertalen naar praktische & rendabele oplossingen

Doorpakken met alle beschikbare ideeën, kennis en netwerken

Er moeten een Europese grensbewaking komen om lekkage te voorkomen



Wat wil je meegeven aan het Deltaplan voor het vervolg?  

Vooral doorgaan!

Gebiedsgerichte sessie organiseren

Meer monitoring op de resultaten. Aansturen, faciliteren en verbinden.

Van praten en denken naar doen: volgende keer een projectenmarkt??

Meer beloners voor biodiversiteit

Lobbyen voor groene en blauwe diensten

Organiseer beweging en draagvlak voor KPIs

Lobby, maar hou handelingsperspectief van ondernemer voor ogen

Netwerk en bewustwording: iedereen profiteert en iedereen draagt bij. Bewust of onbewust

Faciliteren dat partners samen projecten opzetten

Zorgen voor meer centen

Meer ook de dialoog met consument/burger aangaan

Hoe kunnen we actie ondernemen , dus doen met geld  dat er is ipv teveel praten wat  geld kost.

Verbind verschillende terreinbeheerders

Samen concrete (project) plannen maken; samenwerking faciliteren

Verhalen vertellen, visie uitdragen, dromen

Meer naar buiten treden!!!

Om echt boeren ook uit te nodigen! Boeren meer betrekken.

Dialoog tussen partijen vervolgen, verdiepen en versterken. Meer communicatie over uitkomsten daarvan.

Aansluiten bij bestaande initiatieven. Er is erg veel gaande en dat maakt het onoverzichtelijk

Verbinden en inzichtelijk maken

Probeer de burger te bereiken om zo groot draagvlak te creëren om de markt en politiek te beïnvloeden

Geef vervolg aan een dialoog hoe je ‘samen’  ook vorm geeft met een verantwoordelijkheid voor samen

Verbind je meer aan BMA als tool

Meer tamtam, meer partijen betrekken en duidelijkheid geven over wie verantwoordelijk is/zijn voor uitvoering, deze partijen inspireren en 
stimuleren

Sterke impuls naar meer duidelijkheid vanuit overheid

Geef invulling aan het begrijpen van elkaar en werk actief aan het wegnemen van hindernissen





• Herstellen van biodiversiteit is een grote maatschappelijke opgave in Nederland

• Vanuit Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 

een monitoringsstructuur voor biodiversiteit met kritische prestatie-indicatoren 

(KPI’s). In dit kader…

• Voortbouwen op en, indien nodig, aandragen van verbetering voor KPI’s vanuit 

Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Akkerbouw;

• Ontwikkeling van KPI’s voor natuur en openbare ruimte;


