
Uit de bijeenkomsten kwam interessante informatie naar 
voren. Onderstaande opmerkingen van deelnemende 
agrariërs zijn bijvoorbeeld als maatregel toegevoegd: 

Vanuit het oogpunt van biodiversiteit kan men bij het •	
slootschonen beter een strook begroeiing laten staan 
(als de doorstroming dat toelaat). 
Vaste rijpaden vormen een maatregel om bodemver-•	
dichting op akkerbouwpercelen te beperken.
Niet alleen de aanwezigheid en onderhoud van natuur •	
en landschapselementen is van belang, ook de aanleg 
ervan is een maatregel. Ook ontvingen we een goede 
tip voor het controleren van deze aanwezige elemen-
ten. Dit kan met behulp van Google Earth plaats 
vinden. 
Het is nodig om onderscheid te maken in niveaus van •	
weidegang: hoe langer de koeien in de weide grazen, 
hoe hoger de waardering.

Meer bijeenkomsten voor agrariërs
Hoe nu verder? De deelnemers aan de bijeenkomsten vul-
len een digitale nulmeting in. Hiermee inventariseren we 
welke maatregelen op het gebied van biodiversiteit zij nu al 
nemen, welke aanvullende maatregelen zij kunnen nemen 
en waardoor zij gemotiveerd raken om dit te doen. Op korte 
termijn organiseren wij nog een aantal bijeenkomsten met 
agrariërs. Bent u hierin geïnteresseerd? Meldt u aan via 
atimmerman@najk.nl.

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
Het Biodiversiteit+ 
label maakt biodiver-
siteitsinspanningen 
van agrariërs aan-
toonbaar. Wij onder-
zoeken of de agrariër 
met een Biodiver-
siteit+ label daarmee 
ook kan voldoen aan 
de vergroeningseisen 

van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Hierover 
vindt overleg plaats met het Ministerie van Economische 
Zaken.

Marktpartijen
Betrokkenheid van marktpartijen bij de ontwikkeling van 
het label is essentieel. In juni organiseren wij een bijeen-
komst met een groep geïnteresseerde afnemers om te 
discussiëren over marktontwikkelingen en marktkansen. 
Mogelijke samenwerking en afzetstrategieën staan ook op 
de agenda.

Bent u agrariër of afnemer van agrarische producten en wilt 
u weten of het label interessant voor uw bedrijf kan zijn? 
Neem dan contact op met Janneke Zevenbergen van 
Stichting Rietgors, rietgorsinfo@gmail.com, tel 0186-
573717 / 06-23286842.

Projectteam: Stichting Rietgors (Stichting voor agrarisch natuurbeheer 
in de Hoeksche Waard), CREM, SMK en NAJK (Nederlands Agrarisch 
Jongeren Kontakt).

De ontwikkeling van het Biodiversiteit+ label wordt mogelijk gemaakt 
dankzij bijdragen van de Europese Unie, het Ministerie van Economische 
Zaken en de Provincie Zuid-Holland. Het voortraject van het project is 
gefinancierd	door	het	Ministerie	van	Infrastructuur	en	Milieu.

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.
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Agrarirs denken mee met Biodiversiteit+ label

Het Biodiversiteit+ label creëert kansen voor de agrariër die bewust aandacht besteedt aan biodiversiteit. 
In onze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In april hebben wij bijeen-
komsten georganiseerd met agrariërs. We willen hen graag betrekken bij het Biodiversiteit+ label en vroe-
gen hen om feedback op het concept maatregelenpakket.
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