
Biodiversiteit+ criteria definitief vastgesteld
De Biodiversiteit+ criteria voor akkerbouw/vollegronds-
groenten, fruit, boomkwekerijproducten en rundvee zijn 
definitief vastgesteld. Ondernemers die hun inspanningen 
voor een groener platteland erkend willen zien, kunnen 
kiezen uit drie certificeringsopties:

1. Het keurmerk Biodiversiteit+
Een keurmerk voor ondernemers die zich met hun 
product willen onderscheiden op het gebied van 
biodiversiteit. Naast de biodiversiteitscriteria moet ook 
worden voldaan aan de gewasbeschermingsmaatregelen 
van Milieukeur of Biologisch. Naam en logo van het keur-
merk worden binnenkort gepubliceerd.

2. Het Biodiversiteit+ GLB certificaat 
Certificaat voor bedrijven die met de mogelijkheid van 
alternatieve maatregelen willen aantonen aan de 
vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid te voldoen. Het gaat hierbij om een selectie van de 
biodiversiteitscriteria. Dit certificaat is goedgekeurd door de 
Europese Commissie in Brussel en is vanaf 2016 geldig 
voor GLB-subsidiëring.

3. Het keurmerk Milieukeur of Biologisch, inclusief  
    Biodiversiteit+ module

Pilot
Als afronding van het project worden op dit moment een 
akkerbouw-, fruitteelt- en melkveebedrijf geaudit op 

basis van de biodiversiteitscriteria. Daarnaast werken 160        
Milieukeurbedrijven als test met een digitale checklist van 
de Biodiversiteit+ criteria. Het gaat om 20 fruitteelt-
bedrijven, 50 boomkwekerijen en 90 bedrijven in de akker-
bouw en vollegrondsgroenten.

Creatief met vermarkting
Om de waarden van de biodiversiteitscriteria in beeld 
te brengen, organiseerde het projectteam zogenaamde 
co-creatiesessies van Design Thinkers met marktpartijen 
en andere belanghebbenden. Centraal stond het kunnen 
vermarkten van Biodiversiteit+ producten. De resultaten 
van de sessies bieden handvatten voor de op te stellen 
afzet- en communicatiestrategie. ‘Liefde voor het land’ en 
‘aantrekkelijk landschap’ zijn enkele van de waarden die 
aan het keurmerk werden gegeven. 

Wilt u weten of het keurmerk interessant voor uw bedrijf 
kan zijn? Neem dan contact op met Janneke Zevenbergen 
van Stichting Rietgors, rietgorsinfo@gmail.com, 
06 232 86 842.

Projectteam: Stichting Rietgors (Stichting voor agrarisch natuurbeheer 
in de Hoeksche Waard), CREM, SMK en NAJK (Nederlands Agrarisch 
Jongeren Kontakt). 
De ontwikkeling van het Biodiversiteit+ keurmerk 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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Het Biodiversiteit+ keurmerk is af, nu de 
markt op! 

Een productief boerenland, hand in hand met de Nederlandse natuur. Dat is waar we met de 
Biodiversiteit+ criteria naar streven. Nu de criteriaontwikkeling is afgerond, ligt de focus op de ver-
markting. Vanaf nu noemen we in deze nieuwsbrief het Biodiversiteit+ label dan ook een keurmerk.

Website
Een website met alle ins en outs van de Biodiversiteit+ 
criteria en het keurmerk is in ontwikkeling. De website 
biedt specifieke informatie voor producenten, afnemers 
en consumenten, nieuwsberichten en uitleg over het 
keurmerk. Ook kunnen partijen hier de criteria down-
loaden. Bent u nu al geïnteresseerd? Neem dan contact 
op met Herman Docters van Leeuwen van SMK, 
06 105 03 786 of HDoctersvanLeeuwen@smk.nl. 

‘Jonge boeren zien de noodzaak om proactief 
invulling te geven aan de vergroening van het land-
bouwbeleid en de natuurwaarden in ons 
landelijk gebied. Daarom staan wij achter 
Biodiversiteit+.’

Eric Pelleboer, voorzitter van NAJK


