
Wat Blieft u?
Blief® is het eerste keurmerk dat garant staat voor 
producten die bijdragen aan een mooier platteland 
door aanleg en beheer van natuur- en landschaps-
elementen. Dit draagt bij aan biodiversiteit: de 
diversiteit aan dieren, planten, micro-organismen en 
hun genetisch materiaal. Blief® roept associaties op 
met: lief, blieven, willen, geloven (be-lieve) en de link 
met biodiversiteit via de B. Met de producten van 
Blief® dragen agrariërs, leveranciers en consumenten 
bij aan natuurontwikkeling op het boerenerf en 
behoud van diersoorten als vogels, vlinders & bijen en 
soortenbehoud van cultuurhistorische rassen.

Een keurmerk gericht op natuur- en                  
landschapselementen
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van 
een basiseis ten aanzien van gewasbescherming 
voor het Biodiversiteit+ keurmerk. Na enkele pilots en 
consultatie van belanghebbenden heeft het College 
van Deskundigen van SMK besloten de basiseis ten 
aanzien van gewasbescherming te laten vervallen. 
Er is gekozen voor een keurmerk dat zich richt zich op 
natuur- en landschapselementen met een duidelijke 
plus voor biodiversiteit, zichtbaar & aansprekend. Een-
maal per jaar vindt er een audit plaats om te verifiëren 
of een bedrijf voldoet aan de eisen van Blief®. 

De criteria van Blief® kunnen ook worden gebruikt als 
aanvulling op andere keurmerken zoals Milieukeur en 
Biologisch. 

Vermarkting
Blief® heeft eisen (deels verplicht/deels als keuze-
maatregel) op de volgende thema’s:
- natuur- en landschapsbeheer
- weidevogelbeheer en aandacht voor akkervogels
- beheer van sloten en slootranden
- behoud van zeldzame rassen planten en dieren

Kortom, ‘ingrediënten’ die de markt kan gebruiken 
voor storytelling en positieve beeldvorming!

Blief® in beeld
Op dit moment wordt gewerkt aan een logo, flyer en 
website van Blief®. Wij houden u op de hoogte van de 
afronding!

Hoe scoort u op Blief®?
Vooruitlopend op de Blief® website heeft SMK op de 
Milieukeur website* digitale vragenlijsten per sector 
opgenomen, waarmee u kunt nagaan hoe u scoort op 
de criteria van Blief®. Zijn er vragen? Neem dan 
contact op met Herman Docters van Leeuwen van 
SMK, 070 358 63 00 of hdoctersvanleeuwen@smk.nl.

*www.milieukeur.nl > voor producenten > certificatieschema’s

Wilt u weten of Blief® 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.

Juni 2015 - 5

Blief® – voor een aantrekkelijk platteland!

Blief® staat voor liefde voor het land, respect voor de natuur en trots op het agrarisch vakmanschap. 
Blief® is de merknaam voor het in april 2015 gepresenteerde Biodiversiteit+ keurmerk.


