
Voor een 
aantrekkelijk 
platteland!

Liefde voor het land, respect voor de natuur 
en trots op het agrarisch vakmanschap

De ontwikkeling van het Blief® keurmerk 
werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen 
van de Europese Unie, het ministerie 
van Economische Zaken en de provincie 
Zuid-Holland. Het voortraject van het project 
is ge� nancierd door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu.

Europees Landbouwfonds voor platteland. 

Europa investeert in zijn platteland.

Alexanderveld 7 - 2585 DB Den Haag
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Blief® is ontwikkeld dankzij een samen-
werking van boeren, onderzoekers en 
duurzaamheidsexperts. Initiatiefnemers zijn 
Rietgors (Stichting voor Agrarisch Natuurbe-
heer in de Hoekse Waard), CREM, Nederlands 
Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en SMK.

Meer informatie over Blief®, zoals deelne-
mende boeren, de ontstaansgeschiedenis en 
de mogelijkheden om zelf mee te doen vindt 
u op: www.blief.info

WAAROM BLIEF® HET 
VERSCHIL MAAKT

•  Producten dragen bij aan een mooier 
platteland voor agrariërs en consumenten

•  Ontwikkeld in samenwerking met agrarisch 
ondernemers. Hun liefde voor het land 
werpt zijn vruchten af

•  Alles wat de agrariërs doen is zichtbaar; 
zij heten je van harte welkom om dit te 
bekijken

•  Controle door onafhankelijke partijen
•  Eén keurmerk gericht op natuur en 

landschap voor rundveeproducten, 
akkerbouwproducten, vollegrondsgroente, 
bomen en fruit

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

Transparant
Agrariërs met Blief® gaan volgens 
de gestelde eisen om met natuur- en 
landschapselementen. Dit doen zij voor een 
mooier platteland en voor het behoud van 
biodiversiteit. De eisen zijn opgesteld door 
experts in natuurbeheer en getest in de 
praktijk. Controle en certi� cering vindt plaats 
door onafhankelijke certi� catie-instellingen 
volgens Europese standaarden. Alle eisen zijn 
openbaar en informatie over het certi� ce-
ringsproces is voor iedereen beschikbaar. 
Kijk hiervoor op: www.blief.info



BLIEF®

Blief® is het eerste keurmerk dat garant 
staat voor producten die bijdragen aan een 
mooier platteland, door aanleg en beheer 
van natuur- en landschapselementen. Dit 
draagt bij aan biodiversiteit: de diversiteit 
aan dieren, planten, micro-organismen en 
hun genetisch materiaal. 

Blief® draagt bij aan natuurontwikkeling 
op het agrarisch bedrijf en behoud van 
diersoorten als vogels, vlinders en bijen 
en soortenbehoud van cultuurhistorische 
rassen. 

Blief® heeft thema’s voor de onderwerpen: 
•  natuur- en landschapsbeheer
•  weide- en akkervogels
•  insecten en reptielen
•  maatschappij
•  kringlopen

THEMA’S 

Natuur- en landschapsbeheer
•  Beheer van bomenrijen, bosgebieden, ecolo-

gische slootranden en natuurlijke sloten
•  Inzaaien van akkerranden met bloemen en 

kruiden
•  Beheer van natuur en landschapselement- 

en op het agrarische erf

Kringlopen
•  Afzet van mest van rundveebedrijven op 

eigen bedrijf of regionaal
•  Teelt van ruwvoer op eigen bedrijf, of via 

regionale inkoop

Weide- en akkervogels
•  Beschermen van nesten en kuikens
•  Realiseren van voldoende gebieden voor 

vogels om te rusten, eten of schuilen
•  Plaatsen van nestkasten
•  Bieden van voedsel in de winter

Insecten en reptielen
•  Aanleg en beheer leefgebieden voor 

insecten en reptielen, zoals insecten-
 hotels
•  Verbinden van leefgebieden zodat 

insecten en reptielen alle ruimte krijgen

Midden in de maatschappij
•  Organisatie van open dagen
•  Ontvangst van groepen zoals scholen
•  Behoud van cultuurhistorische rassen 

(planten en dieren)


