
Biodiversiteit op het platteland

van bijen, vlinders, 
bloemen en vogels









Hoe gaat het met de natuur 
in Nederland?







En het natuurbeleid?







Het boerenland: tweederde van 
ons landoppervlak





Veranderingen in de dichtheid van vogelsoorten van het boeren-
land  in Eemland en Gelderse Vallei tussen  1973 en 2002
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sinds 1960 is drie kwart van de broedvogelparen 
op het boerenland verdwenen  

Vogelbalans Sovon 2012 

de hoeveelheid vliegende insecten is met 50 tot 
90% afgenomen op 63 verschillende locaties in 

het westelijke deel van Duitsland  
Sorg et al. 2015  



Is dat erg?



Biomassaproductie (g/m2)  onder invloed 
van de rijkdom aan plantensoorten

Van Ruijven & Berendse (PNAS, 2006)
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bodemerosie op dijken

Foto: Cyril Liebrand, EURECO 
ecologisch onderzoek & advies



Whole Food Market: 237 van de 453 producten 
niet beschikbaar zonder bestuivers

In Europa betekent dat een jaarlijkse schadepost 
van 15 miljard
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Europees onderzoek naar de componenten van 
landbouwintensivering verantwoordelijk voor

verliezen van biodiversiteit



broedvogels           loopkevers          

(-) insecticiden
(+) agri-environment

schemes

Effecten van 23 intensiveringscomponenten op 
biodiversiteit en biologische bestrijdingscapaciteit

(-) fungiciden
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Veranderingen in de afzet 
van bestrijdingmiddelen 
tussen 1985 en 2014

(Compendium voor de 
leefomgeving)



Hoe moet het nieuwe 
natuurbeleid er uit zien?

Hoe lossen we het op?



Drie aandachtspunten

• De natuur heeft een geweldige autonome
dynamiek: de arealen van soorten
veranderen voortdurend

• Elke beheerstrategie levert zijn eigen
natuur

• Maatschappelijke en economische
context verandert voortdurend
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natuur
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De oplossingen



Wat kunnen wijzelf doen?

• Fleur op! Breng de natuur terug! 
• Koop schone landbouwproducten!                       
• Gebruik geen gif!

Maar dat is niet genoeg!



• Regionale natuurnetwerken met eigen 
regionale beheerfondsen (overheid, nb-
organisaties, bedrijven, burgers)  

• Naar een schone landbouw: weg van de 
certificaties, naar een nieuw fiscaal 
systeem waarbij de consument betaalt



van overheid naar verantwoordelijke 
burgers

het burger- en boereninitiatief                     
de Binnenveldse hooilanden



• Regionale natuurnetwerken met eigen 
regionale beheerfondsen (overheid, nb-
organisaties, bedrijven, burgers)  

• Naar een schone landbouw: weg van de 
certificaties, naar een nieuw Europees 
fiscaal systeem waarbij de consument 
betaalt



THE END


