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Doel toolbox

• Praktische tools aan te reiken om biodiversiteit te 
bevorderen.

• Op een toegankelijke manier beschikbaar stellen en 
delen van ontwikkelde kennis en praktijkervaringen o.a. 
vanuit LIFE IP All4biodiversity over:

• verdienmodellen
• gebiedsgerichte samenwerking 
• monitoring.

• Stimuleren en inspireren van gebruikers.



Doelgroepen

• Boeren 

• Terreinbeherende organisaties. 
• Rijksoverheid, provincies

• Gemeenten
• Waterschappen

• Bedrijven (agrofood- en andere bedrijven inclusief

dienstverleners)
• Onderwijs



Uitgangspunten toolbox
• Gebruikersvriendelijk

• Zoekfuncties:
ØPer doelgroep

ØOp onderwerp

• Toolbox wordt geplaatst bij Groen 

• Kennisnet 
• Groot platform met gerelateerde 

onderwerpen en onderzoeken
• De mogelijkheid om al beschikbare 
• kennis te taggen voor toolbox
www.groenkennisnet.nl5

http://www.groenkennisnet.nl/


Opzet toolbox
Drie lagen 

• Hoofdthema’s

• Onderwerpen

• Tool/praktijkvoorbeeld
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Hoofdthema Onderwerpen Tool/praktijkvoorbeeld

Verdienmodellen

Onderwerp 1

Tool 1

Tool 2

Tool 3 

Praktijkvoorbeeld 1

Praktijkvoorbeeld 2

Onderwerp 2

Tool 1

Tool 2

Praktijkvoorbeeld 1

Etc



Opzet toolbox – 4 hoofdthema’s
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Gebiedsgerichte 
samenwerking

Biodiversiteit 
in de praktijk 

vergroten
Verdienmodellen

Monitoring
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Verdienmodellen

Meten biodiversiteitsprestaties 

Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij
Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw
Bollenteelt
Fruitteelt

Stapeling van beloningen 
Brabants Bodem

Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Beloning door de markt (via keurmerken en 
marktconcepten)

On The Way to PlanetProof
Beter Leven Keurmerk

Streekproducten; Weide Weelde Boerenzuivel
Stimuleringsregelingen overheid (landelijk en 

provinciaal) GLB, ANLb
Rentekorting Rabobank

Verlaagde pachtprijzen Pachtprijzen
Ruimte in regelgeving Knelpunten 

Fondsen voor Biodiversiteit

Habitatbanking
1001-hectare kruidenrijk grasland
Aardpeer/Land van Ons
Hoopheggen
Graan Geluk
MijnBLOEMENLAND

Bouwen voor biodiversiteit

Peel natuurdorpen
Rood-voor-Groen
Tiny-offices

Testlab nieuwe natuur en klein wonen

Business case voor natuurinclusieve landbouw

Brabants Bodem
Markemodel 

Duurzame Melkveehouderij Drenthe
Land van Waarde
Aanvalsplan Grutto
Wilder land
Boeren voor natuur

10 portretten natuurinclusieve boeren



Opzet toolbox - onderwerpen
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Verdienmodellen

• Het realiseren van verdienmodellen voor 
boeren en andere grondeigenaren die 
biodivers ondernemen is een cruciale 
succesfactor voor biodiversiteitsherstel. 
Veel veehouders en akkerbouwers willen 
bijdragen aan het verbeteren van 
biodiversiteit. Inzicht in de kosten en de 
baten is cruciaal om tot actie over te gaan. 

Meten biodiversiteitsprestaties 

Beloning door de markt (via 
keurmerken en marktconcepten)

Bouwen voor biodiversiteit

Fondsen voor biodiversiteit

Ontwikkeling business case voor 
natuurinclusieve boeren

Stimuleringsregelingen overheid
(landelijk en provinciaal)



Opzet toolbox - tools/praktijkvoorbeelden
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Fondsen voor biodiversiteit

Regionale fondsen kunnen worden 
aangesproken voor het aankopen van grond 
maar ook het ondersteunen van 
natuurinclusieve boeren. 

Habitatbanking

1001-hectare kruidenrijk grasland

MijnBLOEMENLAND

Hoopheggen

Etc.

Aardpeer/Land van Ons



Hoopheggen Stichting Hoopheggen heeft als doel met 
zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk 
heggen aan te planten ter bevordering 
van de biodiversiteit. De aangeplante 
‘hoopheggen’ vormen een ecologische 
dooradering van het landschap. Er 
worden alleen inheemse soorten 
aangeplant die veel vogels, schimmels, 
mossen en insecten aantrekken. Ook 
komt de aanplant het bodemleven ten 
goede. Het project wordt 
medegefinancierd door lokale bedrijven 
via een fonds, waardoor het bewustzijn 
over het belang van biodiversiteit wordt 
vergroot.

Links:
https://hoopheggen.nl/

Onderzoeken: 
11

https://hoopheggen.nl/


Opzet toolbox – 4 hoofdthema’s
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Gebiedsgerichte 
samenwerking

Biodiversiteit 
in de praktijk 

vergroten
Verdienmodellen

Monitoring
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Thema Onderwerp

Biodiversiteit in de praktijk vergroten

Maatregelen voor natuurinclusieve landbouw

Weidegang
Aanleg plas-dras systeem
Natte landbouw en andere runderrassen in vernatte
veenweidegebieden
Volledig gras gevoerd bedrijf
Niet kerende grondbewerking
Organische bemesting

Reductie gewasbeschermingsmiddelen
Rustgewas
Groenbemesters
Vanggewassen
Eiwitgewas
Meerjarige teelt
Langjarig grasland
Kruidenrijk grasland
Strokenteelt
Mengteelt
Groene braak
Agroforestry

Landschapselementen landelijk gebied

Akkerranden/bloemblokken
Vogelakkers
Keverbanken

Houtige landschapselementen; houtwallen, hagen

Vergroenen openbare ruimte

Vergroenen bedrijventerreinen
Ecologisch bermbeheer
Ecologisch oever- en slootbeheer

Aanleggen groenstroken/vlinderidylles

Creëren nieuwe stukken natuur/Tiny forests
Groene daken/daktuinen

Lokale ingrepen ter promotie biodiversiteit
Natuurvriendelijke straatverlichting
Natuurinclusief bouwen

Bewustwording en activatie burgers
Maak grijs groener
Adoptiegroen 
Groene belevingspunten

Kennisagenda Kennisagenda



Aanleggen groenstoken/vlinderidylles

Het aanleggen van groenstroken met 
bloembollen of zadenmengsels kan de 
biodiversiteit verhogen en een bijdrage leveren 
aan de uitstraling van de openbare ruimte. 
Hierbij is het voor de biodiversiteit vooral van 
belang inheemse nectar producerende soorten 
te gebruiken. Vlinderidylles zijn een initiatief 
van de vlinderstichting om plekken vol bloemen 
aan te leggen waar vlinders, bijen en mensen 
van kunnen genieten. 

Links:
https://www.vlinderstichting.nl/idylle/
https://bee-foundation.nl/bijenoases/
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Onderzoeken: 
Nestelmogelijkheden voor bijen in bloemrijke 
bermen

https://www.vlinderstichting.nl/idylle/
https://bee-foundation.nl/bijenoases/
https://www.groenkennisnet.nl/nieuwsitem/Nestelmogelijkheden-voor-bijen-in-bloemrijke-bermen-1


Planning

• Activiteit Timing
Inhoud voor toolbox
verzamelen

Oktober-december 2021

Technische ontwikkeling 
toolbox door Groen 
Kennisnet

December/ 1e helft 
januari 2022

Toolbox vullen Begin januari 2022

Toolbox eerste versie 
klaar voor gebruik

Begin feb 2022

Verder vullen van de 
toolbox

Feb- Dec



Communicatie
Communicatie gericht op publieksdoelgroep

• Uitrol communicatiemiddelen pilotgebieden: informatiebord, brochure, flyer.  

• Organisatie communicatieactiviteiten pilots: open dag, excursie (o.v., afh. van corona).

• Tweede flight Maak Grijs Groener campagne (met mediakit voor alle partners).



Communicatie
Communicatie gericht op partijen en direct betrokkenen bij gebiedsprocessen

• Maandelijkse interne nieuwsupdate en social media (Twitter).

• Delen updates pilots & publicaties uit actielijnen via nieuwsberichten en additionele 
communicatie, waaronder:

• Kansenanalyse tool (KANO, voorheen Quickscan/A1) (Naturalis).

• Analyse belemmeringen wet- en regelgeving (C3) (LNV).

• Governance modellen (Deltaplan) (A2).

• Verdienmodellen (Verdienmodellen) (C2).

• Kennis- en onderzoeksagenda (Deltaplan) (A3).



Overzicht communicatie deliverables
E3 E1 E2 E4

2021-medio 2022
Middelen LIFE-IP website

Partners websites
E-nieuwsbrief
Social media
Opening event
Pilots
Informatieborden
Brochure en folders

Campagne Maak Grijs Groener
Mediabenadering

Inventarisatie stakeholder 
platform: Ontwikkeling 
ambassadeurs programma

2022-2025
Middelen EU conferenties

Layman’s rapport/publieks-
samenvatting

Mediabenadering
Jaarlijkse LIFE-IP conferenties
Campagne Maak Grijs Groener

Pilots 
Open dagen

Stakeholder platform 
uitbouwen
Toolbox best practices
Ambassadeurs
Publicatie van artikelen

Pilots
Excursies en 
bezoekersprogramma’s 

Afstemming met andere 
LIFE IP programma’s of 
voorstellen (LIFE IPC NL-
NASCELLERATE 
en LIFE IPC BREL LIFE IP) 
Interactieve workshops en 
netwerk events
Webinars
Bijdragen aan conferenties 
en seminars 

http://www.maakgrijsgroener.nl/
http://www.maakgrijsgroener.nl/

