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Samenvatting 

Vanuit het programma Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën hebben we over het jaar 2020-2021 met 

akkerbouwers en veehouders en met de betrokken partijen zoals Louis Bolk, NMI, WUR, CLM, SOVON, 

Schuttelaar, ANOG en AND onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van KPI’s met als kernvraag 

“Kun je een basis bouwen voor KPI’s met een goed financieel resultaat?”. Ook is er gekeken naar de 

maatregelen en de samenhang met KPI’s. Zowel op individueel niveau als in groepen hebben we 

gediscussieerd over KPI’s en wat voor waarde kun je er aangeven en hoe zou je het meetbaar kunnen 

maken. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook gesproken over het verdienmodel achter KPI’s en wat 

moet er nog gebeuren. Voor de veehouderij wordt er al langer gekeken naar KPI’s en zijn daar ook al 

duidelijke richtlijnen en verdienmodellen voor. Voor de akkerbouw is dat recenter en ook nog lastig 

met wie gaat de beloning geven. 

 

 

1 KPI’s 

1.1 Wat zijn KPI’s 

KPI is een afkorting van de term Kritieke Prestatie Indicator. In Nederland zijn de Kritieke Prestatie 

Indicatoren in ontwikkeling. Vanuit het Groen Net en vanuit de Branche Organisatie Akkerbouw zijn 

er nu verschillende KPI’s als richtlijn opgesteld. In opdracht van de Branche Organisatie Akkerbouw is 

de biodiversiteitsmonitor Akkerbouw opgericht. In totaal zijn er nu ongeveer 7-8 KPI’s in omloop en 

worden als richtlijn voor de akkerbouw aangehouden.  

 

 

 

Samenvattend : KPI's zijn integrale resultaat gerichte indicatoren voor (onderdelen) van het 

landbouwsysteem. Vanuit een integrale set van KPI’s is het plan om de prestaties van individuele 

boeren gemonitord en gemeten te krijgen. 
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1.2  Wat zijn de doelen van KPI’s? 

Akkerbouwers willen graag meer biodiversiteit op 

hun bedrijven inrichten alleen de vraag is wat is dan 

precies biodiversiteit en wat zijn de maatregelen die 

je daarbij kunt inzetten. Er is nu een overzicht van 

maatregelen bekend en met behulp van KPI’s  is het 

doel om een beloning te kunnen geven aan de 

grondgebruiker (akkerbouw/veehouder). Ook is het 

doel om sturing te kunnen geven aan de invulling 

van biodiversiteit en meetbaarheid daarvan. En tot 

slot invulling geven aan kringlooplandbouw, met als 

kanttekening dat kringlooplandbouw nu nog niet onder biodiversiteit valt. Om de bijdrage van boeren 

aan de natuur te kunnen waarderen en uiteindelijk belonen, is een eenduidige manier van meten 

nodig. Daarvoor wordt de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) ontwikkeld. Deze monitor helpt 

om de prestaties van akkerbouwers voor biodiversiteit op en om hun bedrijven meetbaar te maken 

en dient als basis voor beloning van hun prestaties.  

 

Dit gebeurt op basis van een samenhangende set van 

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).  

Zo wordt het voor akkerbouwers aantrekkelijker om de 

omslag te maken naar een bedrijfsvoering met meer 

biodiversiteit. Daarbij kunnen zij profiteren van de 

diensten die de natuur levert, zoals een gezonde 

bodem, voldoende schoon water en bestuivende 

insecten. Door de stapeling van beloning door 

meerdere partijen zoals banken, drinkwaterbedrijven, 

verpachters en overheid wordt het aantrekkelijk voor 

akkerbouwers om stappen te zetten en versterken we 

het verdienmodel voor natuurvriendelijke akkerbouw.  

 

1.3 Wat is er getoetst? 

De belangrijkste vraag is wat kan een akkerbouwer doen om meer biodiversiteit op een bedrijf te 

krijgen en hoe kun je dat meetbaar maken. In de afgelopen 2 jaar hebben we maatregelen zoals, 

groenbemesters, akkerranden, mengteelten, inzet van regionale meststoffen, bokashi, compost als 

demo’s en proefvelden aangelegd om samen met telers in het veld te kijken of deze maatregelen 

inpasbaar zijn, haalbaar zijn aan de gestelde doelen en dan ook nog uiteindelijk een verdienmodel 

kunnen geven. De maatregelen zoals akkerranden, inzet van organische 

stof, inzet van groenbemesters, gebruik van regionale meststoffen, 

rustgewassen, mengteelten en groenbemesters zijn binnen dit project 

uitgevoerd en er is gekeken hoe je er een waarde aan kunt geven. De 

maatregelen om biodiversiteit te vergroten op een akkerbouwbedrijf is 

voor ieder bedrijf anders en er is ook gekeken naar de inpasbaarheid van 

het bouwplan, afzetmogelijkheden, en uitvoerbaarheid. Ook is er 

gekeken of alle maatregelen al praktijkrijp zijn en/of we met de huidige 

maatregelen verder kunnen om te optimaliseren. 
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1.4 Waarnemingen 

De proeven en demo’s zijn door WUR, Delphy, NMI, Louis Bolk, CLM en 

WUR uitgevoerd. Alle onderzoeken zijn ook in een verslag en uiteindelijk 

ook in factsheets verwerkt zodat de praktijk aan de hand van de 

uitkomsten een richting hebben gekregen.  

De waarnemingen die gedaan zijn: bodembeoordeling, kijken naar 

beworteling, stand van de gewassen, onkruiddruk, opbrengsten van 

gewassen en tellingen van insecten. Ook is er gekeken naar de 

inpasbaarheid van maatregelen binnen bedrijven.  

 

 

 

 

2 Resultaten 

Vanuit de waarnemingen, gesprekken, groepsbijeenkomsten en beoordelingen hebben we uiteindelijk 

bevindingen van alle genomen maatregelen. We hebben getracht om de resultaten in verslagen te 

verwerken en voor de sector praktisch te maken door factsheets te maken. Ook zijn er filmpjes of 

beeldmateriaal gemaakt en op de verschillende sites van de aangesloten bedrijven zichtbaar voor de 

sector. 

 

In grote lijnen kunnen we zeggen dat de 

maatregelen in kaart brengen geen problemen 

hebben gegeven en op zich kun je aan alle 

maatregelen die ondernemers uitvoeren om 

biodiversiteit te verbeteren ook een waarde 

geven. Alleen moet er een uniformiteit komen 

over hoe je deze waarde gelijk stelt. Vanuit 

onderzoek kan er een ander cijfer aan een 

maatregel gegeven worden dan vanuit de ogen 

van bijv. een waterschap.  Hier moeten alle 

betrokken partijen in de landbouw met elkaar 

een formule voor gaan bedenken. De 

Biodiversiteitsmonitor kan hierin een 

belangrijke rol gaan krijgen. Ook moet er voor de ondernemer een mogelijkheid komen om goed aan 

te kunnen geven welke maatregelen hij voor de biodiversiteit doet. En de flexibiliteit moet blijven rond 

de te nemen maatregelen. Voor boer Piet kan bufferstroken prima uitpakken terwijl boer Jan liever 

voor mengteelt gaat. In grote lijnen is de gedachte dat de agrariër zijn invulling van biodiversiteit en 

het nemen van maatregelen dit bij de gecombineerde opgave kan doen. Alleen moet er wel ruimte 

zijn in de nieuwe opgave. Bijv. door een aanvinklijstje van de maatregelen die de ondernemer doet. 

Daar moet dus nog goed naar gekeken worden en ook afstemming met de praktijk getoetst worden. 

Ook vanuit de techniek/mechanisatie zijn de machines nog niet zo ingericht dat wanneer je 

strokenteelt wilt gaan toepassen dat het machinepark daar goed bij aansluit. En dan is de financiële 

waardering van een KPI een lastige. Hoe gaan we daar een waarde aangeven? En wie gaat dan 

uiteindelijk die waarde betalen. Dit is nog een duidelijke zoektocht waarbij ook de verwerkende 
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industrie, winkels, waterschappen, banken, afnemers en provincies, een rol moeten krijgen/nemen. 

En dan ook de vraagstelling wat voor rol kan de burger hierin krijgen qua beloning richting het 

agrarische bedrijf. Waar we ook tegen aanliepen was de verschillen in gebieden en dus ook verschillen 

in kansen zoals bijv. bufferstroken of agrarisch natuurbeheer. Niet in alle gedeelten van de provincie 

is agrarisch natuurbeheer mogelijk of er zit geen verdienmodel achter. Dit zal voor de toekomst ook 

veranderd moeten worden. 

 

 

3 Conclusies en aanbevelingen 

 

Wat is haalbaar? 

Op dit moment zit er geen financieel verdienmodel achter de waardering van KPI’s. Dat maakt het 

lastig omdat de bereidbaarheid van de agrarische sector groot is maar wel met de kanttekening dat er 

een geldstroom voor de inspanning moet komen. De maatregelen zijn op maat per bedrijf prima in te 

richten. Sommige maatregelen hebben nog een kleine aanpassing nodig en sommige maatregelen 

zullen nog verruiming moet hebben in de regelgeving zodat het resultaat voor goede biodiversiteit kan 

optimaliseren. Ook een duidelijk overzicht met de KPI’s is goed en uniform te regelen. Als de overheid 

in de vorm van RVO goed luistert naar de sector en kijkt naar de onderzoeken die er gedaan zijn dan 

kan de overheid ook met een goede applicatie zorgdragen dat de agrarische ondernemer de 

maatregelen in de gecombineerde opgave kan verwerken. En afstemmen binnen de verwerkende 

industrie, waterschappen en provincies moet ook haalbaar kunnen zijn. 

 

Wat zijn de nadelen? 

Sommige maatregelen zijn nog niet goed uitvoerbaar omdat er 

robuuste rassen missen of omdat de regelgeving de juiste aanpak van 

vernietiging groenbemester belemmerd en ook bij mengteelten ben je 

goede onkruidbestrijding en ziektebestrijding nodig. Zonder chemie 

kan niet. Alleen met de huidige beoordeling zou de mengteelt zonder 

chemie moeten en dat gaat nu nog niet lukken.  Ook de ruimte van 

vrijheid van de keuze in maatregelen is nog niet duidelijk. Deze vrijheid 

moet er komen, want niet ieder bedrijf heeft hetzelfde bouwplan, 

grondsoort en ligging van de percelen. Ook zijn er maatregelen die een 

positieve bijdragen leveren aan de insectenpopulatie alleen is alles nog 

niet duidelijk en is meer onderzoek nodig voordat je hier richtlijnen 

voor kunt opstellen. En ook hoe ga je de insectenpopulaties beoordelen 

en welk tijdstip is daar voor nodig. 

Tot slot is het verdienmodel er op dit moment niet en concluderend in dit project is dat een groene 

boer niet rood kan staan. Dat houdt in dat er betaald moet gaan worden voor biodiversiteit en de 

vraagstelling is wie gaat dat betalen? De verwerkende industrie geeft aan dat er geen ruimte in zit, 

waterschappen hebben ook hun limiet bereikt met het verstrekken van vergoedingen en de provincie 

geeft ook aan dat zij hier geen budget voor hebben. Dus hoe gaan we dit handen en voeten geven? 

We moeten terug naar de opdrachtgever en dan kijken en horen wat deze hierin voor oplossingen ziet. 


