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Het voedselsysteem is bijzonder:

- impact op de natuur

- impact op onze gezondheid

- onderdeel van geopolitieke beslissingen

- afhankelijkheid van klimaat, weer en natuur

- betaalbaar voor de bevolking

- concurrentie Food/Feed/Fuel/Fibers

- alleen verduurzamen met rendement

Speciale status
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ZAAI



@CirclNL #circlmovement

Elwin de Vink
Donkergroen



Biodiversiteit en Natuurinclusief ontwerpen



Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen 
(soorten, genen etc.) binnen een gegeven ecosysteem, bioom of een gehele planeet. De 
biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. 
Daarvoor wordt de aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit 
vergelijkbare gebieden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planeet


Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en 
ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.[1]

Natuurinclusief bouwen draagt ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving waaronder de 
gezondheid van bewoners, bevordering van sociale contacten, bevordering van toerisme, 
het temperen van de temperatuur in een stad en vermindering van de luchtvervuiling in de 
stad.[2]

Maatregelen voor vogels zijn opgenomen in de gedragscode om oude woningen te 
renoveren tot nulwoningen omdat bij renovatie vaak natuurlijke beschutting in daken voor 
vogels verdwijnt.[3]

Voorbeelden van maatregelen zijn: 
groene gevel
groen dak
Ingemetselde nestkasten voor vleermuizen en vogels
insectenmuur
afkoppelen van regenwater met waterdoorlatende bestrating, wadi en infiltratiekratten
verduistering van lichtbronnen voor nachtdieren
vogel-, vlinder- en bijvriendelijke bloemen en struiken
pocketparks en natuurlijk spelen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_bouwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurinclusief_bouwen#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurinclusief_bouwen#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nulwoning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurinclusief_bouwen#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verticale_tuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groen_dak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nestkast
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insectenhotel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afkoppelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wadi_(infiltratievoorziening)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infiltratiekrat


Ontwerp op basis van de natuurlijke kringloop



1. Bodem is de basis



2. Hoe groter de diversiteit, hoe hoger de biodiversiteit



A





Welke is onkruid



Welke is onkruid (ongewenst soort)

Boerenhortensia

- Geen natuurlijke soort maar gecultiveerde soort door de mens
- Enige doel is mooi zijn (leuk om naar te kijken)
- Geen bijdrage biodiversiteit door steriele bloemen





Viburnum opulus Viburnum opulus ‘Roseum’





Welke roos hoort hier niet bij





Welke bol hoort hier niet bij



99% van onze planten en bomen worden gekweekt met 
chemische bestrijdingsmiddelen

- Tegen onkruid in de plantbedden
- Tegen schimmels en ziekten 



Het heeft geen zin planten te kopen als dit
de oorzaak is van insektensterfte



Als je de biodiversiteit wilt verhogen:

1. Stop met het gebruik van chemische middelen, dus 
ook bij de aanschaf van plantmateriaal. Biologisch 
geteeld plantmateriaal is altijd chemievrij. 

2. Gebruik geen soorten die alleen maar “mooi” zijn

3. Gebruik inheemse soorten indien mogelijk

4. Stop met bladruimen 

5. Maak een composthoop (gebruik geen kunstmest!)

6. Laat takjes en zaaddozen in de winter staan 



Stop met 
bladruimen



Samen maken we het verschil
! 

Elwin de Vink
Hoofd Ontwerp
Elwin.devink@donkergroen.nl
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Koos Biesmeijer





75% minder insecten



84% vlinders verdwenen



1984 Staphorst



grasfalt



1.796.261 hectare



5,7 miljoen kg



WHAT ABOUT US ?



Biodiversiteit
is onze basis en 

reddingsboei





Natuurlijk 
Kapitaal

De voorraad van 
alle natuurlijke hulpbronnen 
die diensten leveren
die de welvaart en het welzijn van 
mensen ondersteunen.



Economisch Kapitaal
is bezit dat gebruikt 

wordt om een 
inkomen te 
verwerven. 



ecosysteemdiensten 
en goederen

=
De rente van het 

natuurlijk kapitaal
Totale waarde van 
ecosysteemdiensten 
is >2 keer zo veel als 
alle BNPs samen !
[Costanza 1997]



200-500 miljard €



45-65% oogst



1-3 € duurder ? 



Biodiversiteit heeft ons nodig
Wij hebben de biodiversiteit nodig

Gaan we samen het verlies ombuigen ?



Samenvoorbiodiversiteit.nl 



De Kwartiermakers
Agrifirm, BoerenNatuur, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, 
Duurzame Zuivelketen, LTO Nederland, Natuur en Milieufederaties, 
Naturalis Biodiversity Center, Natuurmonumenten, 
Netherlands Ecological Research Network (NERN), Rabobank, 
Stichting Veldleeuwerik, De Vlinderstichting en Wereld Natuur Fonds

kennis, keten, landbouw, natuur/milieu partijen



Droombeeld
In 2030 herbergt de groene ruimte van Nederland een rijke 
biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten 
en boerenlandvogels. Het landschap sprankelt van de 
diversiteit en mensen leven, werken en recreëren er graag. 
Landschappen zijn herkenbaar aan hun inrichting en 
begroeiing, mensen identificeren zich hiermee en zijn er trots 
op.



Vijf succesfactoren
• Draagvlak en gedeelde waarden
• Verdienmodellen
• Stimulerende en coherente wet- en regelgeving
• Kennis, innovatie en educatie
• Samenwerken op gebiedsniveau



Plan van aanpak



Grondgebruikers stimuleren en waarderen



Van doelen naar commitment
Doelen per route: onze stippen op de horizon voor 2030 

Smart-geformuleerde ambities als mijlpalen tot 2030

Commitment van de Kwartiermakers als start van de 
beweging



Biodiversiteit heeft ons nodig
Wij hebben de biodiversiteit nodig

Doen jullie mee ?
wat is jullie commitment ?
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We are the pollinators
We believe that healthy ecosystems are essential for a 

flourishing planet
We consider biodiversity and soil as the keys to 

abundant life
We want to restore and rehabilitate

We sow seeds and plant trees 
We believe that nature knows best

So we always ask ourselves: what would nature do? 
We love to get our hands dirty

We love life
We are contagious



Het vergroten van de 
biodiversiteit door 

bestuivende soorten te 
beschermen en 
ecosystemen te 

herstellen

We smeden 
allianties, bouwen 

een platform met een 
grote betrokken 

community
Mens-natuur 

relaties 
herstellen en 
herontdekken



Phacelia, Boekweit, Witte 
Mosterd, Koriander, 

Alexandrijnse Klaver, 
Inkarnaatklaver, Goudsbloem, 

Karwij, Bladrammenas, 
Korenbloem, Komijn, Dille, 

Wilde Malve, Venkel en 
Bernagie.





in 2017...

Meer dan 500 
voedselbanken voor bijen!



Mediacampagne



Is zaaien genoeg?

Transformatie nodig van het 
landbouwsysteem naar 

biologische natuur-inclusieve 
landbouw

Cultuurverandering nodig van 
tegels en beton naar 

natuurlijke tuinen en straten

Maar de eerste zaadjes zijn 
geplant..



See you later pollinator! 
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