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Biodiversiteit

• Verkorte schrijfwijze van biologische 
diversiteit .

• Beleid verankerd in Verdrag inzake 
Biodiversiteit ;    1993 Rio de Janeiro.

• Biodiversiteitverlies vindt vaak plaats buiten 
de natuurgebieden en bedreigt de kwaliteit en 
het duurzaam gebruik van ecosystemen en de 
voordelen die mensen genieten van die 
ecosystemen ( ecosysteemdiensten )



Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die 
mensen hebben van de natuur: 

voedsel , hout, schoon water;
kwaliteit leefomgeving

bescherming tegen overstromingen, erosie 
en plagen ;

ingrediënten voor medicijnen,
vruchtbaarheid , waterbergend vermogen 
en de opslag van CO2 door de bodem;
recreatie en vrije tijd, identiteit, de waarde 

van het vastgoed etc.



Het beeld achter biodiversiteitsverlies: homogenisa tie

“Fishing down the foodweb (Pauly, 2001) ”

Jagen, verbranden, ploegen, versnipperen, intensive ren, scheiden van functies ….



tijd

1e fase :  grote 
dieren verdwijnen

Origineel 
ecosysteem

2e fase: habitat 
conversie

3e fase:
intensivering

Productie 
ecosysteem

4e fase: scheiding
van functies

Vermindering biodiversiteit  in natuurlijke ecosystemen

Vermindering biodiversiteit in agro-ecosystemen

Bewoning

Beschermd natuurgebied



Hypothese: Toename biodiversiteit leidt tot 
terugkeer ecosysteemdiensten als natuurlijke 

plaagregulatie, waterbergend vermogen, 
bodemvruchtbaarheid en recreatieve en 

landschappelijke kwaliteit.



Pilot Hoeksche Waard  

1. Operationaliseren begrip biodiversiteit  
2. Eerste Biodiversiteit - Actieplan in 

Nederland 



Hypothese: Toename biodiversiteit leidt tot 
terugkeer ecosysteemdiensten als 1. natuurlijke 

plaagregulatie, 2. bestuiving, 3. waterbergend 
vermogen, 4. bodemvruchtbaarheid en 5. 
recreatieve en landschappelijke kwaliteit.



Toevoegen biodiversiteit



Door de unieke landschapstructuur (netwerk dijken en 
kreken) blijkt de Hoeksche Waard zeer geschikt  voor 

natuurlijke plaagregulatie.



Schadedrempel

Ongeremde
groei bladluis sluipwesp, zweefvlieg, 

rovers, bedwingen 
plaag

Lente Zomer

Insecten uit 
akkerranden remmen 
groei bladluis





Bloemrijke dijk in de Hoeksche Waard



BAP-Leiden
• Vervolg op (bottom-up) aanpak 

Hoeksche Waard 
• VROM, Provincie, Milieudienst en 

gemeente Leiden werken samen.
• Bestuurlijke gezichten John Steegh en 

Gerrit van der Meer
• GGD, betrokken Teylingers, Agrarische 

Natuurverenigingen, Idee-winkel
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Politieke haalbaarheid

Kosten

laag

hoog laag

hoog

Stap 2: Inventariseer verschil tussen 
gewenste en huidige situatie;  

(stap 3)



“ Het horen van een leeuwerik en de 
geur van stro wanneer je langs de 
bollenvelden fietst. Bloemenranden, 
houten hekken en een ooievaarsnest 
op weilanden waar blaarkoppen lopen. 
Bloemen te koop langs de weg en kaas 
en boter bij de boerenwinkel. 
Teylingen is een gemeente vol 
traditie.”





• Leiden Biodiversiteithoofdstad
• Teylingen groenste gemeente
• Wandelknooppuntennetwerk langs droompunten
• Vakantie in eigen tuin 
• Spannend spelen en leren 
• Groene parasol en Groene spons
• Voedsel en streekproducten 
• Een werkende eendenkooi 
• De eetbare stad
• Groen en gezond







Groene daken en klimop-
wanden en extra aanplant van 
bomen op pleinen, langs 
singels, grachten en wegen, 
vergroenen Leiden.



Voor kinderen is de Leidse regio een paradijs. Tijd elijke 
natuur is toegankelijk gemaakt als ‘wildelandjes’. Er 
zijn boomhutten, voldoende groen om te spelen en 

moestuintjes. Elk kind zijn eigen boom!



De Lineus/musea-route; van Naturalis naar Hortus.



De routes sluiten naadloos
aan op de boerenlandpaden die door de boeren 
worden beheerd .



Als groene wig in het stedelijk gebied van Leiden e n 
Leiderdorp is de Boterhuispolder ingericht als agrar isch 
recreatiegebied waar boer en burger elkaar ontmoete n.



Cateraars en 
restaurants serveren 
Leidse boter, 
blaarkopvlees, 
weidemelk en 
boerenkaas van boeren 
uit de streek. 
Het vlees en de Leidse 
zuivel hebben het 
Europese slow-food
keurmerk ontvangen.

De Leidse melkfabriek 
levert weidemelk en 
kaas. 



De in vorige eeuwen 
internationaal befaamde 
Leidse boter wint als 
Rembrandt-boter binnen 
Europa veel prijzen. 



De oude eendenkooi is in gebruik en het bezoekers-
centrum verhaalt over de wonderlijke geschiedenis va n de 
alleen in Nederland voorkomende eendenkooien . 







•Klimaatverandering
•Landgebruik
•Verstoring
•Verzuring/mesting
•Verspreiding
•Verdroging

(Milieubeleid)

Biodiversiteit
Ecosysteem          
processen

(Planet)

Menselijk        
welbevinden

(People)

Ecosysteemdiensten
•Toevoerdiensten : Voedsel, vezels, 
brandstof, hout, mest, medicijnen, 
kruiden,genetische bronnen, drinkwater
•Culturele diensten : recreatie, identiteit
•Ondersteunend : leefgebieden , bodem 
(vruchtbaarheid, zelfreinigend 
vermogen, waterberging en CO2 
vasthouden); voedsel- en 
waterkringloop; zuurstof
• Regulerend : plaagbestrijding, 
bestuiving, klimaatregulatie, weerstand 
(erosie, invasieve soorten, ziekten)

(Profit)


