
1. PRODUCTWAARDE 
Productwaarde gaat over de economische toekomstbestendigheid van het bedrijf. Een goede 

opbrengst met optimale inzet van productiemiddelen. Bij productwaarde komen alle indicatoren bij 
elkaar. Bouwplan, opbrengst en kosten op korte en lange termijn staan hierbij centraal. 

2. BODEMVRUCHTBAARHEID 
Een gezonde bodem zorgt voor gezonde en productieve gewassen. Een bodem met een goede 
structuur vraagt minder energie bij het ploegen. Bodemvruchtbaarheid is daarom een belangrijke 

indicator. Op elk bedrijf wordt een profielkuil beoordeeld om zo de bodemvruchtbaarheid in kaart te 
brengen. De resultaten van deze bodemscan worden vastgelegd en samen met het 

rooivruchtpercentage als uitgangssituatie (nul-meting) voor de bodemkwaliteit genomen. 

3. BODEMVERLIES 
Bij deze indicator staat het vóórkomen en voorkómen van erosie door wind en/of water centraal. De 

telers van Veldleeuwerik richten zich hierbij op twee dingen: 
– het bovenin houden van organische stof; 

– de grond zo lang mogelijk bedekt houden met gewassen of op een andere wijze. 

4. VOEDINGSSTOFFEN 
Bij deze indicator wordt het bemestingsplan en de stikstof (N), fosfaat (P2O5), en kali (K) balans onder 
de loep genomen. Bemesting is een samenspel tussen voeding van de bodem en de plant, waarbij 
reststoffen een belangrijke rol spelen. Steeds vaker worden fosfaat en kali volledig uit reststromen 

gehaald. Controle houden op de mineralisatie is daarbij van essentieel belang. 

5. GEWASBESCHERMING 
Het beschermen van gewassen is nodig om tot goede opbrengsten te komen. 

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het milieu. 
Veldleeuwerik telers werken bewust aan het verminderen van de inzet van 

gewasbeschermingsmiddelen. Dit doen zij door te letten op onder andere spuittechniek, 
toepassingstijdstippen en middelenkeuze. Ze proberen hierbij de impact op de omgeving te 

minimaliseren. 

6. WATER 
Bij deze indicator kan het gaan over de volgende onderwerpen: 

– de kwaliteit van het oppervlaktewater; 
– de kwaliteit en kwantiteit van het water voor beregening; 

– de waterkwaliteit voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

7. ENERGIE 
Energie gaat hand in hand met duurzaam bodembeheer. Een betere bewerkbaarheid van de bodem 

leidt tot brandstofbesparing. Daarnaast werken Veldleeuwerik telers bij deze indicator met alternatieve 
energiebronnen, zoals zonnepanelen en windturbines, en aan energiebesparing in de bewaring van 

producten. 

8. BIODIVERSITEIT 
We onderscheiden twee vormen van biodiversiteit: boven- en ondergrondse. Bij beide vormen is het 
juiste evenwicht van natuurlijke vijanden voor de bestrijding van plaaginsecten van groot belang. De 

bovengrondse biodiversiteit is van groot belang voor bijvoorbeeld de bestuiving van planten. 

9. MENSELIJK KAPITAAL 
Deze indicator gaat over de energie van de ondernemer: waar haalt hij het vandaan en waar steekt hij 
zijn energie in? Het gaat over relaties, netwerken, kennis- en inspiratiebronnen. Ook het gezin, buren, 

vrienden, collega’s en de maatschappij worden bij deze indicator betrokken. 

10. LOKALE ECONOMIE 
Deze indicator gaat over de maatschappelijke betrokkenheid van de teler en zijn bedrijf en het belang 
van het bedrijf voor de regionale economie. Hoe is de economische relatie met andere bedrijven in en 

buiten de regio, met collega’s in samenwerkingsverbanden, met afnemers en adviseurs? 
 


