
Om de biodiversiteit te 
bevorderen, hebben meer dan 
200 telers van Albert Heijn 
een insectenhotel voor op hun 
bedrijf gekregen.

Albert Heijn-telers hebben meer dan 35 kilometer aan bloemrijke 
akkerranden ingezaaid.

Met de Moestuinmaatjes help  
je de natuur in je eigen tuin

Naturalis en Albert Heijn 
onderzoeken samen 

biodiversiteit

ADVERTENTIE

 J
e zou het soms vergeten, maar 
ons voedsel wordt in de natuur 
gemaakt. Zo groeit het meeste 
groente en fruit alleen met 
hulp van bijen en hommels. 

‘Zonder bestuivers zou de supermarkt heel 
wat leger zijn’, zegt bioloog Auke-Florian 
Hiemstra. En zelfs bijen zijn maar een 
radertje in het grote verhaal van biodiver-
siteit. ‘Biodiversiteit is de verscheidenheid 
aan leven op aarde. Al het leven is afhan-

kelijk van ander leven. Zie het als een toren 
die is opgebouwd uit blokken. Haal je te 
veel blokken weg, dan valt die om. Doordat 
heel veel plant- en diersoorten onder druk 
staan, wankelt de toren. En dat kan grote 
gevolgen hebben voor ons voedsel.’ 

Samenwerking met Naturalis
Omdat Albert Heijn dagelijks 5 miljoen 
borden vult, vinden we het belangrijk om 
diepgaande kennis over biodiversiteit te 
hebben. Zo kunnen we helpen om onze 
voedselproductie beter in balans met 
de natuur te krijgen. Daarom werken we 
samen met Naturalis Biodiversity Center, 
waar Auke-Florian Hiemstra met steun van 
Albert Heijn 5 jaar lang wetenschappelijk 
onderzoek doet. ‘Het is belangrijk dat we 
weer meer gaan leven mét de natuur in 
plaats van ván de natuur’, vindt hij. ‘Het is 
tijd voor biodiversiteit.’

Beter voor de natuur
Naast onderzoek zet Albert Heijn samen 
met honderden vaste Nederlandse telers 
en boeren stappen om de biodiversiteit te 
bevorderen. Bijvoorbeeld in het Beter voor 

Koe, Natuur & Boer-programma, waarin 
300 melkveehouders investeren in de 
bodemgezondheid van hun weilanden. Ook 
zaaien ze kruiden en klavers, die insecten 
en andere dieren aantrekken. In het 
vergelijkbare Natuur & Boer-programma 
werken onze groente- en fruittelers steeds 
meer samen met de natuur. Buiten zetten 
ze in op bodembiodiversiteit en een grotere 
verscheidenheid aan gewassen. In de 
kassen zetten telers nuttige beestjes uit 
die schadelijke insecten eten. Zo zijn er 
veel minder chemische beschermings-
middelen nodig en dat is gunstig voor 
de biodiversiteit.

Biodiversiteit in je tuin
Ook thuis kun je volgens Auke-Florian de 
biodiversiteit een handje helpen. ‘Zet een 
insectenhotel in je tuin of vervang tegels 
door groen.’ Ook de MoestuinMaatjes van 
Albert Heijn zijn volgens hem een leuke 
en makkelijke manier om de natuur in je 
leefomgeving een impuls te geven. ‘Elke 
groente- en fruitsoort die je kweekt, is 
gekoppeld aan een bloem of kruid. En die 
bloemen en kruiden trekken weer insecten 
aan. Zo’n moestuintje is een kleine, maar 

De natuur is essentieel voor 
onze voedselvoorziening, 
nu en in de toekomst. Want 
alleen als we goed voor 
de natuur zorgen, zorgt 
de natuur goed voor ons. 
Daarom zet Albert Heijn 
verschillende stappen 
om de biodiversiteit te 
bevorderen. Dat doen we 
samen met onze vaste 
boeren en telers en met 
Naturalis Biodiversity 
Center. Bovendien kun je 
met onze MoestuinMaatjes  
de biodiversiteit in je eigen 
tuin ook een handje helpen.

‘Het is tijd voor biodiversiteit’

waardevolle stap. Als we met z’n allen de 
schouders eronder zetten, kunnen we de 
biodiversiteit meer in balans krijgen.’ 

Ons verhaal over biodiversiteit & voedsel

In het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma investeren melkvee-
houders in bodemgezondheid en biodiversiteit op hun weilanden.

Bijen en hommels bestuiven 
meer dan 70 procent van al 

onze voedingsgewassen.

Met onze MoestuinMaatjes help 
je de biodiversiteit in je eigen 
omgeving. Je krijgt ze bij elke 
15 euro aan boodschappen.  
Meer weten en (moestuin)tips?  
Ga naar ah.nl/moestuinmaatjes.

Onze boeren en telers werken 
zo veel mogelijk samen met 

de natuur

Meer weten over beter eten?  
Scan dan de QR-code.

Albert Heijn steunt het 
onderzoek dat Naturalis-
bioloog Auke-Florian Hiemstra 
doet naar biodiversiteit.


