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Motto Deltaplan
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Deltaplan en LOKALE initiatieven - projectkaart 

• Groeiend aantal lokale projecten op de kaart

• Inzichtelijk maken wat voor initiatieven er zijn 

• Inspireren 

• Leren van elkaar

• 106 projecten geüpload nu, nog veel te weinig!

• Voeg jouw project toe op de website 
www.samenvoorbiodiversiteit.nl/projecten

http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/projecten


Samen aan de slag

Wie werkt er samen:
• Burgers
• Landschapsarchitect
• Kweker
• Welzijnsorganisatie Dock
• Onderwijsinstelling Van Hall 

Larenstein6



Samen aan de slag 

Wie werkt er samen: 
• Landgoedeigenaren
• Boeren
• Burgers
• Adviesgroep bestaande uit: 

gemeenten, waterschap en 
lokale organisaties7



LOKALE initiatieven 
Schakelen vaak op een of meerdere succesfactoren Deltaplan

• Communicatie gericht op bewustwording, draagvlak en activatie  

• Feitelijk realiseren van meer biodiversiteit in de eigen omgeving door 
gebiedsgerichte samenwerking

• Beproeven in de praktijk van nieuwe beloningsmodellen voor biodivers
ondernemen

• Koppeling met onderwijs 



Deltaplan en LOKALE initiatieven - Innovatiefonds

• Stimuleren van projecten via ‘Samen voor Biodiversiteit’ 
Innovatiefonds

• Hoge burgerbetrokkenheid

• Samenwerking met boeren, bedrijven, overheden en/of 
natuurorganisaties

• Praktisch aan de slag met biodiversiteitsherstel  (‘schop in 
de grond’)



Innovatiefonds projecten 
• 20 projecten nu ondersteund door Deltaplan

• Aanplant landschapselementen 9x

• Vergroenen bedrijventerreinen 2x

• Dorpsvergroening 1x 

• Schoolprojecten 1x

• Habitat verbetering 2x

• Vergroenen boerenerf 4x

• Vergroenen stad 1x
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Deltaplan en LOKALE initiatieven – leren & Opschalen 
• Leren van lokale initiatieven helpen met opschaling

• Zo dadelijk  komen 4  projecten aan bod met opschalingspotentieel: 

Bloeiend NieuwegeinBruisende bedrijventerreinen Stichting Hoopheggen Jan Rasenberg –
natuurinclusieve boer





Bedankt!

Heb je vragen? Stel ze via 
ronald.hiel@samenvoorbiodiversiteit.nl

tel 06-53743787

Abonneren op onze maandelijkse 
nieuwsbrief? Laat het ons weten via:

info@samenvoorbiodiversiteit.nl

Aanmelden voor een specifieke werkgroep 
van het Deltaplan. Laat het ons weten via 
Sanne.Hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.
nl

www.samenvoorbiodiversiteit.nl
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