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Het Deltaplan Biodiversiteits herstel 
is een beweging waarin bedrijven, 
 boerenorganisaties, banken, natuur
organisaties, wetenschappers, 
 overheden en burgers intensief 
 samenwerken aan het ombuigen van 
 biodiversiteitsverlies naar bio diver
siteitsherstel, om zo een systeem
verandering te realiseren.

onze ambitie 
• Openbare ruimte
  De uitbreiding van bebouwing en infrastruc-

tuur wordt zo uitgevoerd dat ze lokaal meer 
biodiversiteit opleveren dan er was voor  
de ingreep.

• Natuur
	 	De	lokale	habitat-specifieke	biodiversiteit	in	

de Nederlandse natuur is hersteld en wordt 
optimaal beheerd. 

• Landbouw
  Dierlijke en plantaardige productiesystemen 

zijn duurzaam en hebben een gezonde bodem 
in biodiverse landschappen. 

onze Aanpak 
De kern van onze aanpak is om samenwerking 
tussen alle relevante actoren op gebiedsniveau 
te realiseren. Zo willen we grondgebruikers sti-
muleren, inspireren en waarderen voor 
inspanningen die bijdragen aan biodiversiteit. 

Het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel

Hiertoe wordt ook nadrukkelijk de samenwerking 
met overheden gezocht zowel op lokaal, regio-
naal als landelijk niveau. Doen, leren, beter doen 
staat daarbij centraal.

Succesfactoren
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn vijf 
succesfactoren	gedefinieerd	die	het	voor	grond-
gebruikers makkelijker en aantrekkelijker maken 
een bijdrage te leveren.  

De vijf succesfactoren zijn: 
1. Draagvlak en gedeelde waarden;
2. Verdienmodellen;
3. Coherente wet- en regelgeving;
4. Kennis, innovatie en educatie;
5. Gebiedsgerichte samenwerking.

Naast de succesfactoren wordt er binnen het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel gewerkt aan de 
thema’s Monitoring, Infranatuur en Biodiversiteit 
in de bebouwde omgeving. Voor elke succesfac-
tor en thema bestaat er een werkgroep die met 
het onderwerp aan de slag is.

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/doen-leren-beter-doen
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Naast onze partners ondersteunen ook veel 
kleine ondernemers en regionale initiatieven het 
Deltaplan. Dit zijn onze supporters. Zij staan volle-
dig achter de doelstellingen van het Deltaplan en 
zetten zich lokaal in voor biodiversiteitsherstel. 

Als supporter kunt u zichzelf onderdeel noemen 
van een groeiende maatschappelijke beweging 
voor biodiversiteitsherstel in Nederland. U krijgt 
toegang tot een breed netwerk van partijen 
die actief zijn op het gebied van biodiversiteit. 
Uw bedrijf, organisatie of initiatief krijgt een 
prominente plek op onze website en u wordt 
uitgenodigd voor onze netwerkbijeenkomsten. 
Daarnaast werken we graag samen met u aan 
het verspreiden van kennis over biodiversiteits-
herstel, waardoor u in uw eigen omgeving (nog) 
meer impact kunt realiseren.

Supporters worden maandelijks op de hoogte 
gehouden van de activiteiten van het Deltaplan 
en het laatste nieuws via onze nieuwsbrief. Ook 
nodigen we onze supporters jaarlijks uit voor de 
partner- en supporterdag van het Deltaplan. 

Supporters
Toelating als supporter vindt plaats op basis 
van een formele toets door het bestuur van de 
 stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 

Hierbij gelden de volgende criteria:
•  U onderschrijft de doelstellingen en de aanpak 

van het Deltaplan;
•  Uw organisatie werkt actief en aantoonbaar 

aan biodiversiteitsherstel en draagt dit 
 actief uit;
•  Uw jaarlijkse omzet ligt onder de 100.000 

euro. Met een hogere omzet is het alleen 
 mogelijk partner te worden; 

Doet u met ons mee?
We hopen u als supporter te mogen 
 verwelkomen en kijken uit naar een mooie 
 samenwerking waarbij we gezamenlijk werken 
aan biodiversiteitsherstel in Nederland.  

Mocht u nog vragen hebben,  
neem dan contact met ons op via 
info@samenvoorbiodiversiteit.nl.   


