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Biodiversiteitsherstel 
= verbinden!
• Natuur

• Landbouw

• Openbare ruimte

Samen 90% van het Nederlandse oppervlak!



Ons veranderverhaal samengevat
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Raad van Partners

Bestuur

Programmabureau

Supporters Deltaplan

Samen voor 
Biodiversiteit 

innovatiefonds

Alle aangesloten partners

Afspiegeling bloedgroepenWaaronder regionale initiatieven

Coördinatie, organisatie, verbinding, 
communicatie en betrokkenheid

Partners aan de slag met realisatie van de ambities van het Deltaplan
Doen, leren, beter doen 

in Living labs

3.   
Wet- en 

regelgeving

1. 
Communicatie:

Draagvlak & 
gedeelde 
waarden 

4.   
Onderwijs: 
Kennis en 
innovatie

5.   
Gebieds-
gerichte
aanpak

Werkgroep per succesfactor Delta Labs

2. 
Verdien-
modellen

6. 
Monitoring

7. Infra 
Natuur



Biodiversiteit leeft!
• Wetenschap

• Financiële sector

• Waterschappen

• Provincies

• Burgerinitiatieven

• Agrofoodsectoren

• InfraNatuur

• Stad



Delta labs
• Doen – leren – beter doen

Om er zeker van te zijn dat onze inzet 
daadwerkelijk leidt tot een toename van 
biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te 
monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit 
wordt beïnvloed door de acties/maatregelen 
die we nemen.
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Waterschappen
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groen onderhoud bloemrijke dijkenvismigratie schoon water peilbeheer

Blauw Groen Netwerk
18.000 km aan dijken, 225.000 km watergangen, 7.500 km aan wegen

~ 1500 km2... 



met Provincies





Burgerinitiatieven!
’Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds: 
uit 130 projectvoorstellen 8 initiatieven 
geselecteerd.

• ‘Duizend bloemen’ (Overijssel)
• ‘Groene verbindingen Hondsrug Haren’ 

(Drenthe Groningen)
• ‘Kilometers bloemrijke oevers’ (Zuid-Holland)
• ‘Salland Biodivers’ (Overijssel)
• ‘Bloeiend Nieuwegein’ (Utrecht)
• ‘Hoeksche Waard Zoemt’ (Zuid-Holland)
• ‘Bedrijventerreinen die bruisen’ (Gelderland)
• ‘Patrijs in het Bentwoud’ (Zuid-Holland)



Transitie in de 
landbouw17
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Landbouw
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Verdienmodellen 
voor de boer

Banke
n

Provincies, gemeenten, 
waterschappen

EU  (GLB)

TBO’sVerpachter
s

Waterwinbedrijven

Food bedrijven 
incl. retail

De boer (lagere 
kosten)



Maasheggen gebied in de Noordelijke Maasvallei: UNESCO biosfeergebied



Koppelkansen!
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VERGROENEN 
INFRASTRUCTUUR

NATUURINCLUSIEF 
BOUWEN / ONTWIKKELEN

NATUURINCLUSIEF 
BEHEER 

WATER EN WATERWEGEN

BIODIVERSITEIT IN 
KLIMAATADAPTATIE
ENERGIETRANSITIE

BIODIVERSITEIT EN
VOEDSELPRODUCTIE



ProRail, Rijkswaterstaat, 
KPN, Alliander,
Enexis, Tennet, 
GasUnie, Stedin





Practice what you preach
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Groene daken, 
wallen, 
vlechtheggen, 
vleermuiskelder, 
voedselbos, 
bijenhotels, 
vijvers … 25
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BERMEN….
“Lang waar kan – kort waar moet”

GROENE OEVERS….

DIJKEN: mooier..sterker..



Basiskwaliteit biodiversiteit
Dit vraagt om een maatschappijbrede aanpak 
van overheid, bedrijven en burgers: 

• Maak natuurinclusief overal leidend 
principe, geen optie maar eis 

• Rijk – ruimtevisie- langjarige doelen met 
wettelijke borging - gebiedspecifiek
maatwerk

• Aanpak cruciale drukfactoren (stikstof, 
pesticiden, waterpeil, verstening.....)

• Systeembenadering - combineer 
functies

• Bodem is Basis van Biodiversiteit
• Geef zelf het goede voorbeeld!



Dus: hoe gaat u 
bijdragen?

Heb je vragen? Stel zie via de 
chat @LouiseVet

Tweet mee via 
#samenvoorbiodiversiteit

29

www.samenvoorbiodiversiteit.nl
info@samenvoorbiodiversiteit.nl


