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WAT WE willen BEREIKEN
• Biodiversiteit en landschappelijke identiteit 

in de openbare ruimte worden kerndoelen, 
naast veiligheid en aantrekkelijkheid in 
beheer van gronden door (semi)overheden 
en private partijen.

• De lokale habitat-specifieke biodiversiteit 
in de Nederlandse natuur is hersteld en 
wordt optimaal beheerd.

• Dierlijke en plantaardige 
productiesystemen zijn duurzaam en 
hebben een gezonde bodem in biodiverse
landschappen.



•

GROENE OEVERS

BERMEN….
“Lang waar kan – kort waar moet”

DIJKEN: mooier..sterker.



Ons veranderverhaal 
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Ombuigen 
biodiversiteits-
verlies naar 
herstel

Verminderen 
drukfactoren 
en stimuleren 
gunstige 
habitats voor 
biodiversiteit 

Natuur,
Landbouw
Openbare 
ruimte
Stad

De 
uitdaging

Wat is 
daarvoor 
nodig?

Welke 
domeinen? Hoe willen we dit realiseren?

Bouwen van maatschappelijke beweging 
voor biodiversiteitsherstel

Aanjagen van systeemverandering door  
aanpak via 5 succesfactoren: 

• Draagvlak en gedeelde waarden 
• Verdienmodellen 
• Gebiedsgerichte samenwerking
• Coherente wetgeving
• Kennis & Innovatie

Monitoring: doen, leren, beter doen



Bouwen van maatschappelijke 
beweging (1)
• Groei aantal partners van 24 in 2019 naar 95 tot nu 

toe

• Groei aantal supporters van 35 in 2019 naar 72 tot nu 
toe

• Voor een overzicht van de commitments van onze 
partners: 
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/over-ons

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/over-ons


Bouwen van maatschappelijke 
beweging (2)
• Kritische reflectie Zembla

• Toetsing voortgang uitvoering commitments door 
partners Deltaplan is momenteel aan de gang

• Betreft alle partners die meer dan een jaar partner zijn 
van het Deltaplan

• Na de zomer gereed

• Volgend partner webinar bespreken rapportages
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Aanjagen systeemverandering
Schakelen op vijf succesfactoren:

• Draagvlak en gedeelde waarden: 
Communicatie gericht op bewustwording, 
draagvlak en activatie 

• Verdienmodellen: stapeling van beloningen 
voor biodivers ondernemen

• Realiseren gebiedsgerichte aanpak voor 
biodiversiteitsherstel

• Coherente wet- en regelgeving

• Ontwikkeling en verankering van kennis over 
biodiversiteit in het onderwijs en de praktijk

Maar ook: monitoring van effecten en 
impact, doen-leren-beter doen



Draagvlak en gedeelde waarden
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Draagvlak en gedeelde waarden
Aanpak

• Publiekscampagne Maak Grijs Groener          
àBewustwording en activatie burgers

• Innovatiefonds voor ondersteuning 
samenwerking boeren en burgers
àLaten zien wat er allemaal mogelijk is in 
de praktijk!

• Laten zien wat er al gebeurt in de praktijk

à Online kaart met initiatieven

• Dialoog en debat
à Elkaar uitdagen om het proces tot herstel 
van biodiversiteit te versnellen



Bewustwording en activatie 
burger 
• Publiekscampagne 'Maak Grijs Groener’ (sinds 2020)

• Met Maak Grijs Groener Nederland laten 
kennismaken met biodiversiteit én inspireren om zelf 
en met elkaar aan de slag te gaan!

• Biodiversiteitswijzer met welke tips voor een 
groenere omgeving bij jou passen en hoe aan de slag 
kan

• We willen campagne graag de komende jaren 
voortzetten. We werken nu aan een vervolg dat in de 
2e helft van dit jaar van start gaat.

• Uit 1-meting blijkt: steeds meer Nederlanders raken 
bekend met het begrip biodiversiteit.



Innovatiefonds
Bruisende Bedrijventerreinen, 
Gelderland
Dit project wil laten zien dat 
natuurontwikkeling op 
bedrijventerreinen de vitaliteit, 
creativiteit en productiviteit van 
medewerkers positief kan 
beïnvloeden: dé sleutel om 
bedrijven massaal aan te sporen 
tot vergroening.  
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Samen voor biodiversiteit
In dit project slaan burgers, 
bedrijven, natuurorganisaties
en lokale overheden de 
handen ineen.



Innovatiefonds
Op 4 juni werd het nieuwe, groene 
bedrijventerrein officieel geopend. 
De gemeente, bedrijf Leadax, IVN 
en betrokken burgers 
veranderden een grijs 
bedrijventerrein in een groene, 
open omgeving met 
buitenwerkplek, vijver en 
voedselbos. De komende jaren 
wordt de omgeving op ecologische 
wijze beheerd en zal het 
voedselbos uitgroeien tot een 
grote, verkoelende zone waar 
werknemers kunnen ontspannen 
en werken. 15

Samen voor biodiversiteit
In dit project slaan burgers, 
bedrijven, natuurorganisaties
en lokale overheden de 
handen ineen.



Biodiversiteit op de kaart
• Al 100 projecten op de kaart!

• Filteren op type project en 
projectdoelen

• Elkaar inspireren en van elkaar 
leren



Verdienmodellen
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Verdienmodellen
Uitgangspunt stapeling van beloningen

Aanpak langs 4 sporen:

1. Business case inzichtelijk maken voor boeren.
Laten zien wanneer biodivers ondernemen 
loont.

2. Zicht op verdienmodellen die in de praktijk 
werken.

3. Activeren vraagkant door outreach naar 
markt- en (semi)overheidspartijen voor een 
bijdrage aan (stapeling) van beloning voor 
biodivers ondernemen.

4. Beproeven van stapeling van verdienmodellen 
in de praktijk (doen, leren, beter doen) en 
opschaling

Verdienmodel 
voor de boer

De boer (lagere 
kosten)

Overheden

Banken

Waterschappen

Verpachters 
(TBO’s)

Bedrijfsleven



Business case inzichtelijk maken
• Onderzoek Wageningen i.o.v. Deltaplan naar 

meerkosten. Uitkomst  tussen de 2 en 3 euro per 100 
kilo melk en voor akkerbouwer meerkosten tussen de 
€185 en de €324 per hectare. 

• Onderzoek Wij.land naar business case 
natuurinclusief boeren.  Resultaten 2e helft dit jaar.

• Portretten van 10 boeren die aan de slag zijn met  een 
natuurinclusiever bedrijfsmodel. We laten zien wat 
hun verdienmodel en met welke dilemma’s men 
worstelt. In de loop van juli gaan we deze 
portretten met jullie delen!



Zicht op verdienmodellen Die werken in de 
Praktijk
• Onderzoek in het kader van LIFE-IP All4biodiversity naar 

verdienmodellen in pilotregio’s.  In juli publicatie resultaten.

• Herallocatiefonds: investeringsfonds voor gebiedsgerichte 
vernieuwing. Haalbaarheid extern getoetst. Pilots in diverse 
provincies gaan opgestart worden.



Activeren vraagkant
• Tweede helft dit jaar: Outreach naar waterschappen, 

(provinciale) overheden, TBO’s, bedrijven over bijdrage aan 
stapeling van verdienmodellen. concretiseren bijdrage.

• Tweede helft dit jaar: Opzetten kennisplatform voor 
regionale initiatieven met innovatieve verdienmodellen.



Gebiedsgerichte aanpak
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Gebiedsgerichte samenwerking
Aanpak langs 4 sporen:

• Opstellen en - op basis van ervaringen uit het 
veld verfijnen - van praktische leidraad voor 
gebiedsgerichte samenwerking.

• Analyse succesfactoren voor 
gebiedssamenwerking en identificeren van 
witte vlekken  (in juli, eerste rapportage)

• Fungeren als platform voor het uitwisselen en 
opschalen van best practices.

• Aanvalsplan Landschapselementen 
gelanceerd

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/deltaplan-publiceert-leidraad-voor-gebiedsgerichte-aanpak-biodiversiteitsherstel/120


Aanvalsplan Landschapselementen
• Landschapselementen dragen bij aan 

maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, 
biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, 
klimaatadaptatie en water.

• Daarom met onze partners: Aanvalsplan Versterking 
Landschappelijke identiteit via Landschapselementen

• Doel: landschappen vergroenen en cultuurhistorische 
waarden vergroten.

• Op 11 maart aangeboden aan demissionair minister 
Carola Schouten.

• Nu aan de slag met realisatie.



Kennis en Innovatie
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In september dit jaar concepten beschikbaar

Daarna feedback gevraagd van alle partners

Eind Q4 kennis- en innovatie-agenda gereed

Ontwikkelen kennis- en innovatie-agenda

Openbare 
ruimte Landbouw Natuur Water Gebouwde 

omgeving
Financiële 

sector Bossen



TOOLBOX voor meer biodiversiteit

Bezig met ontwikkeling van een toolbox vanuit LIFE 
IP All4Biodiversity met o.a.

• Tools voor monitoring van biodiversiteit (KPI’s )

• Tools voor verdienmodellen voor biodivers
ondernemen

• Tools voor gebiedsgerichte samenwerking

Samenwerking met Groen Kennisnet

Tweede helft van dit jaar komt toolbox beschikbaar



Coherente Wet- en regelgeving
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Coherente wetgeving
Uitgangspunten

Doelgerichtheid (in plaats van 
maatregelengerichtheid)

Natuurinclusiviteit als uitgangspunt om diverse 
maatschappelijke opgaven aan te pakken

Biodiversiteitsherstel (zoals beoogd binnen het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel), vraagt een 
nauwe koppeling (integraliteit) met andere 
opgaven, zoals klimaat (mitigatie en adaptatie) en 
water (kwaliteit en kwantiteit), bodemgezondheid, 
luchtkwaliteit, landschap, welzijn.

Dit vergt strikte en heldere kaders vanuit de 
overheid die gebiedsgericht invulling moeten 
krijgen



Coherente wetgeving
• De rol van het Deltaplan is tweevoudig:

1. Het zorgen voor maatschappelijk draagvlak om 
kaders te veranderen;

2. Via maatschappelijk initiatief de bewijsvoering
leveren die het aanpassen van de kaders 
rechtvaardigt en die laat zien dat het mogelijk 
is.



Coherente wetgeving
Focus op 7 thema’s:

• Mestbeleid

• GLB

• Grondbeleid

• Natuur en landschapsbeleid

• Gewasbeschermingsmiddelenbeleid

• Ruimtelijke ordening (omgevingswet)





Natuurinclusiviteit als 
uitgangspunt
Handvest Agenda Natuurinclusief bepleit een 
natuurinclusieve aanpak om daarmee maatschappelijke 
opgaven aan te pakken zoals:

• Nederland veilig houden bij hoog én laag water.

• Het verminderen van de uitstoot en het vastleggen van 
broeikasgassen.

• Zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening.

• Het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van onze 
steden en dorpen aan het veranderende klimaat.

• Het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit.

• Het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap 
in én buiten de natuurgebieden.



Monitoring
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Monitoring
Aanpak

We werken langs 5 sporen:

1. Verbinden van alle initiatieven in markt en beleid om eenduidig meten van prestaties voor 
een biodiverse landbouw te stimuleren (en daarmee ook een eenduidige basis te leggen 
voor stapeling van beloningen

2. Ontwikkelen van KPI’s voor natuur en openbare ruimte

3. Ontwikkeling van een flexibele en integrale systematiek voor toepassing en verdere 
ontwikkeling van KPI’s (borging, opschaling en optelbaarheid van de systematiek)

4. Adviseren over het verbeteren van landelijke biodiversiteitsmonitoring. 

5. Afstemmen resultaten living labs (deltalabs). 

Training  KPI ontwikkeling



Vragen? 

Heb je vragen? Stel ze via via de chat 
@LouiseVet

Abonneren op onze maandelijkse 
nieuwsbrief? Dat kan via onze website. 

Deelnemen aan een werkgroep? Stuur dan 
een mail naar 
sanne.hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.nl
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www.samenvoorbiodiversiteit.nl


