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Vernietiging 
ecosystemen en biodiversiteit

voor voedsel
grondstoffen

energie



VARIATIE VAN GEN TOT ECOSYSTEEM

BIODIVERSITEIT: 
totale verscheidenheid van het leven op aarde, 

in vorm en functie





Grutto
2/3 verdwenen sinds 1960



Wilde solitaire bij T.Bukovinszky- Bugsinthepicture.com

Ruim 56% van de 350 soorten in Nederland voorkomende wilde bijen
staan op de Rode lijst…..







Ecosysteem-functie

(bv productiviteit)

Aantal soorten

‘Overtollige’ soorten verdwijnen eerst

Sleutelsoorten
verdwijnen eerst

Alle
soorte

n zijn
even belangrijk

VERLIES AAN BIODIVERSITEIT EN ECOSYSTEEMFUNCTIE



DIVERSITEIT
is veerkracht en
risicospreiding….





Nature’s
economy



> 3.5 billion years of R&D



Circulaire economie = ecologisch concept!
Leren van de natuur



Leren van de natuur
energie komt van de zon



Denk in systemen
Leren van de natuur

…diversiteit
…verbondenheid
…samenwerking
…afhankelijkheid

veerkracht!









Ambitie Deltaplan
• Droombeeld 2030 - een florerende delta voor mens en natuur
• Bending the curve - biodiversiteitsverlies ombuigen naar herstel
• Omdenken - prestaties die biodiversiteit herstellen verbinden met 

maatschappelijke én financiële waardering
• Grondgebruikers verbinden met partijen die kunnen sturen op succes
• Doen-leren-beter doen door monitoring & meten van succes



Vijf succesfactoren
• Draagvlak en gedeelde waarden
• Verdienmodellen
• Stimulerende en coherente wet- en regelgeving
• Kennis, innovatie en educatie
• Samenwerken op gebiedsniveau



Biodiversiteitsherstel = verbinden
• Natuur
• Landbouw
• Openbare Ruimte

Samen 90% van het Nederlandse oppervlak



Ons veranderverhaal samengevat



Stimuleren en waarderen via KPI’s
• KPI’s geven grondgebruikers inzicht in prestaties die bijdragen aan 

biodiversiteitsherstel.
• Integrale set van KPI’s als basis voor belonen, faciliteren en 

waarderen van grondgebruikers.
• Door eenduidig meten van prestaties is stapeling van beloning 

mogelijk. 



Werkgroep monitoring Deltaplan Biodiversiteitsherstel

1. Projectteam
KPI’s landbouw 

en Biodiversiteit

2. Projectteam
KPI’s natuur en 
Biodiversiteit

3. Projectteam
KPI’s openbare 

ruimte en 
Biodiversiteit

4. Projectteam
Borging 

opschaalbaar-
heid

systematiek

Flexibiliteit en 
integraliteit 

toepassing en 
verdere 

ontwikkeling 
KPI’s 

5. Projectteam
Verbeteren 
landelijke 

biodiversiteits-
monitoring

Advisering over 
verbeteren 
landelijke 

biodiversiteits-
monitoring

BMMBMA

Integrale set 
KPI’s voor 
landbouw

Integrale set 
KPI’s voor 

natuur

Integrale set 
KPI’s voor 
openbare

ruimte

Output: Gedragen systematiek met flexibele maar integrale sets van KPI’s die in verschillende
typen landschappen relevant zijn

3 Delta Labs

Praktijkomgeving 
voor 

wetenschappelijk 
onderzoek naar 

interactie 
maatregelen - KPI’s 

– Biodiversiteits-
herstel





Duidelijk momentum voor herstel van biodiversiteit:
• Aandacht vanuit de financiële sector neemt toe (onderdeel van risk management)
• Waterschappen bevorderen biodiversiteit onontbeerlijk voor uitvoering kerntaken
• Provincies aan de slag met natuurinclusieve ruimtelijke inrichting, deelname aan LIFE 

IP All4Biodiversity
• Ontzettend veel burgerinitiatieven in het land voor biodiversiteitsherstel
• Agrofoodsectoren samen met maatschappelijke partners aan de slag met versterking 

verdienvermogen voor biodivers boeren op basis van biodiversiteitsmonitor
• InfraNatuur steviger op de agenda

Biodiversiteit leeft! 







Waterschappen helpen de biodiversiteit

groen onderhoud bloemrijke dijkenvismigratie schoon water peilbeheer



Blauw Groen Netwerk
• Waterschappen beheren samen 18.000 km aan dijken, 

225.000 km watergangen, 7.500 km aan wegen: pak ‘m 
beet 1500 km2... 

• Enorm potentieel aan ecologische verbindingen, waar 
otters, rietvogels, libellen, kikkers en vele andere soorten 
van dromen!

• En waar vele koppelkansen zijn





• ‘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)

Samen voor Biodiversiteit innovatiefonds: uit 130 aanvragen 
8 initiatieven geselecteerd: 





Belangrijke rol voor de 
biodiversiteitsmonitor 
(melkveehouderij & akkerbouw) 
voor stapeling verdienmodellen 
door marktpartijen en publieke 
partijen



snelweg spoorweg

kanaal

recreatiegebied

bedrijventerrein

sportvelden

elektriciteitsmasten

rivier
lokale weg

sloot

Openbare Ruimte



GREEN DEAL

“Meer biodiversiteit 
achterlaten dan dat 

je aantreft......”

INFRANATUUR



VERGROENEN 
INFRASTRUCTUUR

NATUURINCLUSIEF 
BOUWEN / ONTWIKKELEN

NATUURINCLUSIEF BEHEER 
WATER EN WATERWEGEN

BIODIVERSITEIT IN 
KLIMAATADAPTATIE
ENERGIETRANSITIE

KOPPELKANSEN DOOR INTEGRALE GEBIEDSAANPAK

BIODIVERSITEIT EN
VOEDSELPRODUCTIE





“Klimaatadaptatie 
en energietransitie 

samen met 
verbeteren 

landschap en 
biodiversiteit”

2008-2014

Werken MET de natuur





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



GROENE OEVERS….



DIJKEN: mooier..sterker..





• Wageningen

Practice what you preach….

(built 2009-2011)



Maak Biodiversiteit uw Business:

• Rijkskaders - gebiedspecifiek maatwerk
• Natuur-inclusief leidend principe, met 

wettelijke borging, geen optie maar eis
• Systeembenadering - combineer functies
• Bodem is basis van biodiversiteit
• Werk MET de natuur, niet TEGEN
• Verminder cruciale drukfactoren (stikstof, 

pesticiden, verstening.....)
• Overheid, geef zelf het goede voorbeeld!



@DeltaplanBio
www.samenvoorbiodiversiteit.nl

En U....  als I&W en RWS?
Waar kunt u zelf nog meer aan 

bijdragen? Hoor graag!


