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Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
 
Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die 

we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, bedrijven, particulieren, 

onderzoekers en overheden. Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een 

Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Zodat Nederland een voorbeeld kan 
worden van een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling 

samengaan.  

 

In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen 

aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels zijn ook meer dan 70 partners en 50 
supporters bij onze beweging aangesloten.  

 

De ambitie van het Deltaplan is om in 2030 biodiversiteitsverlies in Nederland omgebogen te 
hebben naar biodiversiteitsherstel. 
 

 
Onze aanpak 

De kern van onze aanpak is om samenwerking tussen alle relevante actoren op gebiedsniveau 

te realiseren. Zo willen we grondgebruikers stimuleren, inspireren en waarderen voor 
inspanningen die bijdragen aan biodiversiteit. Hiertoe wordt ook nadrukkelijk de samenwerking 

met overheden gezocht zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Doen, leren, beter doen 

staat daarbij centraal.   

 
 
Succesfactoren 

In het Deltaplan zijn zes succesfactoren gedefinieerd die het voor grondgebruikers aantrekkelijk 

maken een bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit. De zes succesfactoren zijn:  

1. Draagvlak en gedeelde waarden,  
2. Het realiseren van nieuwe verdienmodellen,  

3. Stimulerende en coherente wet- en regelgeving,  

4. Nieuwe kennis en innovatie,  

5. Gebiedsgerichte samenwerking tussen alle grondgebruikers in een regio,  
6. Concretiseren en realiseren van monitoring tools.  

 

Voor elke succesfactor is een werkgroep opgericht, waarin partners van het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel zich buigen over beleid en uitvoering van de betreffende succesfactor in de 
praktijk. Ook is de voormalige Green Deal InfraNatuur als werkgroep inmiddels aangesloten bij 

het Deltaplan. Meer informatie over de succesfactoren en de daarbij horende werkgroepen vindt 

u op onze website: www.samenvoorbiodiversiteit.nl/themas. 

 

 
Bewuste burgers 

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zet zich ook actief in om bewustwording over biodiversiteit te 

creëren onder burgers. Dit doen we door het financieren van samenwerkingsverbanden tussen 

burgers en grondgebruikers ten behoeve van de biodiversiteit met behulp van het ’Samen voor 
biodiversiteit’ Innovatiefonds. Daarnaast is in het najaar van 2020 een publiekscampagne 

gelanceerd onder de naam ‘Maak Grijs Groener’. De meerjarige campagne laat burgers op een 

laagdrempelige manier kennismaken met het begrip biodiversiteit én laat zien welke activiteiten 

burgers kunnen ondernemen om de biodiversiteit te stimuleren. 

 

  

http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/themas


 

 

Samen aan de slag! 
 

Wilt u samen met ons het verlies aan biodiversiteit in Nederland ombuigen naar herstel en bent 

u zelf actief aan de slag met biodiversiteitsherstel in uw directe omgeving of regio? Word dan 

supporter van de stichting Deltaplan 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 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 biodiversiteitsherstel, waardoor u in uw eigen 

omgeving (nog) meer impact kunt realiseren. 

 

 

 

 

 

 



 

Toelating als supporter 

 

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 aantoonbaar actief aan biodiversiteitsherstel en draagt dit actief 

uit; 

• Uw organisatie is bereid om jaarlijks rapportage te doen over behaalde resultaten, en 

deze te delen binnen het netwerk en op de website van het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel. 

 

 

Een officiële aanvraag tot supporter kunt u indienen via www.samenvoorbiodiversiteit.nl.
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