
 

VERSNEL HET HERSTEL VAN 

BIODIVERSITEIT 
Dat biodiversiteit belangrijk is, blijkt uit de grote mate waarin wij afhankelijk zijn van de diensten die het ons 

levert. Denk bijvoorbeeld aan schoon drinkwater, goede luchtkwaliteit of voedsel dat alleen beschikbaar is door 

bestuiving van gewassen. Maar het herstellen van de teruglopende biodiversiteit is niet simpel. Ook voor veel 

gemeenten en provincies blijkt biodiversiteit een complex onderwerp, bestaande uit vele componenten. 

Beleidsinstrumenten blijven veelal hangen op kortstondige en kleine projecten. Wij geloven dat het inzetten van 

de veranderlogica kan leiden tot eenduidig en navolgbaar beleid, waarmee het herstellen van biodiversiteit wordt 

versneld. 

De veranderlogica voor biodiversiteitsherstel 
Met onze veranderlogica brengen wij u op het pad naar biodiversiteitsherstel. In onderstaande figuur is de logica 

van doel tot voorbeelden van beleidsinstrumenten weergegeven. Onder het figuur lichten wij de logica verder 

toe 

  



 

Doel & gebiedstypen: de kracht van verbeelding 
Onze overkoepelende doelstelling is biodiversiteitsherstel. Dit is bewust een kwalitatieve doelstelling. Een 

cijfermatige doelenstelling, zoals x procent toename van de grutto in landbouwgebieden, is wat ons betreft niet 

wenselijk. Ten eerste omdat het een causaal verband tussen de inspanningen van de overheid en het uiteindelijke 

resultaten suggereert. Deze causale relatie met betrekking tot een dergelijk specifiek doel is in de praktijk niet te 

leggen omdat er vele externe factoren zijn die het aantal grutto’s uit dit voorbeeld ook beïnvloeden. Ten tweede 

omdat een cijfermatige doelstelling tot allerlei ongewenste prikkels kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan een 

doelstelling om het aantal soorten te vergroten. Dan kan het introduceren van exotische soorten het behalen 

van de doelstellingen op de korte termijn mogelijk maken terwijl dit op de lange termijn schade veroorzaakt 

doordat een exotische ziekte oorspronkelijke soorten bedreigt.  

Toch is het natuurlijk van belang met concrete doelen aan de slag te kunnen. We definiëren daarom vier 

gebiedstypen waar u als gemeente of provincie directe invloed op heeft: landbouw, natuur, gebouwde omgeving 

en de openbare ruimte. Per gebiedstype stellen we toekomstschetsen op. Toekomstschetsen spreken tot de 

verbeelding, bieden de mogelijkheid tot het betrekken van stakeholders en geven directe handvatten voor de 

transities die nodig zijn. Ook stellen ze in staat om de link te leggen tot andere beleidsthema’s, zoals 

klimaatverandering en vervoer.   

Transitiepaden 
Een vergelijking tussen de huidige staat en de toekomstschets biedt aanknopingspunten voor transities die nodig 

zijn. Als in de toekomstschets van Landbouw een grote diversiteit aan gewassen en bomen is opgenomen, en de 

huidige staat van de landbouw kenmerkt zich door Engels raaigras, dan is op dat punt een transitie nodig. Zo 

kunnen er per gebiedstypen gewenste transitiepaden worden gedefinieerd.  

Voorwaarden & maatregelen 
Voor elke transitie geldt dat mensen of bedrijven of andere betrokkenen die moeten doorlopen. Voordat iemand 

de transitie doorloopt dient aan vijf voorwaarden te zijn voldaan: kennis, verdienmodel, samenwerking, 

draagvlak en wet- en regelgeving. Wordt aan een voorwaarde niet voldaan, dan geeft dat richting voor beleid. 

Juist om aan die voorwaarde te voldoen identificeren we beleidsinstrumenten. In het voorbeeld van de boerderij 

met Engels raaigras: zijn het de verliezen die de boer ervan weerhoudt om het gras te vervangen voor bomen en 

kruidengras? Dan is het verstandig na te gaan hoe we het verdienmodel voor deze boer kunnen stimuleren. 

Bijvoorbeeld door onder voorwaarden de prachtprijs te verlagen, of juist door te stoppen met subsidies zolang 

de boer niet aan de biodiversiteitsvereisten voldoet. Maar weet de boer niet dat kruidengras eenzelfde of zelfs 

hogere opbrengst oplevert? Dan zetten we in op beleidsinstrumenten om de kennis te vergroten. Voor de 

maatregelen geldt verder dat wij adviseren over gemeente- of provinciebrede maatregelen. Zo’n integraal pakket 

aan maatregelen voorkomt dat het beleid op biodiversiteit beperkt blijft tot kortstondige projecten. Zo is niet 

alleen een kernteam maar zijn bijvoorbeeld ook de afdelingen vergunningverlening en groenvoorziening 

betrokken. 

Innovatieve tools voor integraal beleid 
Bureau 7TIEN helpt zowel bij het opstellen van beleid, als bij het uitvoeren en bijsturen. In al deze fasen van de 

beleidscyclus staat centraal dat we werken met innovatie werkmethoden, zoals Design Thinking, placemaking en 

co-creatie. Zo doorgronden we de complexiteit rondom het onderwerp, betrekken we stakeholders en komen 

we tot goed doordacht en integraal beleid.  

Als sociale onderneming adviseert Bureau 7TIEN overheden en andere organisaties bij het behalen van 

duurzaamheidsambities. Het adviseren over biodiversiteit is één van die bouwstenen. Wilt u hier meer over 

weten neem dan contact op met Annemarit Popma. 

mailto:annemarit@bureau7tien.nl

