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Nieuwsbrief oktober 2020

In onze nieuwsbrief vind je de laatste updates over het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel en biodiversiteit in het algemeen. In deze editie lees je
meer over:
•

Publiekscampagne Maak Grijs Groener vandaag van start;

•

Onderzoek: Nederlanders willen biodiversiteit beschermen, slechts een
kwart weet hoe;

•

Innovatiefonds: maak kennis met de 8 toegekende projecten;
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•

Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken;

•

De nieuwste partnervlog;

•

Download onze leidraad voor gebiedsgerichte aanpak;

•

Onze nieuwste partners;

•

Onze nieuwste supporters;

•

Het Deltaplan op social media;

•

Het laatste nieuws rondom biodiversiteit;

•

Hoe je kunt aansluiten bij het Deltaplan.

Veel leesplezier!

PUBLIEKSCAMPAGNE MAAK GRIJS GROENER VANDAAG
VAN START

Vandaag gaat onze campagne 'Maak Grijs Groener' van start! Onze missie is
om in Nederland biodiversiteitsverlies om te buigen naar
biodiversiteitsherstel. Het actief betrekken van Nederlanders bij
biodiversiteitsherstel is cruciaal voor onze aanpak. Iedereen, van burger,
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onderzoeker tot boer, bedrijfsleven, terreinbeheerders of overheid kan
daadwerkelijk het verschil maken. Juist door met elkaar samen te werken.

Om erachter te komen hoe de Nederlandse burger tegenover biodiversiteit
staat, hebben we onderzoek laten doen. Hieruit bleek dat bijna twee derde van
Nederland niet weet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat. Het
onderzoek is de aanloop naar de publiekscampagne die vandaag op TV van
start gaat.

We willen met onze publiekscampagne de burger laten kennismaken met wat
biodiversiteit nou precies is én laten zien hoe we samen kunnen bijdragen aan
een groene, biodiverse wereld.

LEES MEER OVER DE CAMPAGNE

GA NAAR MAAKGRIJSGROENER.NL

NEDERLANDERS WILLEN BIODIVERSITEIT
BESCHERMEN, SLECHTS EEN KWART WEET HOE
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Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, maar het stuit nog op veel
onwetendheid. Bijna twee derde van Nederland weet namelijk niet waarvoor
het begrip biodiversiteit precies staat. Na uitleg vindt 4 van de 5 Nederlanders
het belangrijk om biodiversiteit in zijn of haar omgeving, in Nederland én
wereldwijd te beschermen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van
marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van stichting Deltaplan
Biodiversiteitsherstel onder ruim 1.200 Nederlanders. Het onderzoek is de
aanloop naar de publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ die vandaag van start
gaat.

LEES MEER

INNOVATIEFONDS: MAAK KENNIS MET DE 8
TOEGEKENDE PROJECTEN
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Op 7 september 2020 maakten wij bekend welke van de 130 ingezonden
projectvoorstellen voor het 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds werden
toegekend. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en
andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en
(lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken.

In 2020 en 2021 reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel €200.000 per
jaar voor het Innovatiefonds. Er konden dit jaar maar liefst 8 inspirerende
projecten worden gefinancierd. Maak hier kennis met de 8 projecten die zich
inzetten voor biodiversiteitsherstel!
LEES MEER

WATERSCHAPPEN GAAN SAMEN BIODIVERSITEIT
VERSTERKEN
Geweldig nieuws voor de biodiversiteit in Nederland: op 9 oktober heeft de
Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle
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waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit
in Nederland te versterken. Op 13 november ondertekent de Unie van
Waterschappen tijdens een online seminar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
om de gezamenlijke inzet te bekrachtigen.

LEES MEER

WEBSITE DELTAPLAN IN EEN NIEUW JASJE

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw jasje voor onze
website. Door deze vernieuwde website hopen we nog meer mensen te
inspireren én te enthousiasmeren om zich in te zetten voor
biodiversiteitsherstel. Begin november voegen we aan de website ook een
interactieve kaart toe waarop praktjkprojecten voor biodiversiteitsherstel van
partners, supporters en andere partijen te vinden zijn.
GA NAAR DE WEBSITE

PARTNERVLOG DOOR DELPHY
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In onze Partnervlogs vertellen partners waarom ze werken aan
biodiversiteitsherstel, hoe ze dat doen en wat hun biodiverse ambities voor de
toekomst zijn. Deze keer was het de beurt aan partner Delphy, bekijk hieronder
de vlog!

Benieuwd naar de commitments voor biodiversiteitsherstel van andere
partners? Bekijk dan ook eens de onderstaande vlogs.

Vlog door IVN Natuureducatie

Vlog door BoerenNatuur

BEKIJK ALLE VLOGS
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DOWNLOAD DE LEIDRAAD VOOR GEBIEDSGERICHTE
AANPAK BIODIVERSITEITSHERSTEL
Een belangrijke factor voor succesvol
biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht
samenwerken, want biodiversiteit kent geen
scherpe grenzen. Vorige maand publiceerden wij
daarom een leidraad voor een gebiedsgerichte
aanpak van biodiversiteitsherstel. De leidraad is
ontwikkeld door de werkgroep ‘Gebiedsgerichte
samenwerking’, met als doel organisaties en
instanties die regionaal willen werken aan
biodiversiteitsherstel op weg te helpen.
In de leidraad wordt beschreven wat volgens de werkgroep de voorwaarden
zijn voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak. Ook wordt toegelicht welke
processtappen volgens de werkgroep nodig zijn voor een succesvol
gebiedsproces.
DOWNLOAD DE LEIDRAAD

NIEUWE PARTNERS
Onze partners geven een commitment af om te werken aan
biodiversiteitsherstel in Nederland. In het Deltaplan werken ze samen om zo
meer impact te maken en herstel te realiseren. Maak hier kennis met een
aantal van onze nieuwste partners én hun commitments!
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Waterschap Limburg zorgt in de
provincie Limburg voor veilige dijken,
droge voeten, schoon water en
voldoende water. Het waterschap is
zich bewust van het belang van
biodiversiteit en neemt
verantwoordelijkheid voor de
soortenrijkdom in het water, in de
beekdalen en op de waterkeringen.
LEES MEER

LandvanWaarde is de naam van
een nieuw sturingsmodel voor
agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. LandvanWaarde
is een initiatief van Stichting
Courage, in samenwerking met
Landschap Overijssel en Nationaal
Groenfonds.
LEES MEER

NIEUWE SUPPORTERS
Onze supporters maken deel uit van een elke dag groeiende beweging om
biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren. Wij voelen ons gesteund door
de inspirerende initiatieven die zich bij ons aansluiten en meedenken over hoe
we onze droom kunnen waarmaken. Maak hier kennis met onze nieuwste
supporters!
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EcoTree is een simpele en
innovatieve nieuwe manier om
mensen en bedrijven te belonen als
ze duurzame bosbouw steunen.
EcoTree helpt iedereen om goede
intenties om te vormen naar een
winstgevende actie door de
aanschaf van een boom.

LEES MEER

De Alliantie GroenBlauwe Rotte is
een samenwerkingsverband dat
ontstaan is in 2019 met als doel de
natuur- en ecologische waarde in het
stroomgebied van de rivier de Rotte
te waarborgen en in actie te komen
indien deze waarden worden
bedreigd.
LEES MEER

HET DELTAPLAN OP SOCIAL MEDIA
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Het Deltaplan is actief op social media om onze boodschap 'samen voor
biodiversiteit' te verspreiden. Volg ons en deel ons verhaal over
biodiversiteitsherstel!

IN HET NIEUWS
Gewassen op akkers met
bloemenranden hebben minder
last van insectenplagen
Ze zijn niet alleen mooi voor het oog,
en goed voor de biodiversiteit, ze
kunnen ook de boer tot dienst zijn:
akkerranden vol bloemen.Vanuit zo’n
rand helpen insecten en spinnen
bijvoorbeeld bij het bestrijden van
plagen.
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› Lees het artikel van NRC
Vergroen landbouw door te sturen
op indicatoren
Het bedrijfsleven hanteert al lange
tijd Kritische Prestatie Indicatoren
(KPI’s) om te sturen op doelen. De
systematiek biedt ook goede
mogelijkheden om agrarische
bedrijven integraal te ontwikkelen
richting een duurzame landbouw met
maatschappelijk draagvlak.

› Lees het artikel van Milieu
Steeds meer bijenplekken in
Overijssel
Het gaat slecht met de bijen in
Nederland. In Overijssel is dat,
helaas, niet anders. In de overtuiging
het tij te keren, is daarom de
Bijenbeweging Overijssel opgezet.
De Bijenbeweging zet zich in om
Overijssel weer een plek te maken
waar het goed toeven is voor de bij.

› Lees het artikel van NatureToday

MEEDOEN MET HET DELTAPLAN?
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Word partner of supporter!

Als partner heb je de unieke kans om strategisch mee te denken over de
realisatie van het Deltaplan: je treedt op als adviseur en sparringpartner voor
het bestuur en programmabureau. Je neemt deel aan partnerdagen, die drie
keer per jaar plaatsvinden, en je kunt deelnemen aan werkgroepen om de
ambities van het Deltaplan te realiseren. Daarnaast krijg je een vermelding op
onze website en heb je het recht op uitdragen van partnerschap in je eigen
communicatie-uitingen.
AANVRAAGFORMULIER PARTNERS

Als supporter maak je deel uit van een elke dag groeiende beweging voor
biodiversiteitsherstel in Nederland en krijg je een vermelding op onze website.
Daarnaast krijg je als supporter toegang tot ons netwerk en werken we samen
aan het verspreiden van kennis over biodiversiteitsherstel, waardoor je in je
eigen omgeving meer impact kunt maken.
AANVRAAGFORMULIER SUPPORTERS

MELD JE AAN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF!
MELD JE AAN

Heb je vragen? Mail ze naar info@samenvoorbiodiversiteit.nl.
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Copyright © 2020 Deltaplan Biodiversiteitsherstel, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld via de website.

Our mailing address is:
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Bronland 12S
Wageningen, Gelderland 6708 WH
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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