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Meer kansen
voor bedrijven en biodiversiteit

Albert Vliegenthart

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de huidige maatschappij. Consumenten zien we steeds meer gebruik 

maken van biologische producten en de verkoop van boeken over moestuinen, pluknatuur en traditionele 

gerechten neemt hand over hand toe. In de industrie worden steeds vaker producten duurzaam vervaardigd, 

de koolstofkringlopen verkleind, wordt energie dubbel gebruikt en afval weer als grondstof gebruikt. Kortom: 

consumenten en bedrijven vinden natuur, biodiversiteit, planten- en diersoorten, leefomgeving en ecologie 

steeds belangrijker.

Het is aan de ‘natuurbeschermer’ de kansen optimaal te benut-
ten om onze natuurlijke parels te behouden. Naast consumen-
ten kunnen ook bedrijven hierin een belangrijke rol spelen, 
zeker wanneer ze grond in hun bezit hebben. De kunst is nu om 
deze bedrijven over de streep te halen. Want ze zien het wel 
het belang van biodiversiteit, maar het mag niet te veel kosten. 
Bedrijven hebben uiteenlopende drijfveren om te willen investe-
ren in biodiversiteit: 

a) (Maatschappelijk) verantwoord ondernemen: een bedrijf 
dat niet verantwoord onderneemt wordt niet meer serieus 
genomen. 

b) Leren van anderen: het samenwerken in bijvoorbeeld strate-
gische allianties levert meer kennis op. 

c) Innovatie: bedrijven kunnen hun natuurlijk kapitaal gebrui-
ken om duurzamere producten te verkrijgen en duurzame 
businesscases te ontwikkelen.

d) Verkrijgen van een keurmerk: helaas is in de meeste gevallen 
feitelijk alleen de statusverhoging door het keur de drijfveer, 
maar niet zozeer de aanpassingen die ervoor nodig zijn. 

Schapenbegrazing is ideaal om biodiversiteit te laten beleven. (© Albert Vliegenthart)
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Angst wegnemen

De angst bij bedrijven voor de natuur overheerst. Beschermde 
planten- en diersoorten bedreigen het proces en de ontwikke-
ling van bedrijven. De oplossingen hiervoor worden vaak nog 
niet helemaal vertrouwd, waardoor het soms veiliger is om een 
natuurwerend beleid te voeren (Schoukens 2015). Gelukkig zien 
we het argument van ‘greenwashing’ steeds meer van tafel 
verdwijnen en willen bedrijven graag met natuurorganisaties 
samenwerken en andersom. Helaas lopen initiatieven vaak op 
niets uit, dikwijls omdat men elkaars taal niet begrijpt. 

Overheden, groene organisaties en koepels van vooroplopende 
bedrijven proberen zo goed mogelijk het belang van circulaire 
economie, ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal uit te 
leggen en te promoten. Bedrijven stellen zich juist steeds meer 
open op en wonen talloze bijeenkomsten bij. Maar belangrijk is 
dat de partijen zich eerst in elkaar verdiepen en de belangen van 
ieders organisatie ontdekken om tot goede resultaten te komen.

De angsten worden nog het meest weggenomen als bedrij-
ven ontdekken dat biodiversiteit strategisch kan werken. 
Bijvoorbeeld door in te zetten op stadsnatuur, dat heeft 
toekomst! Door aansluiting te zoeken bij lokale ruimtelijke 
ontwikkelingen, goede partners, buiten de kaders te durven 

denken en natuur-inclusief te ontwikkelen, dan ontstaan de 
beste kansen voor bedrijven om ook echt bij te dragen aan biodi-
versiteit (Snep 2016).

Goed voorbeeld doet goed volgen

In Nederland zijn bedrijven die met concrete acties hun bedrijfs-
voering aanpassen en nieuwe inzichten delen ten behoeve van 
onze natuurlijke hulpbronnen omgedoopt tot Natural Captains. 
De filosofie dat de hedendaagse bedrijfsstrategie waarde creëert 
binnen de grenzen van ons ecosysteem, maar daarbij juist geïn-
spireerd kan worden door de oneindige finesse en mogelijkhe-
den die de natuur herbergt, ligt hieraan ten grondslag (www.
platformbee.nl/naturalcaptains).

Bij de bouw van het nieuwe distributiecentrum van NIKE in het 
Vlaamse Ham is uitgegaan van een No Net Loss-benadering 
(zie ook Schoukens, in dit nummer). Het gebouw is ontworpen 
en gebouwd volgens de LEED duurzaamheidstandaarden en is 
energie neutraal (Arcadis 2015). Biodiversiteit speelde hier ook 
een belangrijke rol. Het bedrijf heeft samen met Natuurpunt en 
Arcadis 25 doelsoorten bepaald die zich voor langere tijd zouden 
moeten kunnen vestigen op het terrein. De soorten komen in de 
omgeving van het bedrijventerrein voor en door het aanbren-
gen van verschillende landschapstypen op het terrein zou de 

Biodiversiteit bij Tatasteel. (© Albert Vliegenthart - De Vlinderstichting)



132132

Artikels

natuurwaarde zich hier kunnen versterken. Uit monitoring moet 
nog blijken hoeveel soorten zich inmiddels effectief hebben 
gevestigd. 

Een ander voorbeeld is ABN-AMRO die het keurmerk ‘BREEAM-
excelent’ willen halen voor hun bestaande gebouwen. Met dit 
keurmerk wordt de duurzaamheidprestatie (gebouw, beheer 
en gebruik) van een bestaand gebouw gemonitord en moet ook 
de ‘Ecologie en Leefomgeving’ op orde zijn. Hiervoor wordt het 
groen op het terrein kritisch bekeken. Zodra tuinen en daken 
ook een ecologische functie vervullen, mag men de topscore 
verwachten. Na de screening is een rapportage opgeleverd die 
niet alleen de punten toekent, maar ook advies geeft om de 
punten te krijgen (Vliegenthart 2014). Zo heeft ABN-AMRO dat 
advies opgevolgd en de tuinen geheel ecologisch en duurzaam 
ingericht met inheemse planten, jaarrond bloemen, duurzaam 
hout, hergebruikte materialen en technische voorzieningen om 
in de tuin te werken. 

Subsidies voor de bescherming van soorten worden steeds lasti-
ger en zijn vaak beperkt tot de wettelijk beschermde soorten. 
Maar als er kansen zijn om soorten te koppelen aan bedrijven 
kunnen juist weer deuren worden geopend: de provincie Limburg 
heeft zo onderzoek naar de Iepenpage ondersteund, voorwaarde 
hierbij was dat er Iepen bij bedrijven werden aangeplant om zo 
nieuw leefgebied te maken, maar ook om die bedrijven bewuster 
te maken van de biodiversiteit om hen heen (Vliegenthart 2015). 
Bedrijven als Van der Valk, Cofely (tegenwoordig ENGIE), DSM en 
GAIA-Zoo hebben zo Iepen op hun terrein aangeplant. De bier-
brouwerij Brand ging nog een stapje verder en heeft een biodi-
versiteitplan laten opstellen. Ze onderzoeken de mogelijkheden 
voor faunavoorzieningen en groene daken en ze hebben voor 
hun gasten een biodiversiteitroute uitgezet, die eerst met eigen 
personeel werd gelopen.

Biodiversiteit duur?

Bij Philips in Drachten is 1,5 hectare traditionele tuin omge-
vormd tot een ecologische tuin. De sleutel tot dit succes was de 
behoefte aan duurzame ontwikkeling en biodiversiteit bij een 
groep werknemers die zich onder de naam Green Site hadden 
verenigd. Vanuit het management werd in aansluiting daarop 

naarstig gezocht naar methoden om dit te realiseren. Toevallig 
moest juist het leidingstelstel worden gerenoveerd en dit werd 
aangegrepen om met weinig meerkosten een geheel nieuwe 
groene, maar ecologische look te ontwerpen. Vooraf werd de 
biodiversiteitwaarde bepaald aan de hand van voorkomende 
kensoorten, structuren, habitat en basiselementen die voor 
biodiversiteit belangrijk zijn. Hierdoor kon na de omvorming 
worden bepaald of de natuurwaarde op het terrein is gestegen. 

Wat heeft dit alles opgeleverd? Er komen nu meer insecten en 
vogels voor op het terrein maar, even belangrijk: de werknemers 
ervaren de altijd bloeiende tuin ook als een betere werkomge-
ving. Jolanda Maas heeft in haar promotieonderzoek ‘Vitamine G’ 
aangetoond dat een groene omgeving tot betere werkprestaties, 
minder stress en ziekteverzuim leidt (Maas 2008). Helaas kan 
dit nog niet met harde cijfers bij Philips worden gestaafd. Toch 
is er wel economische winst geboekt. Doordat de medewerkers 
nu wennen aan een ecologische tuin, zien zij het oorspronkelijke 
onkruid niet meer staan, met als gevolg dat mensen minder 
klagen en er ook minder frequent onderhoud nodig is. 

De effecten van maatregelen als energiebesparing, cradle-to-
cradle (hergebruik van afvalstoffen en verkorten van de produc-
tiekringloop) en CO2-reductie zijn niet direct waar te nemen. 
Door de aanleg van de ecologische tuin worden de medewerkers 
nu wel geconfronteerd met een stuk duurzame ontwikkeling, 
met natuur als resultaat. Er zijn daardoor werknemers die ook 
over hun eigen werk zijn gaan nadenken en met duurzame 
oplossingen zijn gekomen in het productieproces. En dat is een 
interessante, maar helaas lastig in geld uit te drukken winst voor 
Philips en het milieu.

Draagvlak

Biodiversiteit en natuur zijn voor veel mensen begrippen die ver 
van hen afstaan. Bijna iedereen ziet de waarde er wel van in, 
maar wat je er mee kunt, blijft de hamvraag. Draagvlakvergroting 
is daarom een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Zoals 
bij Philips: daar zullen interne maatregelen beter begrepen 
worden als men zich ermee kan identificeren. Een broedende 
Slechtvalk bij ABN-AMRO is uitgegroeid tot een mascotte. Alle 
collega’s kunnen de activiteiten van Frits en zijn gezin volgen 

Ecologische tuin op bedrijventerrein Philips.  

(© Albert Vliegenthart - De Vlinderstichting)

Een wadi is een onderdeel van de ecologische tuin bij Philips CL in Drachten.  

(© Albert Vliegenthart)
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en als er een jong uit het nest valt, is iedereen in rep en roer. De 
aandacht voor natuur op de begane grond en in de binnentuin 
is ineens vanzelfsprekend geworden, omdat Frits ook moet eten. 
Het ontwerp ligt klaar om in de binnentuin een beleef- en pluk-
tuin te realiseren.

In Nederland zijn onder andere Platform BEE (Business Economy 
and Ecology) en de ‘Community of Practise’ opgericht om kennis 
te bundelen en te delen. Platform BEE biedt zelfs gratis advies 
aan voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen 
als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leef-
omgeving (www.platformbee.nl).  In de recent opgezette Atlas 
Natuurlijk Kapitaal (www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl) worden 
kaarten gepresenteerd die gebruikers helpen om hun eigen 
natuurlijk kapitaal inzichtelijk te maken. Dit alles om meer 
draagvlak te creëren en bedrijven aan te moedigen zelf aan de 
slag te gaan.

Draagvlak wordt het beste bereikt door zelf te beleven en te 
ervaren. Met de kreet ‘Biodiversiteit is overal’ heeft de auteur 
het zichzelf moeilijk gemaakt, maar hij is erin geslaagd de 
medewerkers van Stedin hun eigen natuur te laten zien in 
hartje Rotterdam, en dat in oktober. Nooit eerder hadden ze 
zoetwatermosselen gezien in de haven en nooit eerder zagen ze 
vlinders en wilde bijen tijdens hun lunchwandeling. Het verschil 
in aantal hommels op traditioneel perkgoed en wilde planten 
bracht een schok teweeg en het eten van wilde planten en de 
bewustwording van de effecten van heftige regen maakten 
het plaatje compleet. De aandacht voor een eigen groendak is 
enorm gestegen en ook de aanpassingen in het veld krijgen meer 
aandacht.

Nieuw beleid

In 2011 is de Nederlandse overheid met de Green Deal-aanpak 
begonnen. Daarmee wil zij vernieuwende, duurzame initiatie-
ven uit de samenleving de ruimte geven om de transitie naar een 

duurzame economie te versnellen. Dat gebeurt onder andere 
door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe 
markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor 
optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge 
afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, 
waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid 
heeft. Zo kunnen belemmeringen in wet- en regelgeving worden 
weggenomen of creatieve oplossingen worden bedacht.

Er zijn sinds de start al tweehonderd green deals getekend, met 
een gemiddelde doorlooptijd van twee  tot drie  jaar. Centrale 
thema’s zijn energie, voedsel, water, grondstoffen, biodiver-
siteit, mobiliteit, ‘biobased economy’, klimaat en bouw. Green 
deals helpen organisaties als De Vlinderstichting om vlinders 
vanuit een ander perspectief, noem het strategische allianties, 
te beschermen. Inmiddels hebben we er vier ondertekend; 
‘Tijdelijke natuur’, ‘1000 hectare nieuwe stedelijke natuur’, 
‘Infranatuur’ en ‘Groene daken’. 

Een Green Deal maakt het mogelijk om invloed uit te oefenen 
op het beleid. Dat is soms nodig om in een specifieke bran-
che ruimte te creëren om bijvoorbeeld onder aan de streep 
meer natuur te krijgen. De huidige wet- en regelgeving is 
soms zeer beperkt als het om biodiversiteit gaat. Het gaat in 
de meeste gevallen uitsluitend om de beschermde soorten. 
Bedrijven voeren mitigatie en compensatie uit ten behoeve van 
beschermde soorten, maar daar blijft het vaak bij. Desondanks 
zijn er veel meer (indicatieve) soorten die achteruitgaan en waar 
niets voor geregeld hoeft te worden. Juist met deze, vaak ook 
achteruitgaande soorten, kunnen biodiversiteitdoelen eerder 
zichtbaar en haalbaar worden. Door met de overheid, Ngo’s en 
het bedrijfsleven oplossingen voor biodiversiteit te zoeken kan 
soms beleid worden aangepast. Het gezamenlijk oplossen van 
knelpunten en de kop uit durven steken kosten inspanning, maar 
kunnen leiden tot nieuwe beleidslijnen, gedragscodes … Deze 
zijn ontworpen om natuur én economie te versterken. Een van 
deze voorbeelden is de ontheffing voor Tijdelijke Natuur en een 

Box: Tijdelijke Natuur
Tijdelijke Natuur was de eerste green deal die De 
Vlinderstichting heeft getekend en vermoedelijk ook de meest 
controversiële. Het concept ‘tijdelijke natuur’ omvat het 
laten ontstaan van natuur voor onbepaalde tijd op terreinen 
waarvan de bestemming (industrie, wonen, recreatie …) nog 
niet is ingevuld. Als de bestemming bekend wordt, dan mag 
de terreineigenaar op basis van de verkregen ontheffing deze 
natuur weer verwijderen. Daar zijn natuurlijk wel een aantal 
voorwaarden aan verbonden. Zo moet vooraf een inventa-
risatie worden gedaan om vast te stellen of er beschermde 
soorten aanwezig zijn. Zo ja, dan blijven deze te allen tijde 
beschermd. De ontheffing geldt alleen voor nieuwe natuur die 
is ontstaan en het terrein moet minimaal een jaar als tijdelijke 
natuur dienen. Het controversiële hieraan is dat in theorie 
natuur verwijderd mag worden. Maar de grote winst is dat 
op een terrein vaak voor veel langere tijd natuur aanwezig 

zal zijn en dat de terreineigenaar geen natuurwerend beheer 
voert om maar geen last te krijgen van beschermde soorten. 
De vrees voor de Hamster, Rugstreeppadden en Zeggekorfslak 
wordt hiermee weggenomen en in die lange periode kunnen 
soorten zich uitbreiden naar de omgeving. Bovendien is 
tijdelijke natuur ook functioneel voor de maatschappij en 
voor bedrijven. Een mooi voorbeeld is een terrein van Philips 
in Best, waar zich een heus natuurgebied ontwikkelt, scha-
penbegrazing wordt ingezet en mensen dagelijks naar 
buiten gaan om van de natuur te genieten. Soorten als Bruin 
blauwtje, Oranje zandoogje, Groot dikkopje, Boomleeuwerik, 
Gekraagde roodstaart, Groene zandloopkever en zandbijen 
vliegen hier gewoon tussen de fabrieken en kantoren. Voor 
een stand van zaken rond Tijdelijke Natuur in Vlaanderen 
verwijs ik graag naar een eerder nummer van Natuur.focus 
(Schoukens 2015). 
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daarvoor bedoelde beleidslijn (gepubliceerd op 10 september 
2015 in de Staatscourant), voortgekomen uit een green deal 
(Bureau Stroming et al. 2015) (zie Box). Wederom is kennisdeling 
een belangrijk component dat aan de basis staat voor draagvlak 
en stimuleren van duurzame ontwikkelingen. 

Tijdelijke natuur werkt heel goed voor braakliggende terreinen 
en kan in potentie nog op 35.000 hectare worden toegepast. 
De Europese extractie-industrie (UEPG, grond- en delfstoffen) 
en bedrijven als Shell Moerdijk onderzoeken de mogelijkheden 
voor Tijdelijke Natuur. Probleem hier is echter dat de terreinen 
al een hoge natuurwaarde met beschermde soorten hebben. En 
deze soorten zijn en blijven beschermd en vallen niet onder de 
ontheffing Tijdelijke Natuur. Deze industrieën beperken zich niet 
uitsluitend tot de wet- en regelgeving, maar doen meer om de 
natuurwaarde te behouden en wellicht nog meer te versterken. 
Zo is Sibelco een ecologische verbindingszone aan het realiseren 
bij Lommel. Een green deal zou wellicht tot nieuwe oplossingen 
kunnen leiden voor industrie en natuur.

Infranatuur

Een green deal kan dus strategisch voordeel geven en vooral 
voor natuur structureel meer opleveren. Helaas zien we nog 
vaak dat natuur bij grote projectontwikkelingen het onderge-
schoven kindje is. Reden voor De Vlinderstichting om zelf een 
green deal te initiëren: de Green Deal Infranatuur. Op 1 april 2016 
is deze green deal ondertekend door overheden als ministeries, 
provincies en waterschappen, infrabeheerders, project- en 

ingenieursbureaus. Bij deze gelegenheid is symbolisch een 
strook onder de hoogspanningsleiding bij het hoofdkantoor van 
TenneT ingezaaid met streekeigen en inheemse bloemen. 

Infranatuur is een uitgelezen kans om gezamenlijk de natuur 
buiten de beschermde natuurgebieden te versterken. Door 
samen op te trekken kan er een InfraNatuurNetwerk ontstaan 
langs (spoor)wegen, dijken, leidingen en andere infrastructuur 
in het landschap. Hiervoor zullen we kennis en ervaring delen 
met betrekking tot gebiedsontwikkelingen en infraprojecten en 
vooral waar tegenaan gelopen wordt of wat juist de successen 
zijn bij biodiversiteitsontwikkeling (financieel, planvorming, 
visie etc.). Soms zullen businessmodellen moeten worden 
opgezet om de economische voordelen van biodiversiteit aan 
te tonen. TenneT gaat dit jaar drie elektriciteitsstations omvor-
men tot biodiversiteit-hotspots. Daaruit moet blijken wat het 
financieel oplevert en welke natuurwinst er is geboekt. Is de 
balans positief, dan is de intentie om dit op alle stations te gaan 
uitvoeren. 

Een ander voorbeeld, dat ook internationaal als voorbeeld 
wordt gezien, is de ‘Honey Highway’ die langs de Nederlandse 
A4 is gerealiseerd. Hierbij werden bekende knelpunten herkend: 
budget, omgevingsmanagement en draagvlak. Hoewel de 
green deal nog jong is, zijn de eerste resultaten al geboekt. 
Infranatuur was voor de ondertekening al opgenomen in de 
Rijksnatuurvisie 2014 – Natuurlijk verder (Rijksoverheid 2014). 
Maar de echte winst is dat de deelnemende partijen nieuwe 
coalities sluiten en gezamenlijk aan tafel zitten om initiatieven 

Maatregelen moeten voor meer bloemen gaan zorgen bij TenneT. (© Albert Vliegenthart - De Vlinderstichting)
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te realiseren. Zo willen TenneT en ProRail samenwerken om 
bij Voorburg biodiversiteit te bevorderen bij een oud energie-
station en een rangeerterrein. Rijkswaterstaat zet zich in om 
langs de wegen bijzondere soorten te waarborgen, zoals de 
Veldparelmoervlinder langs de A79. Heijmans en Sweco zijn 
natuurinclusief aan het bouwen en werken aan duurzame ener-
gieoplossingen. En de green deal is nog maar net begonnen.

Nog veel te doen

Er zijn nog vele voorbeelden en aspecten te benoemen. Of we 
het nu over Natuurlijk Kapitaal, Infranatuur, Natural Captains 
of Businessmodellen hebben, steeds komen dezelfde angsten en 
knelpunten naar voren, maar ook juist dezelfde kansen komen 
in beeld. Belangrijkste drijvers tot succes voor de ontwikkeling 
van biodiversiteit liggen in het creëren van draagvlak en strate-
gische samenwerking. Door mensen te laten zien wat biodiver-
siteit is en kan opbrengen, wordt het begrip tastbaarder en zijn 
andere duurzaamheidsacties ook aanvaardbaarder. Het is juist 
interessant om ongewone coalities te vormen, maar de kern 
om elkaars belangen te kennen (en niet te veroordelen) is hierin 
essentieel. Een transitie gaat niet van vandaag op morgen, dat 
kost tijd. We zien gelukkig een kentering en bedrijven en groene 
organisaties leren ook steeds meer elkaars taal. Jammer genoeg 
zijn het nu nog vaak de financiële voordelen die voor overtuiging 
moeten zorgen. Het zal nog wel even duren voordat biodiver-
siteit vanzelfsprekend is opgenomen in visies, uitvoeringen en 
bedrijfsprocessen. Maar goede voorbeelden zijn er genoeg en die 
kunnen niet genoeg worden getoond.

Steenrode heidelibel. (© Albert Vliegenthart - De Vlinderstichting)

SUMMARY

Vliegenthart A. 2016. More opportunities for companies and biodi-
versity. Natuur.focus 15(3): 130-135. [in Dutch]

Commercial companies become more and more convinced that the con-
servation of biodiversity is important and that they could even contribu-
te to that. Their motivation to invest in biodiversity does, however, vary 
considerably. In this article, I describe why companies are often frighte-
ned about biodiversity conservation, even if they are convinced about its 
value. Various successful greening projects throughout the Netherlands 
and Flanders might form inspiring cases with the potential to create a 
solid social basis for many more initiatives. While there is still much to 
do in this field, indeed, the fears and bottlenecks are often persistent, 
the many examples provided here clearly illustrate the high potential for 
more biodiversity in industrial areas.
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