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Wij zijn de Nationale DenkTank 2022
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Themapartners 2022

Structurele partners (meerjarig)

Themapartners 2020 Themapartners 2019Themapartners 2021

Mede gefinancierd door: 
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Kennispartners 2022:
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Vandaag sluiten we de 
analysefase af en 
beginnen we aan de 
oplossingsfase 

Analysefase Oplossingsfase

Expertforum Oplossingslancering
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Doelen van 
vandaag

Brainstormen over 
oplossingsrichtingen

Knelpunten
testen

Analyses 
presenteren
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Agenda

Plenaire presentatie14:00-14:45 01

Pauze14:45-15:10 02

Break-outs15:10-16:30 03

Plenaire afsluiting16:30-17:00 04

Borrel17:00-18:00 05



8



9

Appelboom
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Hoe kunnen we het tij keren in de 
Nederlandse biodiversiteitscrisis? 
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5.400 uur
onderzoek
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100+ expert-
interviews
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81 burgers gesproken
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Nederlanders hebben de 
NDT-biodiversiteitsenquête 

ingevuld

1.226

Bron: Survey NDT x Motivaction (2022, n=1226)
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Waarom hebben we de 
biodiversiteitscrisis nog 
niet opgelost? 

Nederland is niet overtuigd van de 
urgentie van het biodiversiteitsprobleem 
en welwillende partijen worden beperkt in 
hun impact
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Waarom hebben we 
de biodiversiteitscrisis 
nog niet opgelost?

Nederland is niet overtuigd van de urgentie van het 
biodiversiteitsprobleem1

Partijen die wel iets willen doen worden beperkt in hun impact2

De kosten en baten zijn scheef verdeelda

Het huidige beleid is niet effectiefb

Welwillende partijen missen de juiste kennisc

Welwillende burgers ervaren te hoge drempelsd
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De helft van Nederland weet niet 
wat biodiversiteit betekent

Bron: Survey NDT x Motivaction (2022, n=1226)
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68% van de Nederlanders zegt 
biodiversiteit belangrijk te vinden

Bron: Survey NDT x Motivaction (2022, n=1226)
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Slechts 30% van de Nederlanders 
denkt dat het slecht gaat met de 
biodiversiteit in Nederland

Bron: Survey NDT x Motivaction (2022, n=1226)
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Nederlanders zijn vervreemd geraakt van de natuur

Onze kennis over natuur is onvoldoendeOnze natuurbeleving neemt af

NatuurrepresentatieNatuurbeleving
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Welke vogel is dit?Welk bedrijf is dit?
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Welk bedrijf is dit? Welke vlinder is dit?
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Welk bedrijf is dit? Van welke boom is dit blad?
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Wie vertrouw je voor informatie?

Blogs/influencers

Wetenschappers

Leraren/docenten

12%Journalisten

Vrienden en/of familie

Natuur- en Milieuorganisaties

Weet niet

Overheid

14%

Politici

100%

46%

45%

25%

15%

9%

3%

3%

50%

Nederland vertrouwt vooral de wetenschap en natuur- en 
milieuorganisaties voor informatie over biodiversiteit

Bron: Survey NDT x Motivaction (2022, n=1226)
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De communicatie
vanuit
wetenschap en
natuur- en
milieuorganisaties
is niet effectief in 
het activeren van 
het publiek

Gemiddeld sluiten 
de bronnen aan op

3 van de 8
kenmerken

Speelt in op waarden en 
prioriteiten

Speelt in op emotie

Gebruikt (sociale) normen

Spitst informatie toe op 
kennisniveau

Geeft concreet 
handelingsperspectief

Is herkenbaar en 
visualiseerbaar

Activerende 
communicatie

Heeft vertrouwen van 
doelgroep

Staat dichtbij het publiek
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Biodiversiteitscrisis

Klimaatcrisis

Energiecrisis

Stikstofcrisis

Woningmarktcrisis

Inflatie

Vluchtelingencrisis

Toeslagencrisis

Personeelscrisis

Coronacrisis

Er zijn geen crises

19%

48%

22%

42%

14%

39%

34%

32%

19%

11%

4%

Antwoord op de vraag: Welke van de onderstaande themas/crises vind jij het belangrijkst?

% van respondenten die aangeven deze crisis belangrijk te vinden (meerdere antwoorden mogelijk)

2.5x

Biodiversiteit staat slechts op de 7e plek van crisisprioriteiten

Bron: Survey NDT x Motivaction (2022, n=1226)
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Waarom hebben we 
de biodiversiteitscrisis 
nog niet opgelost?

Nederland is niet overtuigd van de urgentie van het 
biodiversiteitsprobleem1

Partijen die wel iets willen doen worden beperkt in hun impact2

De kosten en baten zijn scheef verdeelda

Het huidige beleid is niet effectiefb

Welwillende partijen missen de juiste kennisc

Welwillende burgers ervaren te hoge drempelsd
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Partijen
investeren weinig
in biodiversiteit
omdat ze niet
rechtstreeks
beloond worden
voor de kosten die 
ze maken
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Gezonder eten

Inkoopkantoor

Boeren Voedsel-
verwerkers

Inkoop-
kantoren

Supermarkten Consumenten

Imago Ecosysteemdiensten
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Waarom hebben we 
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Versie met kaders Versie zonder kaders

Ready? Set. Go!

1 5
4
3
2
1

0
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Meerdere partijen wijzen naar de overheid om maatregelen
in te voeren

54
van de Nederlanders 
vindt dat de overheid 
verantwoordelijk is om 
biodiversiteitsverlies 
tegen te gaan

%

Bron: Survey NDT x Motivaction (2022, n=1226)
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83% van de grondbeherende partijen zegt behoefte te hebben aan kaders

17%

83%

100%

“Er is geen structureel kader. De één doet het zo 
de ander doet het weer anders …. maar welke is 
dan de beste?”

“Geef ons goede voorbeelden, wij hebben zelf 
geen ecologen in dienst”

“Soms is het fijn als er toch meer regels zijn”

Organisatie Quote
Behoefte aan kaders, 
% geïnterviewde uitvoerende partijen

Zoekt kaders

Zoekt geen kaders
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Op dit moment zijn er alleen voor natuurgebieden en wateren bindende 
afspraken omtrent biodiversiteit op Europese Unie- en Rijksniveau

Kaderrichtlijn
Water

Europese Unie

Rijksoverheid

InfrastructuurWaterNatuur Stad
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De Kaderrichtlijn Water gaat niet gehaald worden in 2027

Regionale waterlichamen 
gaat norm voor nutriënten
(stikstof en fosfor) niet halen

Regionale waterlichamen 
gaat biologische
normen niet halen 

25%35-60%

Chemische waterkwaliteitEcologische waterkwaliteit

2027 Al het water in Europa 
schoon en gezond
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De overheid ervaart twee knelpunten bij het stellen van effectieve kaders

Capaciteit Beleidstermijn
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Er is een tekort aan structurele capaciteit, zowel van personeel als van budget

Tekort aan specifiek 
personeel

Budget te vaak 
niet structureel
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De beleidstermijnen van overheidsinstanties vormen geen passend 
perspectief voor de natuur

2122

100 jaar

Agenda Natuurinclusief 1.0 2050
2023

Nationaal Milieu Programma 2050
2030

Kaderrichtlijn Water 2027

Kabinetstermijn 2026 “Zij denken in 4 jaar, wij in 
50 tot 100 jaar”
- Stichting de Hoge Veluwe



48

Gemeenten met een grote hoeveelheid eigen grond kunnen veel meer eisen 
stellen op het gebied van natuurinclusief bouwen

Gemeente grond

Totale grond gemeente

Gunningscriteria

Bouwbesluit

Wet natuurbescherming

Bouwbesluit

Wet natuurbescherming

Particuliere grondGemeentelijke grond
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Een collectieve standaard in de voedselketen komt niet van de grond door 
eigen labels en belangen

“Het is nog zoeken wat het verdienmodel van natuurinclusief is, als er geen keurmerk is 
waar je je mee kunt onderscheiden.“

– Matt Huynink (Beleidsmedewerker Ministerie van LNV)

Beter voor-programma Planet Proof-keurmerkBeter Leven-keurmerk
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De bouwsector kan ook zelf anticiperen op een bouwstop 
door nu al rekening te houden met de aankomende uitdagingen

Kaderrichtijn 
water 2027

Stikstof crisis

CO2 budget

Wooncrisis
Energietransitie Klimaatdoelen

EU biodiversiteits-
strategie 2030
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Bestaande certificering stimuleert 
natuurinclusieve bouw te weinig

Vervuiling, management, 
gezondheid, energie, 
transport, water, 
materialen, afval

Landgebruik 
en ecologie

BREAAM punten per categorie, % van totaal

Marktstandaard BREEAM kent 

slechts 8% van de punten 

toe aan landgebruik en 
ecologie

0.25% van de Nederlandse 

utiliteitsgebouwen is BREEAM 
gecertificeerd

0.0009% van de 

bestaande woningbouw is 
BREEAM gecertificeerd

92

8



52



53



54



55

Waarom hebben we 
de biodiversiteitscrisis 
nog niet opgelost?

Nederland is niet overtuigd van de urgentie van het 
biodiversiteitsprobleem1
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Ecologen worden niet vaak genoeg ingeschakeld bij bouwprojecten wat de 
biodiversiteitsimpact beperkt

Er wordt beperkt kennis
opgebouwd die 

meegenomen kan
worden naar volgende

projecten

Er is beperkt besef dat
biodiversiteit per kavel
aanpakken niet effectief

genoeg is

Er wordt niet genoeg kennis van ecologen ingezet bij bouwprojecten
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Door deze elementen samen te brengen kan er worden gebouwd aan een 
meer biodiverse toekomst

Er wordt beperkt
kennis opgebouwd

die meegenomen
kan worden naar

volgende projecten

Er is beperkt besef dat
biodiversiteit per kavel
aanpakken niet effectief

genoeg is

Er wordt niet genoeg kennis van ecologen ingezet bij bouwprojecten
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Toeleveranciers zijn de grootste bron van kennis die boeren na het afronden
van hun opleiding gebruiken
Het leertraject van een boer

Landbouwschool

Opleiding Praktijk
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Case example: de biodiverse keuze van een aardappelboer
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Waarom hebben we 
de biodiversiteitscrisis 
nog niet opgelost?

Nederland is niet overtuigd van de urgentie van het 
biodiversiteitsprobleem1

Partijen die wel iets willen doen worden beperkt in hun impact2

De kosten en baten zijn scheef verdeelda

Het huidige beleid is niet effectiefb

Welwillende partijen missen de juiste kennisc

Welwillende burgers ervaren te hoge drempelsd
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Terwijl veel mensen biodiversiteit belangrijk vinden onderneemt
bijna niemand actie

68%
van de Nederlanders zegt 

biodiversiteit 

belangrijk te vinden

22%
van de Nederlanders 

onderneemt actie
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Welwillende burgers worden ontmoedigd 
actie te ondernemen door de obstakels die ze 
tegenkomen 

Merel wil
iets doen

Merel vindt
geen goede
match

Merel zoekt
op Google

Merel vraagt
vrienden
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Je hoeft niet te beginnen 
bij het informeren van 
mensen om ze tot actie 
aan te zetten

Meer 

individuele

acties

Meer 

bewustzijn

Meer 

kennis
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Acties maken burgers bewust en dat leidt tot meer kennis
en nog meer acties

Sturing op 
gedrag

Meer bewustzijn en kennis

Sociale
kantel-

punt 

Overheid & 
bedrijfsleven

komen massaal
in actie

Biodiversiteit is de norm, 
de massa haakt aan

Tijd

B
io

d
iv

er
si

te
it Meer 

bewust-
zijn

Meer 
kennis

Meer 
individuele 

acties
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We leven als onderdeel van een florerende natuur en 
dragen blijvend zorg voor haar rijkdom en veerkracht
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Agenda
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