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Voorwoor d

Voor u ligt de basis voor een concreet uitvoeringsprogramma voor versterking
van biodiversiteit in Midden-Brabant voor de komende 2 tot 10 jaar. Deze basis
is tot stand gekomen doordat wij, partijen die in Midden-Brabant werken aan
versterking van biodiversiteit, de handen ineen hebben geslagen.
Gezamenlijk hebben we bepaald wat er op de korte en langere termijn concreet
moet gebeuren om de biodiversiteit in Midden-Brabant te versterken. Want het
tij is alleen te keren wanneer we samenwerken.
In dit ambitiedocument leest u welke prioriteiten we zien voor versterking van
biodiversiteit in Midden-Brabant tussen nu en 2030. Wat kunnen en willen wij
binnen nu en twee jaar oppakken? En welke prioriteiten vergen een langere
adem? Op basis van dit document gaan wij samen op weg naar versterking van
biodiversiteit in Midden-Brabant. Doet u vooral mee!
Naast dit ambitiedocument is er een actiematrix; een levend document waarin
partijen aangeven welke concrete acties zij tussen nu en 2030 (willen) oppakken. En met wie.
Wij zijn: provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, gemeente Eindhoven,
Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid
Nederland, IVN, Brabantse Milieufederatie, ZLTO, Collectief Midden Brabant,
ANV Kempenland, ANV duinboeren, PLV Hei, Heg en Hoogeind, Natuurweidevogelvereniging Reusel-De Mierden, B-team Eersel, Brabant Water, Heijmans,
Woonstichting ‘thuis, Helicon Boxtel, Brabants Particulier Grondbezit,
Vereniging Velt, Agroforestry Netwerk Brabant en Waterschap De Dommel.
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Eerste en enige offline bijeenkomst op 9 maart 2020

Bijeenkomst 7 juli 2020

In het voorjaar van 2020 vonden (vooral online) bijeenkomsten en bilateralen
plaats met ongeveer 20 partijen. Voorliggend document is gebaseerd op de
uitkomsten van dit proces en werd vastgesteld op dinsdag 7 juli 2020.

1. I nl eidi n g
1.1. De urgentie
Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven en houdt onze wereld leefbaar.
Biodiversiteit zorgt voor schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem.
Internationale en nationale studies laten zien dat de biodiversiteit onder druk
staat. Soorten sterven uit, waardoor de balans van ecosystemen verstoord
raakt. In Nederland is sprake van een achteruitgang van 75% van de insecten
in minder dan 30 jaar. Als samenleving moeten we onze negatieve impact fors
verminderen en werken aan versterking van de biodiversiteit.
In Midden-Brabant zien we veel mooie initiatieven, maar we zien ook dat
deze initiatieven niet voldoende zijn om het tij op tijd te keren. We zullen
de krachten moeten bundelen om de impact van inspanningen te vergroten.
Daarnaast zijn water, bodem en lucht onlosmakelijk met elkaar verbonden;
organismen stoppen niet bij een gemeentegrens of de grens tussen landbouw
en natuur. Versterking van de biodiversiteit is daarmee een brede maatschappelijke opgave.
1.2. Het proces
Voorgaande was voor waterschap De Dommel reden om in het voorjaar van
2020 zo veel mogelijk partijen bij elkaar brengen die werken aan versterking
van biodiversiteit in Midden-Brabant. Het doel van dit traject was om te komen
tot gezamenlijke prioriteiten en acties voor versterking van de biodiversiteit in
Midden-Brabant. En om daarna hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.
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Groen in de stad, op basis van bijeenkomst 9 maart 2020

1.3. De belangrijkste conclusies
Tijdens de bijeenkomsten brengen partijen herhaaldelijk een aantal zaken naar
voren die belangrijke achtergronden vormen voor de uiteindelijk vastgestelde
prioriteiten en acties:
1.	Biodiversiteit is cruciaal voor Midden-Brabant. Daar zijn alle partijen het
over eens. Biodiversiteit heeft een bufferende werking als het gaat om de
negatieve gevolgen van veranderingen in het milieu en het klimaat zoals
wateroverlast, droogte en hitte. Daarnaast is biodiversiteit van belang voor
het goed functioneren van de landbouw (via biologische plaagbestrijding
en bestuiving), toerisme, recreatie, de volksgezondheid (via vermindering
van zorgkosten) en de aantrekkelijkheid van het gebied voor bedrijven en
werknemers.
2.	Daarnaast komt duidelijk naar voren dat de meeste meters gemaakt
kunnen worden door de transitie naar een natuurinclusieve landbouw.
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3.	De energie en actiebereidheid van partijen is hoog: “Er is geen tijd te
	verliezen. Het is vijf voor twaalf!” In plaats van visieontwikkeling over
definities en doelen, is de wens groot om praktisch aan de slag te gaan.
4.	Vooral meer uitwisseling en afstemming tussen mensen, maatregelen en
middelen, gebiedsgericht en integraal, is volgens partijen cruciaal voor
versterking van biodiversiteit. Partijen brengen naar voren dat met het
oog op versterking van biodiversiteit iedere organisatie haar eigen maatregelen treft en waar mogelijk op elkaar afstemt. Maar overall is er onvoldoende sprake van een gezamenlijke aanpak. Terwijl voor versterking van
biodiversiteit fysieke verbindingen tussen initiatieven juist cruciaal zijn!
Bovendien zorgt samenwerking voor uitwisseling van ervaring. Hierdoor
kan energie sneller en gerichter op maatregelen worden ingezet. Samenwerken verbreedt verder het spectrum aan maatregelen én verhoogt het
aantal keren dat maatregelen genomen worden. Meer samenwerking
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tussen mensen, organisaties, maatregelen en middelen
is dus een belangrijke randvoorwaarde voor versterking
van de biodiversiteit, zo geven partijen aan. Want 1+1=3!
5.	Partners benoemen verder de behoefte aan regie, want
“als het van iedereen is, dan is het van niemand.”
	Regie zorgt ervoor dat energie wordt vastgehouden en
gekanaliseerd.
6.	Partijen beschouwen meer kennis en bewustwording bij
‘boeren, burgers en buitenlui’, als belangrijke randvoorwaarde voor versterking van biodiversiteit. “Hierbij
	moeten we ook kijken naar de mogelijkheden van een
combinatie van deze transitie met andere transities,
	zoals de energietransitie.” Voor meer kennis en bewustwording bij boeren zijn nieuwe verdienmodellen nodig.
Voor burgers geldt dat we ze concrete handelingsperspectieven moeten geven
7.	Tenslotte vragen droogte en verdroging veel aandacht
als randvoorwaarden voor versterking van biodiversiteit.
Want zonder water is er helemaal geen biodiversiteit!
Het gaat hierbij ook om klimaatadaptieve maatregelen
om watersystemen weer robuust en veerkrachtig maken.
Daarbij is piekafvoer belangrijk.

1.4. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 leest u welke prioriteiten voor versterking van biodiversiteit
partijen naar voren brengen. In hoofdstuk 3 duiden we de opbrengsten van dit
traject en beantwoorden we de vraag ‘hoe nu verder?’
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2.2. Prioriteiten op de langere termijn (2020-2030)
1.	Aanpak van droogte en verdroging in combinatie met piekafvoer, waterberging en waterinfiltratie. Ofwel een klimaatadaptief watersysteem
	Droogte en verdroging zijn grote problemen voor biodiversiteit. Want
	zonder water geen leven en dus ook geen biodiversiteit. Aanpak van
droogte en verdroging moet gecombineerd worden met piekafvoer,
	waterberging, waterinfiltratie. Om te komen tot een klimaatadaptief watersysteem.

2.	D e pr i or i t ei t e n voor v e rst e r ki n g va n
bi odi v e rsi t ei t i n Midd e n - Br a ba nt
2.1. Inleiding
Partijen benoemen verschillende typen prioriteiten voor versterking van biodiversiteit in Midden-Brabant. Er zijn prioriteiten die een lange adem vragen en
daarmee prioriteiten voor de langere termijn zijn (2020-2030). Daarnaast zijn er
prioriteiten die partijen per direct op (kunnen) pakken en op de korte termijn
uitgevoerd (kunnen) worden (2020-2022) :

Prioriteiten voor versterking van biodiversiteit in Midden-Brabant
Langere termijn (2020-2030): Een systeemaanpak
1.	Aanpak droogte en verdroging in combinatie met piekafvoer, waterberging
en waterinfiltratie. Ofwel een klimaatadaptief watersysteem
2. Inrichten en veiligstellen van klimaatrobuuste beekdalen
3. Transitie naar een natuurinclusieve landbouw
4.	Aanleg nieuw bos

	Onder deze prioriteit valt het herstel van het grondwater- en water	systeem. Onder het watersysteem verstaan we hoofdwatergangen, kleinere
beken en sloten, maar ook het water in de bodem. Van de top van de
heuvel tot aan de beek, van landelijk gebied naar de bebouwde kom.
	Bij herstel van het watersysteem wordt gewerkt aan beekherstel, aanleg
van waterbuffers, verondiepen of dempen van sloten, waterinfiltratie, beperken van wateronttrekking en het verbeteren van de sponswerking van
de bodem. Aanpak van droogte en verdroging vraagt om een gezamenlijke
aanpak. Er zijn al mooie voorbeelden van initiatieven, zoals water vasthouden in de haarvaten door agrariërs en de aanleg van wadi’s in wijken.

pr i or i t ei t e n

	Hier ligt ook een opgave om in de infiltratiegebieden op de hogere zandgronden in de bossen en omliggende landbouwgronden (bufferzones),
de ontwatering en drainage zoveel als kan te stoppen. Dit is noodzakelijk
om de infiltratie te bevorderen voor grondwateraanvulling om kwelstromen naar lager gelegen gebieden te onderhouden of herstellen. Dit moet
gepaard gaan met herstel van de verzuurde bodems van alle bossen op de
hogere zandgronden, waardoor niet alleen meer water in de bodem wordt
vastgehouden, maar ook veel meer CO2 wordt vastgelegd in bos (revitalisering). Dit is onderkend in de landelijke rapportage Klimaatadaptatiedialoog Natuur 2019 en nader uitgewerkt in de provinciale bossenstrategie.

Korte termijn (2020-2022): Lokaal en regionaal kwaliteit verbeteren
1.
2.
3.
4.
5.
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Duurzaam grondgebruik
Duurzaam beheer en onderhoud van groen en bos
Verbinden van initiatieven
Bewustwording en educatie
Een centraal punt over financieringsmogelijkheden en maatregelen
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3.

2.

Inrichten en veiligstellen van klimaatrobuuste beekdalen

	Bij deze prioriteit ligt de focus op ruimtelijke ingrepen voor klimaat	adapatie, waaraan maatregelen ten gunste van biodiversiteit gekoppeld
worden. In praktische zin spreken we dan over maatregelen zoals de
	aanleg van bredere en ondiepere beken, het bergen van water in de
	bodem en een duurzame bodem met meer organische stof. Ook water	bergingen en klimaatbuffers aan de rand van bebouwd gebied bieden
kansen voor versterking van biodiversiteit door te stoppen met onderbemaling of ontwatering van oude lage punten landschap.
	Een andere maatregel is de aanplant van bomen. Dat kan in de vorm van
aaneengesloten bossen, maar ook landschapselementen. Als je de landschapselementen ‘productief’ wilt laten zijn in het landschap, dan kun je
ze in de vorm van ‘shelterbelts’ (windsingels) opnemen. Deze kunnen vele
functies hebben; van het reduceren van verdamping tot het verhogen van
biodiversiteit. Verder is te denken aan agroforestry (strokenteelt, balans
tussen food en feed), voedselbossen en tiny forests (in stad door burgers).
We kunnen biodiversiteit mee laten liften op maatregelen voor klimaatmitigatie en CO2-reductie.

Transitie naar een natuurinclusieve landbouw

	De transitie naar een natuurinclusieve landbouw (bv. extensivering landbouw, kringlooplandbouw, agroforestry) is, qua oppervlakte,
één van de belangrijkste speerpunten voor
versterking van de biodiversiteit in
	Midden-Brabant. Een goed verdienmodel is
hiervoor randvoorwaardelijk. Dure grond kan
een gezond verdienmodel in de weg zitten.
Voor aanpassen van de bedrijfsvoering is
	kennis en ervaring nodig m.b.t. techniek,
effecten op de bodem en productie en
financiën.
	Er zijn op verschillende plekken goede
	initiatieven rond verdienmodellen/ meet	latten/ ontwikkelen van ecosysteemdiensten.
Genoemd zijn het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, Carbon Credits en de biodiversiteitsmonitor Brabants Bodem. Dit staat veelal
nog in de kinderschoenen en verdere door	ontwikkeling is nodig. De kracht van nieuwe
verdienmodellen/ecosysteemdiensten zit in
het “stapelen” van sectorale regelingen en
potjes.
	Landschapsinclusieve landbouw is een alternatief. Door het landschap op systeemniveau
te herstellen, volgt de ‘natuur’ oftewel biodiversiteit vanzelf, in een nieuw evenwicht
en in balans. Mits de juiste systeemherstel
randvoorwaarden en herstelmaatregelen zijn
uitgevoerd en het gebruik extensiever is.

	Behoud van blijvend kruidenrijk grasland is verder essentieel voor
	klimaatrobuuste beekdalen. De melkveehouderij verdwijnt langzaam en er
komen er steeds meer intensieve teelten.
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2.3. Prioriteiten op de korte termijn (2020-2022)
1.

Duurzaam grondgebruik

	Partijen als GOB, provincie, TBO’s, waterschappen en gemeenten stimuleren het belang van duurzaam grondgebruik en stellen vooraf randvoorwaarden op voor gronden die in gebruik worden gegeven of verpacht. Denk
hierbij aan geen gebruik van bestrijdingsmiddelen, geen (kunst)bemesting
(zie https://www.duurzamegronduitgifte.nl/).
	Goede voorbeelden zijn de provincie die de transitie naar natuurinclusieve
melkveehouderij wil stimuleren en landbouwgronden koopt van ondernemers, om ze vervolgens onder voorwaarden weer terug te verpachten.
Samen met vee-rechten en stalsanering t.b.v. grondpositie om gebiedsprocessen te kunnen faciliteren. En de gemeente Eersel die eind 2019 een
nieuw pachtbeleid heeft ingevoerd.
	Agrariërs willen best natuurvriendelijker boeren wanneer daar een gezond
verdienmodel tegenover staat. Het huidige beloningssysteem om de
	bedrijfsvoering aan te passen lijkt onvoldoende te werken. Goede voorlichting is belangrijk om advies op maat te leveren en te ontzorgen voor
wat betreft regelgeving en financiële vergoedingen.

4.

Aanleg nieuw bos

	Dit is een provinciaal doel, met een akkoord van
	bestuurders van waterschappen en terreinbeheerders, en opgenomen in landelijk klimaatakkoord
dat door veel partijen ondertekend is. De nieuwe
bossen kunnen een grote waarde hebben voor de
biodiversiteit, zorgen voor vastlegging van CO2 en
gebruikt worden rond veehouderij om de vrij	komende stikstof deels af te vangen. Het bos
kan gerealiseerd worden op locaties waar andere
functies lastig zijn, zoals te natte of juist te droge
stukken. Beekbegeleidend bos heeft daarnaast een
positieve invloed op de waterkwaliteit.
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	Er is verder bij grondeigenaren behoefte aan ontzorging met betrekking
tot (subsidies voor) duurzaam grondgebruik.
	Duurzame gronduitgifte loopt al en de provincie heeft onlangs een regeling opengesteld waarmee agrariërs landbouwgrond kopen die via erfpacht voor natuurinclusieve landbouw in gebruik kan worden genomen
(https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr637262_1) Daarnaast kan,
gekoppeld aan de stikstofcrisis, strategische grond worden aangekocht die
op die plek of na kavelruil, voor extensivering in aanmerking zou kunnen
komen.
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2.

Duurzaam beheer en onderhoud van groen en bos

	Beheer en onderhoud van infrastructurele werken zoals wegbermen,
oevers van watergangen en sloten maar ook kades, kunnen met het oog
op versterking van biodiversiteit op veel plekken verbeterd worden. Hierbij moet aandacht zijn voor de afzet van maaisel‘ (Bokashi’ toepassing of
‘biodased highend’ toepassingen). Partijen zien grote kansen voor ver	sterking van de biodiversiteit door het grote oppervlak van de infra	structurele werken en de infrastructuur als verbindend element. En er is
veel vraag naar schoon maaisel om te gebruiken als bodemverbeteraar.
	Er is ook nog veel winst te behalen met duurzaam klimaat adaptief bosbeheer in bossen met productie. Ook in natuurbos is veel winst te behalen
voor klimaat en biodiversiteit door meer strooiselverbeterende loofbomen
aan te planten. Gemeenten, terreinbeheerders en Bosgroep zijn hiervoor
belangrijke partijen.
	Naast provincie, gemeenten en waterschap zouden terreinbeheerders als
Tennet en RWS kunnen aansluiten. Deze twee laatste partijen maken
	onderdeel uit van de Green Deal Infranatuur en Groene Netten, twee
samenwerkingsverbanden die de infrastructuur als een nationaal groen/
blauw netwerk willen beheren.
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3.

Verbinden van initiatieven

	Op dit moment ontstaan op veel plekken vergelijkbare typen initiatieven,
bijvoorbeeld het vergroenen van schoolpleinen, ontstenings-initiatieven,
buurtmoestuinen, natuurinclusief boeren, Heerenboeren, voedselbossen
en tiny forests. Door bijvoorbeeld een voorloper een voorbeeldfunctie te
geven, kan meer geleerd worden van elkaars ervaringen. Dat kan ook door
het beter uitdragen van goede voorbeelden door een ambassadeur of een
kaart te maken die inzichtelijk maakt waar wat nodig is voor versterking
van biodiversiteit. Gedacht kan worden aan een digitaal platform.
	Hierdoor kan beter inzichtelijk worden gemaakt wat er feitelijk nodig is
voor versterking van de biodiversiteit (om werkelijk resultaat te boeken; de
1+1 =3).
	Het verbinden van initiatieven is erg belangrijk voor lokaal maatschappelijk draagvlak en maatschappelijke bewustwording, en hangt samen met
de volgende prioriteit.

15

4.

Bewustwording en educatie

	Partijen beschouwen meer kennis en bewustwording bij ‘boeren, burgers
en buitenlui’, als een belangrijke basis voor versterking van biodiversiteit.
Kennis en bewustwording staan immers aan de basis van het veranderen
van het eigen handelen. Ten aanzien van specifiek burgers wordt het “netheidssyndroom” genoemd: burgers zijn gewend om hun tuinen keurig aan
kant te maken, terwijl dit de kansen voor flora en fauna vermindert. We
moeten de burgers leren “ontnetten”. En: “laten we daarbij niet vergeten
dat biodiversiteit ook leuk kan zijn”.
	We moeten uitdragen dat biodiversiteit bijdraagt aan een gezonde leef	omgeving en mensen handelingsperspectieven geven; wat kunnen ze
dichtbij huis en op kleine schaal zelf doen? Iedereen (inclusief de jeugd)
handelt natuurvriendelijker wanneer we ze concrete handelingsperspectieven in handen geven, zoals bloeiende planten in de tuin planten of
nestkasten ophangen.
	Andere doelgroepen zijn de jeugd, onderwijsinstellingen en gemeenten
(bijvoorbeeld bij beheer en inrichting van de overgang stad-platteland en
natuurinclusief bouwen).
	De transitie naar een natuurinclusieve landbouw is verder, qua opper	vlakte, één van de belangrijkste speerpunten en ook één van de hoogste
prioriteiten voor Midden-Brabant. Systeemherstel op landschapsschaal
zorgt voor de juiste teelt op de juiste plek in het landschap en in de
	juiste vorm, bijvoorbeeld in de vorm van strokenteelt op de hogere delen
en graslanden op de lagere herstelde natte delen.
	Agrariërs willen hun bedrijfsvoering aanpassen wanneer daar een gezond
verdienmodel tegenover staat. Soms ontbreekt het hen aan de hiervoor
benodigde kennis en inzicht. Bovendien is bij hen een omslag nodig van
een controle- naar een adaptatiehouding: gericht op samenwerking met
de natuur. Er kan actiever informatie en advies worden aangeboden over
de gewenste landbouwtransitie en verdienmodellen die deze mogelijk
maken. Maar hou hierbij het ondernemerschap bij de ondernemer!
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5.

Centraal punt over financieringsmogelijkheden en maatregelen

	Er is een centraal punt nodig met informatie over alle financierings	mogelijkheden en (de effectiviteit van) maatregelen ter versterking van
biodiversiteit, denk als voorbeeld aan de Inspiratiegids Groene Regelingen
van de provincie en de Menukaart ‘Someren’. Ten aanzien van financieringsmogelijkheden moet “ontschot” worden, door te denken vanuit het
doel en niet vanuit de grenzen van subsidiepotjes.
	Daarnaast is vaak gezegd dat initiatiefnemers “ontzorgd” moeten worden,
door hen te adviseren over financieringsmogelijkheden en maatregelen
ter versterking van biodiversiteit. Gemeenten waar initiatieven van derden
worden ondersteund, tellen veel meer initiatieven. Vaak hebben gemeenten echter weinig capaciteit om dit te faciliteren.
	Particulieren steken verder soms vanuit hun gedrevenheid veel energie in
een idee, maar lopen tegen onmogelijkheden in regelgeving of subsidiering aan. Over het algemeen is er geen gebrek aan geld, maar aan mogelijkheden om aan dat geld te komen. Als overheden procesgeld en financiering van de inspanning van vrijwilligers beschikbaar stellen. Dan worden
particulieren verder gestimuleerd om initiatieven aan te jagen en op te
pakken.
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Want op de korte termijn dragen lokale, praktische
acties bij aan draagvlak en energie. Zo houden we
de energie vast die er bottom up is. Vraag is hoe we
het netwerk dat dankzij dit traject is ontstaan, gaan
benutten om de aandacht hierop te houden.

3. Afs lui ti n g
Wat hebben we nu?
Dit document beschrijft wat er op de korte en langere termijn concreet moet
gebeuren om de biodiversiteit in Midden-Brabant te versterken. Hiermee hebben we een basis in handen voor een concreet uitvoeringsprogramma voor de
komende 2 tot 10 jaar. Alle partijen gaan nu met dit document aan de slag om
bij collega’s en bestuurders commitment te krijgen voor onze gezamenlijke ambitie. Naast dit ambitiedocument is er een actiematrix; een levend document
waarin partijen aangeven welke concrete acties zij tussen nu en 2030 (willen)
oppakken. En met wie.

Voor de opgaven die een langere adem vergen, zijn
deels andere stimulansen nodig. Regie, systeemherstel en een integrale aanpak zijn termen die dan
vallen. Aansluiten bij het Van Gogh Nationaal Park
is een concreet scenario hiervoor. Een andere optie
is de gebiedsgerichte aanpak van het buitengebied
waar de provincie Noord-Brabant op dit moment
mee bezig is.
Er zullen vanaf nu themabijeenkomsten georganiseerd gaan worden.
Tenslotte is er de Microsoft-teampagina ‘Versterking van biodiversiteit in Midden-Brabant’. Hier zijn
vergaderverslagen, video’s van bijeenkomsten en
andere output van dit traject terug te vinden.

sa m e n v e r d e r
Want de valkuil is dat nu ieder voor zich en los van elkaar maatregelen gaat
uitvoeren. Het vervolg vraagt echter om meer dan dat. Om daadwerkelijk het
verschil te maken, is vooral meer synergie tussen (de aanpak van) partijen nodig. Daar zijn alle partijen het met elkaar over eens.
De deelnemende partijen benadrukken dan ook het belang van de verbindingen die in dit traject zijn gelegd en het netwerk dat hierdoor is ontstaan. Men
wil met elkaar in verbinding blijven!
Daarnaast zijn partijen ervan overtuigd dat voor een succesvol vervolg zowel
klein- als grootschalige acties nodig zijn. En er aandacht moet zijn voor zowel
acties op de korte termijn, als opgaven die een langere adem vergen.
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Dit ambitiedocument is tot stand gekomen
op initiatief van Waterschap De Dommel in
samenwerking met partners.
Tekst: Waterschap De Dommel en Imagro
Vormgeving: Imagro
Foto’s: Bureau Van Nierop, Shutterstock,
Imagro en Waterschap De Dommel
Datum: 7 juli 2020

