Biodiversiteit

Community of
Practice

Thema

Groen, groener, Green Deal
Het traject waarin Leven op Daken in het kader van een Green Deal met de rijksoverheid heeft
bijgedragen aan de Community of Practice Bedrijven en Biodiversiteit, loopt ten einde. Wat
heeftdeze samenwerking opgeleverd? Afgesproken is een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de verscheidenheid aan levensvormen, en dat Leven op Daken zijn rol pakt als ‘bouwer’
van meer biodiversiteit.
Iedereen heeft te maken met biodiversiteit en ecosystemen. We eten
en drinken er van, en we gebruiken het in ons dagelijks leven. Ook
bedrijven kunnen er niet omheen: ze hebben grondstoffen nodig voor
hun producten, ze komen het tegen op hun eigen bedrijfslocatie of
ze ‘maken’ biodiversiteit. (zie voor verdere tekst en uitleg het artikel
op pag 4-5).
Leven op Daken is een typisch voorbeeld dat een bedrijf dat biodiversiteit en ecosystemen toevoegt. Groendaken verrijken immers de

biodiversiteit van de omgeving en kunnen zelfs een ecosysteem op
zich vormen. Dit verklaart waarom Leven op Daken op uitnodiging van
de rijksoverheid is aangeschoven bij de Community of Practice (CoP)
waarbinnen bedrijven kennis en ervaring delen over het (economisch)
waarderen van biodiversiteit en ecosystemen in de eigen bedrijfspraktijk. De veertien deelnemende partijen verschillen van elkaar als
dag en nacht – van Heineken en Eneco tot Jachthaven ‘t Anker en
Landgoed Verwolde en qua omvang variërend van 65.000 medewer-
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kers tot eenmanszaak – maar ze hebben elkaar het afgelopen jaar wel
gevonden. Het traject loopt nu ten einde en wordt afgesloten met een
gezamenlijke digitale publicatie waarin ze vertellen welke stappen
zijn gezet en wat andere bedrijven kunnen doen om biodiversiteit en
ecosystemen in te bedden in hun duurzaamheidsbeleid.

Wederzijdse verplichting
Onderdeel van de CoP was dat de bedrijven een zogenoemde Green
Deal sloten met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (EL&I). In deze wederzijdse verplichting beloven de
bedrijven een bijdrage te leveren aan de groene groei in Nederland,

Heijmans gaat Natuurinclusief Bouwen
Wat betekent biodiversiteit voor ons, vroeg manager
Duurzaamheid Frank Hoekemeijer zich al langer af. Tijdens zijn
deelname namens bouwbedrijf Heijmans aan de Community of
Practice Bedrijven en Biodiversiteit doorliep Hoekemeijer een
belangrijk leerproces. Bouwbedrijven dragen vooral via de CO2uitstoot bij aan het mondiale biodiversiteitsverlies, zo leerde
hij. Maar ook dit: biodiversiteit is meer dan flora en fauna, en
het vertegenwoordigt bovendien een economische waarde.
Hoekemeijer heeft namens Heijmans de handschoen opgepakt.
Maar hij doet dit niet alleen. Samen met andere partijen,
onder wie de rijksoverheid, wil hij nog voordat de eerste spade
voor een nieuw project de grond in gaat, hebben bekeken
hoe de bouwopgave een positieve impact op de biodiversiteit
kan hebben. Hij wil dit doen door de functiedoelen slim met
natuurdoelen te combineren. Natuurinclusief Bouwen noemt
Heijmans dit.
Zie ook de blog van Frank Hoekemeijer: http://www.overruimte.
nl/2013/bouwen-aan-biodiversiteit/

Wat heeft de Community of Practice Bedrijven en Biodiversiteit
zoal opgeleverd? Nou, het Biodiversdak van Leven op Daken
bijvoorbeeld (zie pag 8-9). Dit is een goed voorbeeld dat valt
in de categorie van bedrijven die een positieve bijdrage leveren
aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door het te ‘maken’, of zo u
wilt: door biodiversiteit ‘toe te voegen’.
Hiernaast zijn er bedrijven die afhankelijk zijn van biodiversiteit voor hun productieproces, of die er alleen impact op
hebben, bijvoorbeeld door winning van ijzererts of simpelweg
door het beïnvloeden van de biodiversiteit op hun bedrijfsterrein. Een goed voorbeeld is Heineken, dat afhankelijk is van
onder meer schoon water en gezond graan, maar dat vanuit
de deelname aan de CoP ook het gras rond het fabrieksterrein
heeft vervangen door vlindervriendelijke bloemenweides.
Of neem tapijtfabrikant Interface, dat wereldwijd oude
visnetten is gaan inzamelen (tegen een vergoeding) om hier
vervolgens nieuwe tapijten van te maken. Goed voor de biodiversiteit, want het voorkomt dat vissen in netten verstrikt
raken die vanwege gaten en slijtage in zee worden gedumpt, en
het bespaart de winning van nieuwe grondstoffen.

terwijl de overheid belooft dit te faciliteren; in dit geval concreet
door het aanbieden van professionele begeleiding van de CoP en door
een einde te maken aan mogelijk conflicterende regelgeving.
“Neem het concrete geval van groendaken”, zegt Anne-Marie Bor van
AMBOR creatie, een van de begeleiders van de CoP. “De oplossing
groene daken raakt zeker vier of vijf politieke vraagstukken. Het
welzijn van mensen bijvoorbeeld. Maar ook het terugdringen van de
zorgkosten, het verkrijgen van schone lucht, klimaatbestendigheid…
En dan zijn er ook nog verschillende stakeholders: rijksoverheid,
provincies, gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, woningeigenaren… Het is belangrijk dat er goede afstemming is. Daarvoor heeft
deze CoP een eerste aanzet gegeven. We hebben nieuwe coalities
gesmeed die hebben geleerd om de materie op een goede manier
te doordenken. Ook dat is winst. En een heel concreet resultaat is
natuurlijk het door Leven op Daken ontwikkelde Biodiversdak.” (over
dit dak leest u op de pagina’s hierna, red.)
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