BAM
Bron: “Nieuwe randweg Zundert: hoe een weg goed is voor de natuur” ;

Wat

Samenwerking: BAM, gemeente Zundert, de provincie Noord-Brabant en
het waterschap Brabantse Delta. (http://www.bouwendnederland.nl/)

In de lijst van belangrijke doelen uit
de strategische agenda 2013-2015
stelt BAM het behalen van duurzame
prestaties als prioriteit. De focus ligt
daarbij op het verminderen van CO2uitstoot, in het het verminderen van
de afvalstroom en op het bewustzijn
van stakeholders met betrekking tot
duurzaamheid.
Specifiek voor natuur en biodiversiteit
stelt BAM dat zij haar milieu-impact wil
beperken. ‘Wij treffen alle redelijkerwijs

mogelijke maatregelen om onze
activiteiten zodanig uit te voeren dat
milieueffecten zo minimaal mogelijk
zijn voor de lokale omgeving. Wij
bevorderen milieubewust handelen
en zoeken naar mogelijkheden om
biodiversiteit op onze bouwplaatsen
te bevorderen. Bescherming van de
biodiversiteit is een bijzonder belangrijk
onderwerp voor gebiedsontwikkeling
en grotere bouwprojecten’. (BAM
Duurzaamheidsverslag 2013).
De bestaande autoweg tussen Rosmalen en Geffen is omgebouwd naar een
snelweg met groenelementen. Bron: http://www.mostertdewinter.nl/projecten/

Waarom
BAM is een koploper in de markt van
bouw en infrastructuur in Europa.
Om deze marktpositie te behouden,
wil BAM ook voorop lopen bij actuele
thema’s en doelen zoals duurzaamheid.
Mede daarom vormt duurzaamheid
ook een integraal deel van de visie,
missie en ondernemingsprincipes
van BAM’s bedrijfspolitiek. Natuuren biodiversiteitdoelstellingen zijn
daarbij inbegrepen, maar zijn niet
de eerste prioriteit. De belangrijkste
milieudoelstellingen zitten in het
reduceren van de CO2-emissie, omdat
BAM gelooft dat de klimaatverandering
de grootste bedreiging is voor
duurzame ontwikkeling, en in het
terugdringen van afval.

pps-a59?vnc=a335c22ba9d2e723b0fd33bb1bc69a1f&vnp=24

nieuwe techniekenvoor duurzaamheid
te ontwikkelen, maar alleen als er ook
financiering voor gevonden kan worden
bijvoorbeeld via tenders.
Verder is het bedrijf sterk klantgericht.
Duurzame technieken worden
toegepast als de klant daar behoefte
aan heeft. Mocht de klant het niet
willen, dan worden natuurvriendelijke
methodes minder of niet toegepast.
Het verschilt per project hoe ver zij
hier in gaan.

Koninklijke BAM Groep is een Europese
bouwgroep
Drinkwater , die
voor
werkmaatschappijen
Friesland, Overijssel,
verenigt
deelderland
sectoren en
Bouw
Utrecht
Flevolanduit, G
en techniek, Infra, Vastgoed en
ubliekprivate
basic infosamenwerking. BAM
PEtc
neemt in de thuismarkten Nederland,
België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland
en Duitsland leidende posities in. BAM
heeft zo’n 25.000 medewerkers.

Met wie

BAM werkt vaak samen met andere
partijen in projectconsortia. Zij
werken met andere kennispartijen
BAM ziet duurzaamheid als marktkans. (Universiteiten en instituten) in het
Door duurzame en innovatieve
kader van productontwikkeling.
methodes te ontwikkelen, hoopt
Zo hebben zij bijvoorbeeld een
BAM meer klanten te bereiken
milieuvriendelijk golfbrekerblok
omdat de vraag voor duurzame en
ontwikkeld samen met Deltares.
natuurvriendelijke bouwmethoden
actueel is. Zij pakken alle kansen om
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Met wie
Met kennisinstituten wordt ook samengewerkt, onder
andere voor validatie en verificatie van metingen op
bouwplaatsen, wat belangrijk s om vergunningen te
verkrijgen. Verder vindt samenwerking plaats voor
biodiversiteit binnen bouwplaatsen. Andere partners
worden ingehuurd wanneer nodig, bijvoorbeeld
landschapsarchitecten, of stichtingen voor natuur
(Stichting Natuur en Milieu).
De overheid is ook een partner. Lokale partners
zoals provincies en waterschappen zijn belangrijke
spelers tijdens een bouwproject (voor discussies
en vergunningen). Ministeries zijn partners voor
grote projecten (bijvoorbeeld voor financiering van
productontwikkelingsprojecten) en voor nieuwe
strategieën (bijvoorbeeld een Green Deal).

Ecobeach. Bron: http://ecobeach.nl/sites/default/files/domain-251/documents/rws_brochure_ecobeach_02-251-1389370157319465895.pdf

BAM
Hoe
BAM heeft zijn beleid voor biodiversiteit en milieu
gebaseerd op het kader van ‘The Earth Charter’:
“Wij ondersteunen en helpen bij de verspreiding
van The Earth Charter, een handvest dat ethische
grondbeginselen bevat voor een rechtvaardige,
duurzame en vreedzame wereldwijde samenleving in
de 21e eeuw. Wat betreft ons effect op de biodiversiteit
willen wij presteren volgens principe II ‘Ecologische
integriteit’ van het Handvest voor de Aarde” (BAM
Duurzaamheidsverslag 2013).
Alle activiteiten met een impact op de Nederlandse
natuur en biodiversiteit zijn gefundeerd op deze
principes en op de daarmee samenhangende
bedrijfsmissie en visie. Desalniettemin staan de
verschillende activiteiten vaak op zichzelf en is de
impact op natuur en biodiversiteit meestal indirect
en wordt deze niet apart gemonitord. BAM is een
groot bedrijf, met verschillende aparte, specialistische
deelbedrijven waarbinnen de aanpak voor natuur en
biodiversiteit verschilt. Zo vormt bij het specialistisch
bedrijf Mostert De Winter (onderdeel van BAM
Groep) groen bouwen de kern van de bedrijfsvoering.
Ook in andere projecten (van verschillende BAMbedrijven) worden soms producten ontwikkeld die
specifiek gericht zijn op het versterken van natuur en
biodiversiteit (bv. golfbrekerblok).

Xblocs covered with algae - Ijmuiden. Bron: http://www.xbloc.com/

IMPACT
Alle initiatieven van BAM hebben een onmiskenbare impact
op natuur en biodiversiteit. Het definiëren van impact is de
grootste uitdaging voor BAM in het kader van biodiversiteit.
“De waarde van biodiversiteit wordt algemeen erkend, maar
zelden gekwantificeerd. Monetarisatie of andere manieren
van waarde vergelijking moeten verder onderzocht, om
op de juiste manier en in lijn met de publieke perceptie te
kunnen worden beoordeeld.”

De markt- en klantgerichtheid is de grootse motivatie
van BAM. Daarbij is BAM een bedrijf dat open staat
voor innovatie in de kader van duurzaamheid. Hoe
meer aandacht er vanuit de marktpartijen komt voor
natuur en biodiversiteit, hoe verder zij zich ook in
deze richting zullen ontwikkelen. Vooralsnog focust
BAM met zijn duurzaamheidsdoelen op de thema’s van
CO2 emissie en afval, want op deze terreinen kunnen
concrete resultaten worden behaald, ook in harde
cijfers. Als natuur en biodiversiteit beter gewaardeerd
worden, zowel qua beleving als financieel, is BAM een
potentieel sterke partner.

(BAM Duurzaamheidsverslag
2013). Er is behoefte aan het meetbaar maken van de
waarde van biodiversiteit op een nieuwe manier.
Een voorbeeld van waarderen en kwantificeren van
duurzaamheid is de methodiek van Trueprice waar ook
naar de maatschappelijke impact wordt gekeken.
Bij deze manier zou niet alleen de financiële waarde, maar
ook de belevings- en culturele waarde van biodiversiteit
en natuur moeten worden meegenomen. Als deze
waarden duidelijk aan de klant kunnen worden gebracht,
zou de impact van BAM enorm kunnen groeien.
Factsheet Bron: Interview met William van Niekerk , CSR directeur en Inge van Baardwijk, CSR
Manager bij BAM, 2014.
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De Friesland Zorgverzekeraar
Natuurgebied ’t Oerd, Ameland

Wat
In het Groen & Fit collectief van De
Friesland Zorgverzekeraar krijgen
klanten die lid zijn of worden van
een natuur- of landschapsorganisatie
of een wandel-of fietsorganisatie in
Nederland collectiviteitskorting op een
(zorg) verzekering bij De Friesland
Zorgverzekeraar.
Inmiddels zijn de meeste provinciale
landschapsverenigingen in Nederland
bij het Groen & Fit collectief
aangehaakt.

Bron: http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/t-Oerd/

Iedereen die lid is of wordt van
een van de natuurorganisaties kan
deelnemen aan het Groen & Fit
collectief. De provinciale landschappen
zelf geven de mensen het 1e jaar een
Kennismakingslidmaatschap.
Bij iedere klant die deelneemt aan het
Groen & Fit collectief doet De Friesland
Zorgverzekeraar een donatie aan de
betreffende natuurorganisatie.

Natuurgebieden - Provincie Friesland
Bron: http://www.itfryskegea.nl/De-natuur-in/

Waarom
Het mes snijdt aan meer kanten.
Met het Groen & Fit collectief geeft
De Friesland een stimulans aan de
binding van klanten aan natuuren landschapsorganisaties. Dit is
belangrijk in een tijd waarin het voor
veel organisaties steeds moeilijker
is om klanten structureel aan zich te
binden. Met het Groen & Fit collectief
beoogt De Friesland haar klanten ook
bewust te maken van de eigen invloed
die ze hebben op de woon- werk- en
leefomgeving en aan de relatie tussen
natuur en de eigen gezondheid.
Tegelijkertijd is het Groen & Fit
collectief voor de zorgverzekeraar
zelf ook een manier om aan
klantenbinding te doen. Niet alleen de
collectiviteitskorting kan voor klanten
een extra stimulans zijn om zich bij De
Friesland te verzekeren maar ook het
imago van groene en lokaal betrokken
organisatie is van waarde als Unique
Selling Point.
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De Friesland Zorgverzekeraar is er
ook van overtuigd dat er een positieve
relatie is tussen natuur en gezondheid.
Daarin wordt ze gesteund door de
uitkomsten van diverse recente
onderzoeken waar zij zelf in een aantal
gevallen ook een actieve bijdrage aan
levert. Een bijdrage aan de (groene)
leefomgeving van hun klanten, en
aan de (actieve) betrokkenheid met
deze omgeving is uiteindelijk ook
een investering in de gezondheid van
haar klanten. En gezondere klanten
betekenen uiteindelijk ook minder
kosten voor de zorgverzekeraar. In
die zin is er ook de overtuiging dat
investeren in natuur ‘loont’, zowel voor
de klant als voor de verzekeraar.

WATERBEDRIJF
DE FRIESLAND
VITENS
ZORGVERZEKERAAR
M
Drinkwater
aatschappelijk
voor
verantwoord
Friesland, Overijssel,
ondernemen
een belangrijke
en Utrecht
pijler
Flevoland, Giselderland
onder het beleid van De Friesland
orgverzekeraar
basic info . Dit komt tot
ZEtc
uiting in verschillende activiteiten,
zowel intern als extern, en voor
people, planet enprosperity.
Specifiek waar het gaat om natuur
Nederland is De Friesland
‘founding father’ van het
zogenaamde Natuurcollectief.
in

Het Natuurcollectief is inmiddels
Groen
& Fit collectief en nog meer

doorontwikkeld naar het

gericht op gezondheid en vitaliteit,
zoals oorspronkelijk bedoeld.
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Met wie
In de eerste plaats betreft het Groen & Fit collectief
van De Friesland Zorgverzekeraar een relatie met
haar (potentiële) klanten én met lokale natuur- en
landschapsorganisaties. Hoewel deze klanten en de
deelnemende organisaties inmiddels door het hele land
zitten, ligt het zwaartepunt van oudsher wel in NoordNederland.
Deelnemende organisaties zijn It Fryske Gea,
De Waddenvereniging, Het Drentse Landschap,
Landschap Noord-Holland, Flevo-landschap, Landschap
Overijssel, Het Zuid-HollandsLandschap, Het
Limburgs Landschap, Zeeuwse Landschap, Het Goois
Natuurreservaat, Vogelbescherming Nederland, KNBLO
Wandelsport Organisatie Nederland, Wandelnet en Het
Groninger Landschap.
Natuurgebied Warkumerwaard. Bron: http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Warkumerwaard/

De Friesland Zorgverzekeraar
Om het inzicht in en de kennis van de (meer)waarde
van groen voor gezondheid te vergroten, is De
Friesland Zorgverzekeraar actief betrokken bij diverse
onderzoeken met onder andere de Rijksuniversiteit
Groningen, Alterra Wageningen UR en de GGD
Friesland.
Daarnaast is De Friesland actief in verschillende
netwerken op nationaal niveau zoals een Groene Tafel
Gezondheid, een Community of Practice, een Green
Deal in voorbereiding en MVO (Zorg) Nederland.
Inmiddels is een 1 pledge getekend (Beter in het
Groen) en is er nog een in voorbereiding. Ook heeft De
Friesland Zorgverzekeraar samen met Staatsbosbeheer
en It Fryske Gea een pledge ondertekend.

Hoe
Natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks. Bron: http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Noard-Fryslan-Butendyks/

Klanten die lid zijn of worden van een lokale natuur of
landschapsorganisatie komen in aanmerking voor
de collectiviteitskorting op de (zorg)verzekering
van De Friesland Zorgverzekeraar. Het lidmaatschap
van en natuur of landschapsorganisatie bedraagt
meestal enkele tientallen euro’s per jaar. In ruil
daarvoor komen de klanten in aanmerking voor een
collectiviteitskorting van 8% op de basisverzekering en
8% op de aanvullende verzekering. Het voordeel voor
de klant loopt al gauw op tot enkele honderden euro’s
per jaar.
Daarnaast ontvangen de natuur- en
landschapsorganisaties een financiële bijdrage van
De Friesland Zorgverzekeraar. Dit wordt aangewend
voor projecten op het gebied van vitaliteit (in de brede
zin des woords). Ook vindt er met enige regelmaat
overleg plaats en wordt kennis en netwerken
uitgewisseld.

IMPACT
De impact op natuur in Nederland is meervoudig maar

merendeels indirect en daardoor moeilijk te kwantificeren.
Deels hangt deze impact samen met de directe (financiële)
ondersteuning van lokale natuur- en landschapsorganisaties
door De Friesland Zorgverzekeraar. Mede op basis
van deze ondersteuning kunnen deze organisaties

activiteiten uitvoeren zoals beheer- en onderhoud of
de recreatieve ontsluiting van natuurgebieden.

Ook (nieuwe) leden van de natuur- en landschapsorganisaties

dragen bij aan de positie van deze organisaties en de
mogelijkheid om activiteiten voor hun leefomgeving

te ontplooien, op basis van lidmaatschapsgelden en/

of actieve betrokkenheid van vrijwilligers.
Daarnaast heeft de actieve betrokkenheid van De Friesland
Zorgverzekeraar bij onderzoek naar de relatie Natuur en
Gezondheid ook impact op het begrijpen en verwaarden
van natuur. Een beter inzicht in deze relatie kan in potentie
grote gevolgen hebben voor (de waardering van) natuur
in Nederland en voor de gezondheid van mensen.
Factsheet Bron: Interview met Tjisse Brookman, Relatiemanager bij De Friesland Zorgverzekeraar, 2014
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Friesland Campina
Bron: http://www.frieslandcampina.com/

Wat
De activiteiten die Friesland Campina
onderneemt voor natuur en landschap
vinden plaats op de eigen locaties
en via de leden op het boerenerf.
Friesland Campina heeft Green teams
op hun eigen locaties. Op het niveau
van de individuele melkveehouder
kan Friesland Campina de zorg
voor natuur niet zelf uitvoeren.
Het bedrijf begint met de partijen/
leden die hier uit zichzelf actief mee
willen zijn. De activiteiten zijn het
ondersteunen van deze leden en het

(mede) ontwikkelen van instrumenten,
zoals de Kringloopwijzer en het
programma Foqus Planet. Beide
instrumenten verkeren nog in een
beginfase. Friesland Campina heeft
een belangrijke rol bij het uitdenken
van die instrumenten, zoals het meten
van biodiversiteit. Overige activiteiten
voor verantwoord ondernemen zijn
onder andere verduurzaming van
grondstofstromen, zorg voor milieu,
zoals energie efficiency en CO2
uitstoot, en gezondheid.
boerderijen in

Waarom

Nederland

Bron: Friesland Campina Corporate Presentation (2014)

Het motief is in eerste instantie het
maatschappelijke draagvlak, de
‘License to produce’ (‘het hoort’).
In tweede instantie vormt de markt
een motief (‘het loont’). In het kader
van Maatschappelijke verantwoord
ondernemen streeft Friesland Campina
(naast drie andere pijlers) naar een
duurzame melkveehouderij. Dat
betekent aandacht voor de thema’s
klimaat en energie, dierwelzijn,
biodiversiteit en weidegang.

WATERBEDRIJF
FRIESLAND CAMPINA
VITENS
Friesland Campina is een coöperatie
en
Drinkwater
melkverwerkend
voor bedrijf
Friesland
uit ,de Overijssel,
secundaire
Gelderland
. Friesland
en Utrecht
Campina
Flevoland, sector
levert consumentenproducten zoals
zuiveldranken
Etc basic info in

Europa, Azië en Afrika

en aan professionele afnemers, maar ook
ingrediënten en halffabricaten aan onder
andere voedingsmiddelenproducenten

(bron: web brochure). Bijna 20.000

leden melkveehouders zijn als leden

Het soort natuur dat Friesland
Campina wil realiseren gaat om
natuur en landschap op een boerenerf.
Friesland Campina stelt geen
doelsoorten; het gaat erom dat er
landgebruik plaatsvindt waarbij geen
verlies van biodiversiteit optreedt. De
verantwoordelijkheid van Friesland
Campina strekt zover 51% van de
leden achter de koers staat; ze staat in
dienst van de leden. Friesland Campina
wil een verantwoorde onderneming
zijn.

gezamenlijk eigenaar van de onderneming.

Bron: http://www.frieslandcampina.com/
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Met wie
Friesland Campina werkt in eerste instantie met haar
eigen leden, maar gaat ook andere coalities aan. Zo is
het bedrijf op zoek naar indicatoren voor biodiversiteit
met een aantal externe partijen. Friesland Campina gaat
eerst samenwerking aan met boeren die zelf graag actief
willen zijn op het gebied van biodiversiteit, bijvoorbeeld
samenwerking met Agrarische Natuurverenigingen.
Friesland Campina is in gesprek met klanten en
leveranciers (op het bredere vlak van duurzaamheid,
bijvoorbeeld duurzame grondstoffen), maar ook met
maatschappelijke partijen als WNF en Natuur en Milieu en
heeft samen met andere partijen (in 2008) het platform
Duurzame zuivelketen opgericht. Friesland Campina
werkt niet direct met de consument via nicheproducten.
De samenwerkingen hebben het karakter van coalities,
klantrelaties, en leden. De overheid lijkt geen belangrijke
partner te zijn.

Bron: http://www.frieslandcampina.com/

Friesland Campina
Hoe
Centraal in de duurzaamheidsaanpak staat het
ondersteunen en stimuleren van leden-melkveehouders
bij het verder verduurzamen van hun bedrijfsvoering.
Friesland Campina wil voorwaarden creëren voor
behoud en /of ontwikkeling van biodiversiteit in de
bedrijfsvoering.
Friesland Campina haakt daarbij eerst aan op mensen
met eigen initiatief. Men werkt aan het ontwikkelen
van methodes en instrumenten, die iedereen kan
toepassen. ‘Samen zoeken naar de mogelijkheden’
kenmerkt de aanpak. Op deze fase volgt het geven van
richtlijnen, en desnoods stimulerende maatregelen.
Zo werkt men nu aan een monitoringsysteem
voor biodiversiteit, waarbij biodiversiteit uit negen
elementen bestaat. Onder het element ‘landgebruik in
oppervlakte en kwaliteit’ vallen natuur en landschap.
Friesland Campina hanteert voor de productie van
boerderijmelk door haar leden-melkveehouders het
kwaliteitsborgings- en duurzaamheidsprogramma
Foqus planet. De elementen ervan zijn geïntegreerd
in het al bestaande kwaliteitssysteem voor de
melkveehouders, zodat zij nu te maken hebben met
één integrale aanpak van kwaliteit, voedselveiligheid
en duurzaamheid.
De kopieerbaarheid van de ene naar de andere
melkveehouder zit in deze manier van werken in
besloten, men ontwikkelt instrumenten die iedereen
kan toepassen. Jaarlijks reserveert Friesland Campina
budget voor alle MVO-thema’s.

Bron: http://www.frieslandcampina.com/

IMPACT
Wat de activiteiten van Friesland Campina idealiter
opleveren is een bedrijfsvoering van boeren zonder

verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak,
de license to produce.

Men is nu bezig met een zoektocht
De resultaten
voor natuur in Nederland zijn potentieel groot,
want boeren onderhouden 60% van het Nederlandse
cultuurlandschap. Men heeft tot 2020 de tijd om de
instrumenten te ontwikkelen, zoals de Kringloopwijzer.
om biodiversiteit te operationaliseren.

Factsheet Bron: Interview met Jaap Petraeus, Manager Corporate Environmental affairs &
Sustainability en Guus van Laarhoven, Projectleider Business Development, Coöperatieve Zaken
bij Friesland Campina, 2014.
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Fujifilm
Bron: fujifilm.eu/nl

Wat
Fuji onderneemt projectmatig
activiteiten op het gebied van onder
meer water, energie en sociale
cohesie (zoals een prijsvraag voor de
duurzaamste klas). Op het gebied van
(grond)water neemt Fuji deel aan de
Vereniging industriewater, die zich buigt
over de (oorzaken van) verdroging en
het plan om met drie buurbedrijven
een waterzuiveringsinstallatie te
bouwen. Op het gebied van energie
heeft Fuji vijf windturbines gebouwd
op het eigen terrein. Ook investeert

Waarom
Het motief van Fuji voor deze
activiteiten is ‘het hoort’. De ambitie is
(dit is deel van de Japanse cultuur) om
iets te doen in de omgeving waar het
bedrijf zit. Het maakt Fuji niet uit om
wat voor natuur het gaat; wel was een
secundair doel voor Plan Lobelia dat
mensen daar foto’s kunnen schieten,
zodat het past bij de uitstraling van
het bedrijf.
De verantwoordelijkheid van het
bedrijf ligt bij dit ‘iets doen voor de
eigen omgeving’. Men verwacht geen
opbrengst terug te krijgen van de
investering in Natuurmonumenten.
Uiteraard is dat voor de activiteiten
op het gebied van water iets anders,
omdat daar ook het veilig stellen van
grondwateronttrekking bij komt.

het bedrijf in een natuurterrein van
Natuurmonumenten ten noordwesten
van Tilburg (Plan Lobelia). “Met Plan
Lobelia steekt Natuurmonumenten
al jaren de handen uit de mouwen.
Belangrijkste streven: de ongerepte
natte heide, die hier voor 1940 lag, bij
Huis ter Heide, terugkrijgen” (www.
hollandgroen.nl). De activiteit van Fuji
is het sponsoren van verschillende
zaken, zoals looppaden, loopbruggen
en een bedrag voor het houden van een
schaapskudde.

Locatie: Natuurmonument Huis ter Heide
Bron: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/huis-ter-heide

WATERBEDRIJF
FUJIFILMVITENS
FDujifilm
rinkwater
(opgericht
voor inFriesland
1934) ,is een
Overijssel,
multinational
bedrijf metenhoofdzetel
Utrecht in
Flevoland, Gelderland
Tokio, en is de grootste onderneming
wereldwijd
Etc basic info
die zich richt op beeldvorming
en fotografie. Het bedrijf ontwikkelt
ook technologieën op onder andere
medisch gebied, en voor grafische
en optische systemen.

Sinds 1966
Fuji gevestigd in Europa, met in
Nederland (Tilburg) inmiddels 26 jaar
een productievestiging (offsetplaten
en kleurpapier), en een vestiging voor
logistiek en financiën. Het bedrijf heeft 63
ha eigen grond op een industrieterrein.
is

Bron: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/huis-ter-heide/route/wandelroute-leikeven-huis-ter-heide
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Met wie
Fuji werkt samen met verschillende actoren en is actief
in verschillende coalities. De Vereniging industriewater
is een voorbeeld van zo’n overlegstructuur. Men
organiseert in dat kader bijvoorbeeld de Watertafel, een
overleg met onder meer bestuurders uit de landbouw.
De vereniging is ook een partner van de provincie
Brabant op het gebied van water. Fuji werkt met die
buurbedrijven, waaronder Coca cola aan een plan om
een waterzuiveringsinstallatie te bouwen . Daarbij zijn
ze door landbouwers en Natuurmonumenten benaderd
om het gezuiverde water aan hen te gaan leveren. Met
Natuurmonumenten is er dus ook een sponsorrelatie.
Men maakt verder een koppeling tussen projecten:
bijv. leerlingen uit de ‘duurzaamste klas’ gaan ook op
excursie in het natuurgebied van Natuurmonumenten.
Bron: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/huis-ter-heide/route/wandelroute-leikeven-huis-ter-heide

Fujifilm
Hoe
Maatschappelijk verantoord ondernemen (MVO) komt
vooral tot stand in projecten. De overlegstructuren zijn
meer structureel. Afspraken met Natuurmonumenten
in het kader van Plan Lobelia zijn een vast bedrag om
het salaris van de herder deels te betalen en de kosten
van de schaapskudde. Bedragen zijn niet bekend.
De aanpak is met de projectmatige aanpak vrij
pragmatisch, het gaat om ‘doen’. De kopieerbaarheid
van de aanpak zit onder andere in deze doe-cultuur,
‘niet te lang nadenken, maar doen’. Per keer kan het
bedrijf heroverwegen waarin het investeert.
Fuji stelt bij Natuurmonumenten geen voorwaarden
aan het geld in termen van te bereiken doelen;
het geld is ervoor om activiteiten te financieren.
Succesfactoren zijn in kansen denken en plannen heel
concreet maken.

Bron: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/huis-ter-heide

IMPACT
Resultaten tot nu toe van het Plan Lobelia is dat de
waterlobelia weer is aangetroffen. Dat heeft Fuji overigens
niet als doel gesteld. Fuji doet ook niet aan monitoring, dat
doet Natuurmonumenten wel, dat is ook haar doelstelling.
De activiteit levert voor Fuji zelf niet zoveel op, men kijkt er
ook niet op die manier naar. Marketing is ook beperkt, al is
er wel een bord met Fuji erop bij het natuurgebied. De kans
is er wel dat Fuji in natuurgebieden blijft investeren, maar dit
is niet zeker, dit wordt om de zoveel jaar heroverwogen.
Wel is het de verwachting dat Fuji Natuurmonumenten
of vergelijkbare initiatieven blijft sponsoren.

Factsheet Bron: Interview met Dick Notenboom, ESH manager bij Fujifilm, 2014.
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Havenbedrijf Amsterdam
Bron: Portofamsterdam.nl

Wat
Het Havenbedrijf Amsterdam beslaat
ongeveer 10% van het grondoppervlak
van de gemeente Amsterdam (2.600 ha).
In het Amsterdamse havengebied zelf
hebben zich verschillende (beschermde)
planten en dieren gevestigd zoals padden,
vissen, zwaluwen en orchideeën. Voor
een aantal van die soorten heeft het
Havenbedrijf ook broedplaatsen gemaakt,
bijvoorbeeld voortplantingswater voor
amfibieën.
Het Havenbedrijf heeft in 2009 als eerste

in Nederland een ontheffing ‘tijdelijke
natuur’ gekregen (op een deel van het
terrein, ongeveer 8 ha. op het meest
noordelijke puntje). Met het concept
van ‘tijdelijk natuur’ kan (tijdelijk)
extra habitat gecreëerd worden voor
verschillende dier- en plantensoorten
die landelijk onder druk staan. Voor
deze tijdelijke natuur zijn onder
andere reliëf en poelen aangebracht
om de biodiversiteit te verhogen op
braakliggende terreinen.

Waarom
Het Havenbedrijf Amsterdam heeft
te maken met de Flora- en faunawet
voor het hele havengebied vanwege de
aanwezigheid van beschermde plantenen diersoorten. Hiervoor geldt dat bij
ruimtelijke ingrepen géén afbreuk mag
worden gedaan aan de gunstige staat
van instandhouding van de soort. Mede
daarom zijn er op verschillende plekken
in het havengebied paddenpoelen
gemaakt (rond de 20) en is er ruimte
voor orchideeën op braakliggende
terreinen.

Bron: Portofamsterdam.nl

uit risicobeheersing, vaak geen ruimte
gelaten voor natuurontwikkeling. Nu
is die ruimte er wel. Bovendien kan
tijdelijke natuur permanente winst
opleveren. De terreinen zijn vaak
vooral ideaal voor pionierssoorten en
vroege soorten. Die kunnen zich in het
tijdelijke gebieden versterken en van
zich van daaruit verspreiden naar andere
gebieden.

Een bijkomend voordeel voor het
Havenbedrijf is dat de aanleg van
(tijdelijke) natuur ook bij kan dragen
Het concept van tijdelijke natuur is een
aan het maatschappelijk draagvlak.
innovatieve aanpak met verschillende
Men hecht belang aan een goed imago
(potentiële) voordelen. Voor het
en wil een aantrekkelijker gebied zijn
Havenbedrijf zelf geldt dat de tijdelijke
voor de bewoners van Amsterdam. Een
natuurontheffing een simpel en voordelig groene en natuurlijke uitstraling draagt
concept is, onder andere omdat het
bij aan deze aantrekkelijkheid en het
niet langer nodig is om ruimte te
imago. Het havenbedrijf probeert al een
compenseren. Dat biedt ook weer
aantal jaren om mensen het gebied in
(economische) voordelen bij de optimale te krijgen, bijvoorbeeld met fietsroutes
inrichting van terreinen. Voor de natuur
en bootrondleidingen. Ook werknemers
biedt het concept ‘tijdelijke natuur’ ook
worden gestimuleerd om de fiets als
voordelen. Zonder dit concept wordt er,
dagelijks vervoer te gaan gebruiken.
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HAVENBEDRIJF
WATERBEDRIJF
AMSTERDAM
VITENS
H
Davenbedrijf
rinkwater A
voor
msterdam
Friesland
NV ontwikkelt
, Overijssel
, ,
exploiteert
Gelderland
beheert de en
Amsterdamse
Utrecht
Flevoland, en
haven en haventerreinen, met als doel
het
Etc stimuleren
basic info van de economische
bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Dit alles binnen het kader van een
vlotte, veilige en milieuverantwoorde
afwikkeling van het scheepvaartverkeer.
De exploitatie richt zich op haventerreinen,
kaden en water. In de gehele Amsterdamse
havenregio wordt jaarlijks ruim 94
miljoen ton aan goederen overgeslagen.

(Bron: portofamterdam.nl)
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Met wie
Het Havenbedrijf Amsterdam werkt samen met
verschillende andere partijen als het gaat om
activiteiten in en kennis over (tijdelijke) natuur. Soms
huurt men experts in voor specifieke kennis over
natuur, zoals van zelfstandige ecologen en Bureau
Waardenburg, dat verantwoordelijk is voor de jaarlijkse
monitoring van de wettelijke beschermde dieren
en planten. Het Havenbedrijf steunt daarnaast ook
bedrijven (de huurders van haventerreinen) die zelf
‘groene initiatieven’ nemen. Als een bedrijf bijvoorbeeld
nestkastjes voor vleermuizen ophangt, stuurt het
Havenbedrijf een ecoloog om het initiatief te bekijken.
De resultaten worden gepubliceerd in het lokale blad
‘Zeehavens’, en het betreffende bedrijf krijgt een ‘groen
certificaat’ en taart voor de werknemers. Op deze
manier worden initiatieven voor natuur verder zichtbaar
gemaakt en op waarde geschat.

Bron: Portofamsterdam.nl

Havenbedrijf Amsterdam
Sinds enige tijd is het Havenbedrijf ook vriend van
Landschap Noord-Holland. Samen met hen kunnen ook
landschapsdagen en/of andere activiteiten, samen met
vrijwilligers, in het havengebied georganiseerd worden.
Het Havenbedrijf is ook lid van het netwerk Leaders
for Nature waarbinnen kennis over natuur wordt
uitgewisseld met andere bedrijven.

Hoe
Het concept ‘tijdelijke natuur’ is onderdeel van een
Green Deal, een initiatief van het Ministerie van
Economische Zaken. Met de ontheffing tijdelijke
natuur heeft de grondeigenaar de garantie dat de
uiteindelijke bestemming niet in gevaar komt. Het
concept minimaliseert risico’s voor het bedrijf en levert
vaak (permanente) winst op voor de natuur. Op basis
van een evaluatie van de Vlinderstichting heeft de pilot
van tijdelijke natuur in het havengebied een positieve
impact op de biodiversiteit in het gebied.

Bron: Portofamsterdam.nl

IMPACT
Het terrein van 8 ha dat ruimte geeft aan tijdelijke
natuur heeft aantoonbaar succes en positieve impact

De activiteiten van het Havenbedrijf voor natuur staan
op zichzelf en zijn geen onderdeel van de primaire
bedrijfsvoering. ‘De Haven blijft een haven’, en wordt
geen natuurgebied. Het Havenbedrijf heeft geen
ambitie om een natuurgebied te creëren, maar streeft
er wel naar om natuurwaarden op creatieve wijze aan
het gebied toe te voegen. De activiteiten dragen bij
aan een positief en groen imago van het Havenbedrijf,
en dat is een welkom resultaat. Het overzicht van
de aanwezige flora & fauna (te vinden op haar eigen
factsheets) is vaak verrassend voor het publiek. Mede
daardoor genereert het aandacht en zijn er positieve
reacties vanuit de samenleving en van werknemers
in de haven. Het Havenbedrijf gebruikt nu haar
ervaringen om het concept ’tijdelijke natuur’ verder te
verspreiden. Zij presenteert haar resultaten binnen
de Green Deal groep, maar ook binnen Leaders for
Nature. Ook dat genereert positieve aandacht.
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op de lokale biodiversiteit.

De inrichting van het gebied

draagt bij aan het verspreiden van vlinders en orchideeën.

Er is sprake van een kleine pilot maar wel met potentieel
grote impact. Zowel op het niveau van het imago van
het Havenbedrijf zelf alsook vanwege de mogelijke

doorwerking naar andere plekken en bij andere bedrijven.

Het Havenbedrijf introduceert het concept ook bij andere

bedrijven (onder andere via het netwerk Leaders for

Nature) en stimuleert ook anderen om hier mee te werken.

Factsheet Bron: Interview met Remco Barkhuis, Hoofd cluster Infrastructuur en Geoinfo bij
Havenbedrijf Amsterdam, 2014.
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Kikkoman
Bron: http://www.groningerlandschap.nl/

Wat
Toen de Sojafabrikant Kikkoman zich
in 1997 in Hoogezand-Sappemeer
vestigde was het bedrijf op zoek
naar maatschappelijke projecten die
bijdragen aan de nabije omgeving.
Samen met een expertteam
kwamen ze op het idee van een
samenwerkingsproject met het
Groninger Landschap. Kikkoman
sponsort al bijna 15 jaar het beheer
van het natuurgebied Leinwijk (20 ha)
gelegen aan de oostelijke oevers van
het Zuidlaardermeer in de provincie

Groningen. Dit doen zij vanuit het
principe ‘good neighbourship’.
Het gebied ‘Leinwijk’ is een
zogenaamd vloedmoeras waar water
van het Zuidlaardermeer doorheen
stroomt en op natuurlijke wijze
wordt gezuiverd . Het Groninger
Landschap voert het beheer uit en
doet de kwaliteitsmonitoring. Naast
natuurontwikkeling is voor Kikkoman
ook beleving een belangrijk aspect. Zo
zijn er bijvoorbeeld een uitkijktoren en
wandel- en fietspaden aangelegd.

Waarom
Het zit in de bedrijfscultuur van
Kikkoman verankerd om iets goeds
te doen voor hun omgeving als
goede buren. Kikkoman voelt zich
verbonden met de omgeving waar het
bedrijf gevestigd is en neemt daarom
specifieke verantwoordelijkheden. Het
project ‘Water over Wolfsbarge’ sluit
naadloos aan bij Kikkoman’s filosofie:
“We willen onderdeel zijn van de
natuur en de gemeenschap waar we
ons vestigen” (voormalig directeur
Kikkoman Minoru Nagoaka, 2000).
Water is een van de verbindende
factoren in het project. “Water is
een van de basisingrediënten van de
sojasaus die Kikkoman produceert.
Een project dat in de nabije omgeving
de waterkwaliteit verbetert past
daarom goed in Kikkoman’s filosofie”
(Dr. Ushijima, huidig algemeen
directeur Kikkoman, 2014).

Bedrijven en Natuur			

Bron: Google Earth

Kikkoman handelt vanuit een culturele
intrinsieke motivatie. Dat illustreert
ook een regel uit de zeventig jaar
oude ‘code of business’: ‘Geef zo veel
geld van je persoonlijke inkomen
als mogelijk is aan de maatschappij.
Vraag er niets voor terug en pronk
er niet mee’. Dit geldt ook voor het
project bij Wolfsbarge. Gedetailleerde
informatie is hierover namelijk niet te
vinden op de website, omdat PR niet
het hoofddoel van de activiteit is. Het
gaat Kikkoman vooral om een goede
betrokkenheid en verankering in de
streek.
Daarnaast loont deze natuuractiviteit
voor het bedrijf, omdat de
betrokkenheid van Kikkoman hierbij
ten goede komt aan een goed imago
van het bedrijf en draagvlak in de
streek. “Wij zijn trots op dit gebied, en
nemen ook altijd onze internationale
klanten hiermee naar toe” vertelt
Petra Meulenberg (Kikkoman).

KIKKOMAN
WATERBEDRIJF
FOODVITENS
EUROPE
ONDERDEEL VAN KIKKOMAN GROUP

•DJrinkwater
apanse sojafabrikant
voor Friesland
, 9 fabrieken
, Overijssel,
wereldwijd
enelderland
ruim 7000
en U
werknemers
trecht
Flevoland, G
• Europese locatie gevestigd
in
EtcSappemeer
basic info
, Groningen
• Productie voor de Europese markt;
twaalf miljoen liter sojasaus per jaar

• Langjarige sponsering natuurgebied
Groninger Landschap
• Internationale ‘Group
Code of Conduct’:
1. Waarborgen veiligheid en symbiose
met wereldwijde omgeving

2. Eerlijke en vrije competitie van bedrijfsactiviteiten
3. Ontsluiting van bedrijfsinformatie
en promotie van communicatie

4. Respect voor mensenrechten en zorgen
voor gelukkige werkomgeving

5. Respecteren van wetten en regulaties
in Japan en wereldwijd

6. Positief maatschappelijk actieprogramma
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Met wie
Kikkoman ondersteunt projecten vanuit verschillende
sectoren in Nederland, van wetenschappelijk onderzoek tot
natuurbehoud en cultuur. Op natuurgebied werkt Kikkoman
samen met het Groninger Landschap aan het project
‘Water over Wolfsbarge’ en het beheer van natuurgebied
Leinwijk. Het betreft een sponsorrelatie. Verder heeft
Kikkoman geïnvesteerd in een project van bomenaanplant
in natuurgebied Heikerveld in Drenthe met het Groenfonds
en het Drents Landschap.
Op cultureel gebied sponsoren ze het Rembrandthuis en
het Van Goghmuseum. Op onderzoeksgebied investeert
Kikkoman in een R&D-laboratorium voor onderzoek naar
productinnovatie bij Wageningen Universiteit, en bij Leiden
Universiteit sponsort Kikkoman een leerstoel met thema
Voedsel en voedselveiligheid.
Bron: www.groningerlandschap.nl (link)

Kikkoman
Hoe
De eerste tien jaar heeft Kikkoman het Groninger
Landschap gesponsord met een bedrag van iets meer
dan 450 duizend euro’s om het natuurgebied Leinwijk bij
Wolfsbarge in te richten. De ambitie van Kikkoman is om
dit gebied blijvend te sponsoren, omdat Kikkoman het ziet
als ‘hun gebied’. Ze hebben het gebied eigen gemaakt,
en het voelt als hun verantwoordelijkheid om het gebied
te behouden. De huidige sponsoring is bedoeld voor het
beheer van de natuur en onderhoud van de molen en
wandelpaden.
De impact van de betrokkenheid van Kikkoman is direct
herleidbaar tot een fysiek gebied; het natuurgebied
Leinwijk. Het natuurgebied is een vloedmoeras waarbij
de wieken van de Kikkoman molen via een vijzel het
Zuidlaardermeerwater uit het voedingskanaal naar het
moeras transporteert. Vandaar stroomt het water langzaam
terug in het meer. Het moeras functioneert als een
natuurlijke zuiveringsinstallatie. Het Groninger Landschap
voert hier het beheer uit en doet ook de monitoring van de
natuurkwaliteit. In deze relatie is het Groninger Landschap
de expert en is Kikkoman de geldschieter.
Deze samenwerking heeft geleid tot een mooi
natuurgebied waar de waterkwaliteit is verbeterd en waar
recreatiemogelijkheden zijn. Kikkoman heeft profijt van
hun betrokkenheid bij dit natuurgebied omdat zij kunnen
laten zien dat zij een goed bedrijf zijn; ook naar hun
klanten toe die ze regelmatig naar Leinwijk meenemen.

Bron: http://www.rtvnoord.nl/groningeninbeeld/?id=6599

IMPACT
Regionaal gezien heeft de betrokkenheid van Kikkoman een
positieve impact op de natuurkwaliteit. Ook al gaat het om
een relatief klein gebied van 20 ha, dankzij de waterzuiverende
functie kan het gebied een behoorlijk impact hebben op de
waterkwaliteit van het

Zuidlaardermeer. De ecologische

waterkwaliteit neemt hierdoor toe waardoor meer roofvissen
zoals de snoek er kunnen leven, zo staat op de website van
het

Groninger Landschap. Dit project is een voorbeeld

waarbij een klein areaal een positieve impact heeft op een
groter natuurareaal; het

Zuidlaardermeer is 540 ha groot.

Ook de natuur draagt hier bij aan verschillende doelen;
functionaliteit, beleefbaarheid en landschappelijk. Het is
functioneel vanwege de waterzuiverende functie. Het
gebied is toegankelijk voor publiek om te recreëren.
Verder draagt de natuur landschappelijk bij aan
een meanderend beekdalensysteem met gevarieerde,
zompige en moerassige omstandigheden.
Factsheet Bron: Interview met Shigeomi Ushijima en Petra Meulenberg-Loning, van Kikkoman, 2014.
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Markant Outdoorcentrum
Wat
Markant biedt activiteiten aan die
plaatsvinden in het landschap, op
de eigen locatie en daarbuiten. Het
landschap is het decor waar de
activiteiten zich afspelen.
De locatie is onderdeel van het
recreatiegebied Stroombroek welke
ca. 22 ha omvat. Niet alle outdooractiviteiten van gasten zijn daarmee
een natuur-activiteit. De zorg voor en
de inrichting van het eigen terrein zijn
dat wel.

Waarom
Het landschap vormt het decor
van de activiteiten van Markant
outdoorcentrum. Zorg voor dat
landschap past in de core business
van het bedrijf. Daarnaast past het
bij het intrinsieke waardenpatroon
van de ondernemer. Investeren in het
landschap loont, want het bedrijf kan
klanten activiteiten aanbieden in een
aantrekkelijke omgeving. De mooie
locatie is dus een selling point.
Dat het terrein en de gebouwen
ecologisch en duurzaam zijn, en
dat er bijvoorbeeld uilen zitten of
een ijsvogel,wordt door het bedrijf
wel uitgedragen, maar niet op een
overdreven manier. Dat is namelijk
maar voor een beperkte groep klanten
interessant. Wat de landschappelijke
waarde bijdraagt aan de financiële
opbrengst van het bedrijf is moeilijk
inzichtelijk te maken.
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Er is gekozen voor landschappelijke
inbedding in de omgeving en
ecologisch bouwen.
Een voorbeeld is de keuze voor
een natuurlijke afscheiding van
het terrein, zodat reeën en padden
daar geen hinder van ondervinden.
Over de inrichting van het terrein
heeft afstemming plaatsgevonden
met Natuurmonumenten. Maar het
landschap is in essentie een recreatief
beleefbaar landschap.

Met wie
Markant onderhoudt het eigen
terrein zoveel mogelijk zelf. Maar
bijvoorbeeld voor het duurzame
ontwerp van de gebouwen is een
architect ingehuurd. Het bedrijf
werkt samen met natuurorganisaties
die de omliggende natuur beheren,
omdat een deel van de activiteiten
op de terreinen van deze organisaties
wordt aangeboden. Markant neemt
bijvoorbeeld mountainbike-stickers
af van Natuurmonumenten, wat ten
goede komt aan het beheer van het
pad.
De ondernemer heeft ook
deelgenomen aan een projectgroep
rond de ontwikkelingen over de
verbindingszone Oude IJssel, waarin
het terrein van Markant een stapsteen
is tussen het Bergherbos en de Oude
IJssel. Tevens is de Oude IJssel het
‘decor’ voor de kanoarrangementen
en is de participatie in de werkgroep
gericht op buitenbeleving en bewaking
van het recreatief medegebruik.

Bron: www.markant-outdoorcentrum.nl

WATERBEDRIJF
MARKANTVITENS
OUTDOORCENTRUM
Drinkwater voor Friesland, Overijssel,
M
arkant O
,G
utdoorcentrum
elderland en Uistrecht
een
Flevoland
“toonaangevend bedrijf op het gebied
van
Etc basic
outdoor
info, recreatie, evenementen
en trainingen in Oost Gelderland”
(Oosterbaan en Kaminski, 2013) .
Het bedrijf bestaat al 25 jaar en opereert
sinds 2005 op een locatie van 12
hectare in Gelderland, die het bedrijf in
erfpacht heeft bij Recreatieschap RVG
(voorheen Achterhoek en Liemers).
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Met wie
Het landschapsplan voor de inrichting ervan is getoetst
door een ecoloog van de gemeente Montferland.
Verder is er overleg geweest met de omwonenden.
Na de bestemmingsplanwijziging van natuur naar
recreatie, waren omwonenden bezorgd over de
gevolgen voor hun leefomgeving (konden ze er
bijvoorbeeld nog wel wandelen of vissen?). Er zijn
informatie avonden georganiseerd en er is deels
rekening gehouden met wensen van de bewoners
(bijvoorbeeld het in stand houden van de visvijver).

Bron: www.markant-outdoorcentrum.nl

Markant Outdoorcentrum
Hoe
Markant werkt op verschillende manieren samen met
anderen rondom landschap en natuur. De ondernemer
neemt deel aan projectgroepen en overlegcircuits,
bijvoorbeeld rond de aanleg van de ecologische
verbindingszone. Overleg met terreinbeheerders is er
ook via het lidmaatschap van de branchevereniging
VeBON. Niet alleen vanuit maatschappelijke
betrokkenheid, maar ook vanuit een behoefte om met
elkaar in gesprek te zijn over de ontwikkelingen in de
outdoorsector.
Kopieerbaar is de methode alleen voor bedrijven met
een eigen locatie. Maar de ondernemer benadrukt
dat ieder met een eigen locatie ook zijn eigen visie
zal hebben. Markant is bovendien van de outdoor
bedrijven met een eigen locatie een van de grotere.
De laatste 10, 15 jaar is het aanbieden van activiteiten
een standaard geworden in de recreatiesector,
Bijvoorbeeld campings en horeca, bieden nu ook
outdoor activiteiten aan. De outdoor branche en
recreatiesector zijn dus met elkaar vermengd geraakt.
Er zijn enkele knelpunten gesignaleerd bij het verder
opschalen van de rol van dit soort bedrijven voor
het natuurbeleid. Omdat grote terreinbeherende
organisaties meer dan in het verleden geld moeten
binnenhalen, gaan ook zij recreatieve activiteiten
aanbieden of uitbesteden. Er ontstaat concurrentie
waarbij deze grote terreinbeheerders in het voordeel
zijn vanwege lagere tarieven op verhuur of pacht ten
opzichte van bijv. recreatieschappen of er wordt meer
gekeken naar een win situatie gekoppeld aan verhuur
en onderhoud terrein of nevendiensten. Dit kan ook
per locatie heel verschillend zijn.

Bron: www.markant-outdoorcentrum.nl

IMPACT OP NATUUR
Het eigen terrein is 12 hectare groot. Hier staan
ook gebouwen op, maar deze zijn ecologisch en
landschappelijk ingepast. Het terrein is onderdeel
van een stapsteen in de ecologische verbindingszone
tussen

Oude IJssel en Montferland.

Bij de inrichting is rekening gehouden met het gebruik door
diersoorten. Het is beleefbare natuur, een recreatief landschap.
En hoewel het geen doel is zitten er ook bijzondere soorten
op het terrein, zoals de ijsvogel. De betekenis voor de
natuur en natuurbeleid in Nederland van een bedrijf als
Markant is dat bedrijven als Markant prima in staat zijn
om af te stemmen tussen natuur, natuurbeleving en hun
eigen belang. Wel moet het binnen de omzet mogelijk zijn.

Wanneer bedrijven een beheerdersrol op zich nemen,
komen ze in tegenstelling tot publieke organisaties niet
in aanmerking voor subsidies. Bijvoorbeeld voor het
verwijderen van blauwalg kan een gemeente subsidie
krijgen, maar een individuele ondernemer niet.
Factsheet Bron: Interview met Michiel Pöpping, eigenaar van Markant Outdoorcentrum, 2014.
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Marqt
Bron: http://adch.nl/projecten/marqt-den-haag/

Wat
Marqt heeft als voornaamste doel zo
goed mogelijk te doen voor mens,
dier en natuur. Derhalve worden
natuuractiviteiten niet als een extra
bedrijfsactiviteit gezien, maar zijn
deze een integraal onderdeel van de
bedrijfsvoering. Marqt ziet zichzelf als
een platform dat voedselproducenten
met de consumenten verbindt. De
impact op natuur en biodiversiteit
gebeurt indirect door de specifieke
selectiecriteria van Marqt aan
producenten die aan hen leveren.

Marqt ondersteunt (biologische)
producenten die aandacht geven
aan biodiversiteit en producten
die zo natuurlijk mogelijk worden
geproduceerd. Hun gedachte is dat
achter een biologisch product processen
zitten die natuurlijke kringlopen sluiten
en de natuur ondersteunen. Verder
geeft Marqt voorkeur aan biologische
producten die meer biodiversiteit
creëren. Biodiversiteit is een onderdeel
van de keten, omdat er diversiteit
wordt nagestreefd in de keten.

Waarom
Marqt is begonnen met een
idealistische inslag. Het bedrijf wil
het voedselsysteem dat in hun ogen
oneerlijk is voor mensen en milieu
veranderen door de bedrijfsvoering
op een andere manier aan te pakken.
Impact op biodiversiteit is daardoor
geen secundair bedrijfsdoel maar
onlosmakelijk verbonden aan hun
missie en visie.
De impact die Marqt zoekt, is
niet alleen op gebied van natuur
en biodiversiteit maar ook
maatschappelijk. Voor Marqt is
het verhaal van elk product en de
producent erachter belangrijk. Dat
verhaal willen zij bekend maken
aan de consument. Daarom is hun
voornaamste leidmotief ‘goed doen’
voor mensen, dieren en natuur.

Bron: marqt.nl

Marqt ziet hun 3600 producten als
3600 verhalen van kleine producenten
die natuur en mens respecteren. Wat
zij willen bereiken, is niet alleen dat
een koe vrij loopt op de wei, maar
dat de consument die de melk van
die koe koopt in contact komt met
het verhaal en bewust wordt van het
productieproces van het voedsel dat
gekocht wordt. Het verhaal achter het
product.
Het motief van Marqt om aandacht te
besteden aan natuur en biodiversiteit
in hun productiesysteem is omdat
‘het hoort’; Marqt is mede vanuit die
overtuiging opgericht. Verder is het
ook een motief ‘dat loont’; Marqt prijst
zich hierdoor goed in de markt en weet
een niche publiek aan te trekken.

WATERBEDRIJF
MARQT VITENS
M
Drinkwater
arqt is een voor
keten van
Friesland
voedselwinkels
, Overijssel,
die
‘eerlijke,’ G
producten
elderlandverkoopt
en Utrecht
.
Flevoland
Producten worden door hen
tc basic
eten’info
genoemd:
‘Eecht
o (meestal biologisch) groenten,
fruit en zuivelproducten,
o Gemaakt door geselecteerde
producenten,
o Die met respect omgaan voor
natuur, dieren en mensen,
o Eten dichtbij de oorsprong,
o Eerlijke prijs voor het product.
Marqt bestaat sinds 2008, en heeft
10 Winkels (Amsterdam, Haarlem,
Den Haag en Rotterdam);
Filosofie: Echt eten met respect
voor natuur, dieren en mensen.
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Met wie
Marqt werkt samen met geselecteerde producenten. Het
bedrijf werkt niet expliciet samen met de overheid of
andere partijen op gebied van natuur. De producenten
zijn geselecteerd op basis van hun verhaal en
mentaliteit. Alleen mensen die begrijpen wat het concept
van echt biologisch produceren inhoudt, worden een
leverancier aan Marqt. De kwaliteit van producten en de
bijbehorende verhalen worden steeds gecontroleerd .
Marqt hanteert geen harde evaluatiecriteria van
biodiversiteit bij elke producent. Elke boer heeft
zijn eigen manier om te werken. Marqt heeft daar
geen controle over. Sommige boeren hebben
recreatiegebieden op hun terreinen, anderen werken met
gemengde velden die lokale biodiversiteit ondersteunen.
Het gaat om de diversiteit en het verhaal.
Bron: marqt.nl

Marqt
Hoe
Marqt is een jong groeiend bedrijf dat steeds meer
ruimte biedt aan agrarische ondernemers om
producten te leveren. Producten met een verhaal en
meestal positieve impact op biodiversiteit.
Marqt werkt via specifieke afspraken samen met
haar producenten. Deze afspraken zijn gebaseerd
op leidmotieven en mentaliteit van de boeren die
gezamenlijk werken aan natuur in Nederland. Via deze
toeleveranciers werkt Marqt indirect aan biodiversiteit.
Zo hebben bepaalde productiemethoden van deze
producenten een positieve impact op de bijenstand.
Dit controleert Marqt niet, maar gebeurt op basis
van vertrouwen door de selectie van de producent.
Concrete activiteiten zoals sponsoring van een
bijenproject die impact hebben op biodiversiteit
worden niet direct door Marqt ondernomen. Impact
vindt dus indirect plaats via de productlijn.
Daarnaast is Marqt actief in het bij elkaar brengen
van deze producenten rondom een product. Zij
koppelen verschillende producenten aan elkaar om een
gezamenlijk product te maken. Zo maken zuivel- en
fruitproducenten gezamenlijk een speciale fruityoghurt
die bij Marqt in het schap staan. Verder worden er ook
bijeenkomsten rond kennisuitwisseling georganiseerd
om synergie te creëren en vooral elkaar (boeren en
Marqt) te helpen.
Een van de dilemma’s van Marqt is om boeren te
overtuigenvan nieuwe of betere productiemethodes,
aangezien het effect van deze methodes vaak moeilijk
te meten zijn. Als de meetbaarheid van een bepaalde
activiteit, bijvoorbeeld natuurlijke plaagbestrijding,
niet duidelijk is dan willen de boeren vaak geen
risico’s nemen. Als de prijs van dit soort activiteiten
ingecalculeerd kan worden in het eindproduct dan is
innovatie sneller te realiseren, onder andere vanwege
minder risico’s op de marges van de boeren. De
eindprijs zou tegelijkertijd ook duidelijker uitgelegd
kunnen worden aan de consument.
Bedrijven en Natuur			
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IMPACT
De huidige impact van Marqt op de natuur en biodiversiteit
in Nederland is moeilijk te schatten, omdat activiteiten voor
het behoud van biodiversiteit gebeurt door hun producenten
en dit niet gemonitord wordt.

Het type natuur dat gecreëerd
Marqt leveren, kan
geschaard worden onder de kijkrichting ‘functionele
natuur ’. Potentieel zou Marqt dus een grotere impact
wordt door de producenten die aan

kunnen hebben op biodiversiteit

omdat biologische telers

en boeren aan hen leveren waardoor e zij meer sturing
geven aan biodiversiteit.

Het is echter onduidelijk in hoeverre
Marqt daadwerkelijk invloed heeft op de fysieke toestand
van biodiversiteit in agrarisch gebied, aangezien dit niet
gemonitord wordt . De impact van Marqt is meer aanwezig
vanuit een idealistisch perspectief. Het is een groeiend jong
bedrijf dat natuur op innovatieve wijze aan de consument
presenteert, waardoor bewustzijn vergroot wordt.

Om een

goed gesloten verhaal te hebben aan de consument zou de
impact van biodiversiteit op het bedrijf van hun producenten
beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Dan is de

daadwerkelijke impact via deze productielijn goed te schatten.
Factsheet Bron: Interview met David Klingen, Quality Expert bij Marqt, 2014.
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McCain
Bron: CLM Onderzoek en Advies BV

Wat
McCain is een internationaal
aardappelverwerkingsbedrijf en heeft in
Nederland vanaf 2013 een pilotproject
opgezet om de ontwikkeling van
biodiversiteit te stimuleren op het
bedrijf van hun telers. Er zijn twee
groepen van elk 15 telers in Flevoland
en Zeeland die maatregelen nemen
op hun bedrijf om biodiversiteit te
stimuleren. Zij komen in studiegroepjes
bij elkaar om ervaringen uit te wisselen
en deze maatregelen te beoordelen.
In deze pilot gaat het onder meer

om akkerranden, groen op het erf
en bodembiodiversiteit. De GAIAmeetlat van het Centrum voor
Landbouw & Milieu (CLM) is hierbij een
hulpmiddel. Deze meetlat geeft telers
inzicht in biodiversiteitmaatregelen
in een bepaalde biodiversiteitsscore.
Elk jaar worden de bloem- en
groenranden door studenten van CHA
Vilentum Hogeschool gemonitord op
biodiversiteit. De ambitie van McCain
NL is om biodiversiteit te stimuleren bij
alle telers in hun contractbestand.

Waarom
McCain heeft een wereldwijde CSR
(Corporate Social Responsibility)
strategie met doelstellingen op het
gebied van duurzaamheid, waar
biodiversiteit onderdeel van uitmaakt.
McCain ziet dat door de jaren heen
hun CSR een bredere insteek krijgt:
van puur teeltbegeleiding naar milieu
en natuur. McCain realiseert dat het
bedrijf afhankelijk is van de aardappel
als grondstof en daarom duurzaam
geteeld moet worden: “Wij willen graag
dat die grondstof, de aardappel, op een
duurzame manier wordt aangeleverd
en dus ook geteeld. Uiteindelijk komt
die aardappel bij ons terecht. Wij
voelen daar een verantwoordelijkheid
voor en dat wij daar als McCain iets
mee moeten. Biodiversiteit is een
hot issue wereldwijd. Er zijn heel
veel soorten die niet meer bestaan
of erg onder druk staan, daar wil je
als bedrijf ook iets mee. Het project
met CLM over die akkerranden was
een optie om daar als McCain iets
mee te doen.” (agronomiemanager
Bedrijven en Natuur			
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McCain). Behalve dat McCain deze
verantwoordelijk voelt, wordt er vanuit
de keten ook steeds meer eisen gesteld
op het gebied van duurzaamheid,
onder andere door McDonalds en
BurgerKing. “Deze bedrijven raken
steeds beter agronomisch onderlegd,
vragen naar de impact van McCain op
de leefomgeving en verbreden hun
eisen van voedselveiligheid naar natuur
en biodiversiteit” (agronomiemanager
McCain). In de drijfveer van
McCain om aan biodiversiteit te
doen zijn verschillende motieven
te onderscheiden. Een reden om
biodiversiteit te stimuleren is omdat
McCain hun grondstof zeker wil stellen
voor de toekomst. Ook hun afnemers
vragen om meer natuurvriendelijke
productie. Verder voelt het bedrijf een
innerlijke verantwoordelijkheid om
binnen hun mogelijkheden een bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling van
biodiversiteit, omdat wereldwijd de
biodiversiteit verloren gaat.

MCCAIN
WATERBEDRIJF
FOODS HOLLAND
VITENS BV
- aardappelverwerkingsbedrijf met
Drinkwater
productielocaties
voor Friesland
wereldwijd
, O
; verijssel,
46
elderland
familiebedrijf
en Utrecht
-Flevoland
McCain ,isGeen
en bestaat sinds 1957 en heeft
hoofdkantoor
Etc basic info in Canada;
- Stimuleringspilot voor biodiverse
aardappels onder telers in Nederland
- Wereldwijd MVO programma
met 11 pijlers op gebied van:
1. natuurlijke voedingsstoffen,
2. voedingswaarde,
3. voedselveiligheid,
4. minder zout
5. gezondheid medewerkers,
6. milieuprestaties,
7. energie- waterverbruik
8. CO2 footprint
9. transport
10. verpakking
11. Agroeconomische uitwisseling
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Met wie
McCain werkt samen met partners als CLM,
Landschapsbeheer Flevoland en Gelderland, CAH
Vilentum Hogeschool en hun telers in het pilotproject
‘Biodiverse Aardappels’. De relatie met de overheid is
hier op subsidiebasis, via de subsidielijn ‘Businesses
and Biodiversity’. Verder is overheidsimpact of
samenwerking nauwelijks aan de orde. Een prettige
stimulans zou mogelijk het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid in 2015 kunnen zijn. Op gebied van
duurzaamheid, voedselveiligheid en ook steeds meer
voor natuur en biodiversiteit werkt McCain samen met
haar afnemers, zoals McDonalds en BurgerKing, die
bepaalde eisen stellen en samenwerken in pilotfarms
om duurzamer te produceren; lees: schoner, efficiënter
en minder uitstoot.
Bron: CLM Onderzoek en Advies BV

McCain
Hoe
McCain is de initiator van de pilot ‘Biodiverse
Aardappels’: een samenwerkingsproject tussen teler en
afnemer (McCain). Deze activiteit heeft een indirecte
link met het productieproces van McCain, namelijk
het waarborgen van hun grondstof: de aardappel.
De sturing vindt plaats via stimulering van biodiverse
maatregelen die telers kunnen nemen op hun bedrijf,
zoals akkerranden inzaaien, bodembewerking en
extra groene elementen op hun erf. Deze maatregelen
hebben direct effect op de fysieke biodiversiteit: op en
in de bodem van de akkers(randen) en het erf van de
telers.
Het effect van deze maatregelen is direct gericht op
fysieke biodiversiteit, ondanks de indirecte sturing
van McCain. De strategie van het project is om
telers de waarde en functie van biodiversiteit te
laten inzien, zoals akkerranden die afspoeling van
nutriënten tegengaan en tegelijkertijd een natuurlijke
plaagbestrijding kunnen vormen in hun gewassen.
De uiteindelijke ambitie van McCain is dat elke teler
uit hun contractbestand biodiverse maatregelen op
hun bedrijf toepassen. McCain kan dit echter niet van
hun telers afdwingen aangezien het bedrijf daar geen
beslissingsbevoegdheid over heeft.

Bron: CLM Onderzoek en Advies BV

IMPACT
Natuur heeft hier een functionele bijdrage voor de
agrarische productie in de vorm van bloemrijke akkerranden
en bodembiodiversiteit.

Daarnaast hebben de akkerranden

een landschappelijke waarde en kun je spreken over een
toevoeging in de beleefbaarheid van het landschap voor
burgers en recreanten.

Als McCain deze pilot weet uit te

rollen over alle telers in hun contractbestand, dan zou dit

Daarom probeert het bedrijf de telers te begeleiden
en te stimuleren met een stimulans of prikkel. “Wij
kunnen niet zeggen, jij moet dat gebruiken, jij moet
dat gebruiken, zolang de teler binnen de wet werkt.
Er moet het een en ander gebeuren om de telers
te verleiden. Dat doen we onder andere door de
voordelen van biodiversiteit voor de boer te benoemen
en deze juist aan hen te laten zien. Het zijn uiteindelijk
ook niet alleen muntjes waar het om gaat. Als een boer
een mooie kruidenrijke akkerrand heeft aangelegd,
en er fietst iemand uit het dorp langs en die zegt: ‘he
wat bloeit het daar mooi boer Piet’, dan geeft dat die
boer een positief gevoel. Dan doet hij het volgend jaar
weer.” (agronomiemanager Noord-Europa)

een behoorlijke impact kunnen hebben op natuur in Nederland.
Het centrale projectdoel is om bij tenminste 100 boeren of
op ten minste 6000 ha biodiversiteitsmaatregelen te treffen.
De reden voor McCain om dit bij hun telers te stimuleren
is omdat daar de grootste impact op biodiversiteit ligt in

de keten. In het huidige stadium is de impact op de algehele
natuur in

Nederland te verwaarlozen, aangezien het een

pilot betreft met nog relatief weinig telers en er nog geen
recente data bestaat wat betreft monitoring. In

2013 is een
Elk

nulmeting gehouden om de basisreferentie op te stellen.

jaar wordt nu een ecologische monitoring gehouden bij

deelnemende bedrijven door studenten van de CAH Vilentum
Hogeschool. Aan het eind van de pilot kan een conclusie
getrokken worden over het effect van de maatregelen op
de natuurkwaliteit in dat betreffende agrarische gebied.

Factsheet Bron: Interview met Erik Haasken van McCain, 2014

Bedrijven en Natuur			

Wageningen UR 					

2014

Reiderwolde
Wat
Reiderwolde is speciaal opgericht
voor particulier natuurbeheer met
als doelstelling om landbouwgrond
te kopen en om te zetten in natuur.
De drie vennoten die in dit initiatief
geïnvesteerd hebben, combineren een
eigen agrarisch bedrijf met particulier
natuurbeheer.. Om het natuurbeheer
ook financieel te kunnen bekostigen,
worden verschillende functies en
activiteiten gecombineerd. Daarbij gaat
het onder andere om schapenhouderij,
voederwinning, natuurbegraven en
houtteelt (op termijn).

De nieuwe natuurontwikkeling heeft
plaats gevonden op basis van een
inrichtingsplan dat de Dienst Landelijk
Gebied mede heeft . Dit heeft
geresulteerd in extensief beheerde
graslanden, natte natuur en nieuwe
bosaanplant. In overleg met lokale
partijen (o.a. dorpsverenigingen)
zijn ook verschillende recreatieve
onderdelen aan het plan toegevoegd,
zoals een extra wandelpad, uitkijktoren,
amfitheater en een blotevoetenpad.

Waarom
Het bestaan van Reiderwolde
is hoofdzakelijk te danken aan
de persoonlijke drive en het
doorzettingsvermogen van enkele
trekkers, waaronder de huidige
vennoten. Tussen de eerste ideeën
en de uiteindelijke realisatie zit
ongeveer drie tot vier jaar. Zeker in de
beginfase heeft dit initiatief de nodige
weerstand uit de omgeving moeten
overwinnen en dat was niet gelukt
zonder de intrinsieke motivatie van
deze trekkers.
Deze intrinsieke motivatie komt voort
uit de persoonlijke voorkeur van
de trekkers voor meer extensieve
vormen van agrarisch (natuur) beheer
en de overtuiging dat particulier
natuurbeheer ook prima door boeren
en landgoedeigenaren uitgevoerd kan
worden. In het verleden waren het
tenslotte ook altijd deze partijen die
natuur beheerden.
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Uiteraard moet het initiatief ook
bedrijfsmatig positief doorgerekend
kunnen worden. Hoewel dit in eerste
instantie niet eenvoudig is gebleken
en doorlopend de nodige creativiteit
vraagt van de initiatiefnemers wegen
de baten toch op tegen de kosten.
“Het is schitterend werk,
natuurbeheer. Ik mag dat graag doen.
Dan hoef je ook niet elk uur uitbetaald
te hebben”, aldus een van de trekkers.
.

WATERBEDRIJF
REIDERWOLDE
VITENS
RDeiderwolde
rinkwater isvoor
een nieuw
Friesland
natuurgebied
, Overijssel,
aan
de oostzijde
, Gelderland
van deen
Blauwestad
Utrecht
Flevoland
in de provincie Groningen. Het is een
gevarieerd
Etc basic info
gebied van ruim 200 ha
bestaande uit verscheidene graslanden,
moerassen, poelen en bossen. Reiderwolde
is een VOF voor particulier natuurbeheer
die in 2007 is opgericht. Op ongeveer
10 ha van het gebied is ruimte gecreëerd
voor een natuurbegraafplaats.

Wageningen UR 					

2014

Met wie
De VOF zelf bestaat uit drie vennoten met een eigen
agrarisch bedrijf en de nieuw opgerichte Stichting
Recreatie Reiderwolde. Om de VOF op te richten, hebben
de initiatiefnemers flink moeten strijden, onder andere
met de Provincie, Staatsbosbeheer en bestuurders
van de Blauwestad. Inmiddels vindt met deze partijen
op een constructieve manier afstemming plaats.
Zo zijn er momenteel zelfs gesprekken gaande met
Staatsbosbeheer om een gedeelte van de gronden die
buiten Reiderwolde liggen ook te gaan beheren.
Verder werkt Reiderwolde in de praktijk samen
met een groot aantal partners waaronder lokale
(bewoners)organisaties (dorpsvereniging, natuurclub
Oldambstergroen, bijenvereniging), de Agrarische
Natuurvereniging, scholen (maatschappelijke
stages), Staatsbosbeheer en vrijwilligers die de
natuurontwikkeling monitoren.

Bron: Reiderwolde.nl

Reiderwolde
Hoe
Reiderwolde is een initiatief van enkele (agrarische)
ondernemers en is specifiek gericht op de aankoop,
inrichting en beheer van ruim 200 ha. voormalige
landbouwgronden als nieuwe natuur. Hoewel er voor
de aanschaf en inrichting van de gronden subsidies
beschikbaar waren via het Nationaal Groenfonds en
er een beheersvergoeding is op basis van pakketten
natuurbeheer heeft de oprichting van de VOF ook forse
investeringen gevraagd van de initiatiefnemers. Zowel
qua tijd en energie als financieel.
Een initiatief als Reiderwolde vraagt om een aantal
specifieke randvoorwaarden, zowel persoonlijk, als
sociaal-maatschappelijk als ruimtelijk. Dit maakt
ook dat het initiatief vrij uniek is en als zodanig
zeker niet zomaar kopieerbaar. De belangrijkste
ingrediënten voor succes zijn de persoonlijke drive
en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers.
De ervaringen van Reiderwolde en met name ook de
creatieve oplossingen en functiecombinaties die worden
ontwikkeld, kunnen echter wel als inspiratiebron dienen
voor andere initiatieven van particulier natuurbeheer.

Bron: Reiderwolde.nl

IMPACT OP NATUUR
Dankzij Reiderwolde is meer dan 200 ha landbouwgrond
(akkerbouw) verworven en ingericht als nieuwe natuur.
Deze nieuwe natuur bestaat uit ongeveer 50% grasland
en ongeveer 25% bos en struweel en 25% natte
natuur: moeras en water. Een deel van het grasland
en bos is ook in gebruik als natuurbegraafplaats.
Het grasland wordt extensief beheerd. Het (nu
nog jonge) bos bestaat grotendeels uit streekeigen
boomsoorten als eik, els, berk en es.
Hoewel de natuur zich nog verder moet ontwikkelen, weten
Reiderwolde inmiddels te vinden.
Qua vogelsoorten zitten er inmiddels veel leeuweriken
(80 paartjes op 200 ha), patrijzen en velduilen. Qua
flora zijn onlangs de eerste orchideeën teruggekomen.
Behalve voor de natuur heeft Reiderwolde ook een
verschillende soorten

maatschappelijke impact dankzij de ruimte die wordt geboden
aan uiteenlopende recreatieve en educatieve activiteiten.

Factsheet Bron: Interview met Ab van Middelkoop, van Reiderwolde, 2014.
Bron: Reiderwolde.nl
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Vitens
Wat
Vitens beheert zo’n 3000 ha
waterwingebieden in NoordoostNederland waar grondwater
gewonnen wordt voor drinkwater.
Deze gebieden zijn natuurgebieden
en worden ecologisch beheerd. Een
beheerplan wordt opgesteld met
specifieke natuurdoelen die passen
bij de omgeving, ondergrond en
abiotiek. “Vitens heeft de filosofie
het type natuur na te streven dat
past bij de omgeving en abiotische
omstandigheden” (ecoloog Vitens). Het

beheer wordt uitgevoerd door (eigen)
terreinbeheerders en bijgestuurd op
basis van monitoringsgegevens. Als
de terreinen in de buurt liggen van
Natura 2000-gebieden of het Nationale
Natuur Netwerk (voormalige EHS)
dan liggen deze doelen vaak in het
verlengde hiervan. Vitens stuurt natuur
aan op systeemniveau, en kijkt naar
de grote lijnen en de karakteristieken
van het landschap. De terreinen
variëren van klein tot groot en liggen in
verschillende landschapstypen.

Waarom
Natuur is onlosmakelijk verbonden
met de grondwaterwinningen van
Vitens, omdat natuur de bodem
en het grondwater en daarmee de
drinkwaterbronnen schoonhoudt. “Als
er iets mis is met de grond, dan is
het water ook niet goed” (strategisch
omgevingsmanager Vitens).
Natuur houdt de bodem schoon en
daardoor de zuiveringskosten van
het drinkwater laag. Een simpele
zuivering is daarop meestal voldoende.
Vitens ziet functiecombinaties tussen
drinkwaterwinning en natuur als
kansrijk. Het gaat in beide gevallen
om extensieve en laagdynamische
functies, die qua schaal, dynamiek en
intensiteit bij elkaar passen. Daarom
maakt natuur integraal onderdeel
uit van de bedrijfsstrategie om
grondwater te winnen, en zijn bijna
alle waterwingebieden ingericht als
natuurgebied en worden ze ecologisch
beheerd. Een motief om natuur te
beheren is dus ‘omdat het loont’
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en direct ten goede komt aan het
productieproces. Daarnaast zijn de
wingebieden ook visitekaartjes van
Vitens: “Wat we graag willen met de
wingebieden is niet alleen iets doen
voor biodiversiteit, maar ook een stukje
waardecreatie voor de omgeving;
dus dat mens, plant en dier het een
aantrekkelijke plek vinden om te
verblijven” (ecoloog Vitens). Behalve
dat natuur een functie heeft in het
productieproces werkt het ook in het
voordeel voor draagvlak en imago voor
het bedrijf.

Met wie
De natuurgebieden worden beheerd
door eigen terreinbeheerders van
Vitens. Deze hebben een regiefunctie
richting bijvoorbeeld aannemers. Vitens
werkt samen met natuurorganisaties
als Natuurmonumenten en Het Utrechts
Landschap bij de ontwikkeling van de
maatstaven van het beheerplan en het
operationele beheer.

WATERBEDRIJF VITENS
• Drinkwaterbedrijf in Friesland,
Overijssel, Flevoland,
Gelderland en Utrecht.
• Voorziet 5,5 miljoen mensen van
schoon en veilig drinkwater.
• 100 productiebedrijven,
110 productielocaties voor
grondwaterwinning en twee
locaties met oeverinfiltratiewinning

(oppervlaktewater uit rivier).
• Vitens heeft 1500 ha in eigendom
en beheert in totaal 3000 ha
natuur-/waterwingebieden.
• Alle waterwingebieden zijn
natuurgebieden en worden ecologisch

beheerd via beheerrichtlijnen.
• Natuurgebieden openbaar
toegankelijk, zie ook wandelapp.
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Daarnaast werkt Vitens ook samen met gemeenten
en provincies, onder andere op het gebied van
ruimtelijke ordening en om drinkwatervoorraden in de
ondergrond in kaart te brengen en veilig te stellen. Deze
samenwerking valt te typeren als kennisexpertiserelatie.
Zo worden hydrologen en andere experts van Vitens
ingezet bij bepaalde provinciale beleidsontwikkelingen.
Ook met omwonenden van waterwingebieden wordt
samengewerkt, onder andere bij de beheerevaluaties
van de natuur. Deze relatie valt valt te typeren als de
dialoog aangaan met de omgeving, en kan in het kader
van maatschappelijk verantwoord ondernemen gezien
worden als een participanthouding van het bedrijf
naar de samenleving toe. Daarnaast stelt Vitens waar
mogelijk natuurgebieden open rondom de kern van het
waterwingebied voor recreatiedoeleinden.
Bron: Vitens.nl

Vitens
Hoe
Natuur maakt onderdeel uit van het productieproces bij
Vitens en krijgt haar beslag in de waterwingebieden.
Er bestaat een directe relatie met een gebied waar
Vitens invloed heeft op de natuurkwaliteit. Vitens
beheert haar gebieden naar eigen maatstaven. Er is
een beheerrichtlijn voor grasland, heide of bos, waarop
in hoofdlijnen staat aangegeven hoe het type natuur
te beheren. De meeste terreinen zijn in eigendom van
Vitens en hierdoor kunnen ze hun primaire waterbron
goed beschermen. Het natuurbeheer wordt bekostigd
uit het budget van het drinkwatertarief, omdat “natuur
een elementair onderdeel vormt van de bedrijfsvoering
en daarom zit inbegrepen in de prijs van het drinkwater”
(strategisch omgevingsmanager Vitens).
Natuur en water zijn communicerende vaten, die elkaar
nodig hebben. Behalve dat Vitens haar bron beschermt
door aankoop en eigendom van terreinen is er ook nog
het grondwaterbeschermingsbeleid. Dit beleid beschermt
het waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied
via ruimtelijke ordening en laat geen (mogelijk) kwalijke
activiteiten toe. Deze bescherming geldt echter niet voor
het intrekgebied. Dat is een punt van aandacht, want
grondwater doet er lang over om van a naar b te komen.
Dingen die daarin gebeuren – bijv. een vervuiling –
kunnen een behoorlijk effect hebben op de kwaliteit van
het drinkwater.
Vitens probeert daarom zoveel mogelijk samen
te werken met andere partijen. Soms worden
ook strategische aankopen gedaan om bepaalde
grondwaterbronnen te beschermen tegen bijv. stedelijke
ontwikkelingen of industrie. Deze gebieden worden
dan als natuur beheerd. Vitens geeft voorkeur aan
een scheiding in dynamische, intensieve functies en
extensieve, laagdynamische functies (i.e. natuur en
water) in de ruimtelijke ordening. Voor de toekomst
is dat een belangrijk vraagstuk, aangezien de druk
op de onder- en bovengrond steeds meer toeneemt.
Vitens ziet voor de overheid een regierol om bepaalde
ontwikkelingen in goede banen te stimuleren en
faciliteren.
Bedrijven en Natuur			

Bron: Vitens.nl

IMPACT
Met meer dan 100 locaties beheert Vitens zo’n 3000 ha
natuur. Vanwege de oppervlakte alleen al heeft dit een
behoorlijke impact op de natuurkwaliteit in Nederland. De
activiteiten en het beheer worden nauwkeurig gemonitord en
geëvalueerd, vaak samen met terreinbeheerders, de omgeving
en vrijwilligers.

Ondanks de soms kleine terreinen zijn

deze gebieden vaak belangrijke stapstenen voor flora
en fauna tussen grotere natuurgebieden in.

De natuur
Vitens draagt hierdoor bij aan een
groter natuurnetwerk. Natuurdoelen worden gezocht die
op de terreinen van

passen bij de ondergrond en abiotische omstandigheden
en hebben natuurlijke processen vaak de ruimte.

De natuur
Vitens een functioneel karakter, omdat deze
bijdraagt aan goed, schoon en veilig water. Recreatie
wordt gestimuleerd op de natuurterreinen van Vitens als
dat geen overlast veroorzaakt voor de waterkwaliteit. .
De waterwingebieden van Vitens dragen dus aanzienlijk
bij aan natuurkwaliteit en –bescherming in Nederland.
heeft voor

Factsheet Bron: Interview met Lize Beekman, Strategisch Omgevingsmanager en Henk Hunneman,
Specialist Ecologie bij Vitens, 2014
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