Basiskwaliteit biodiversiteit
kan je bereiken door samen te werken
aan de kwaliteit van het landschap
NATUUR ALS PARTNER
Het landschap levert diensten
Met het inschakelen van natuur ten behoeve van duurzaamheid wordt het functioneren van natuur
zoveel mogelijk benut ten behoeve van de leefomgeving. Om te zorgen dat het landschap de
waarden creëert die mensen belangrijk vinden, is het vaak nodig om het landschap anders vorm te
geven of anders te beheren, bijvoorbeeld door meer natuurlijke elementen (groene infrastructuur)
aan te leggen. We noemen dit investeren in landschapsdiensten.

Basiskwaliteit biodiversiteit
Basiskwaliteit biodiversiteit is de basisverzekering voor goed werkende landschapsdiensten zowel
in het landelijk gebied als in de stad. Het is de soortenrijkdom, die er voor zorgt dat gewenste
diensten effectief en betrouwbaar kunnen worden geleverd. De groene infrastructuur is de
belangrijkste drager van die soortenrijkdom.
Met behulp van basiskwaliteit biodiversiteit bepalen we de randvoorwaarden voor de levering van
diensten, bijvoorbeeld:
Welke typen groene infrastructuur dragen bij aan de dienst?
Hoeveel groene infrastructuur is er nodig om de biodiversiteit effectief en betrouwbaar het
werk te laten doen?
Waar is er voldoende groene infrastructuur en waar is versterking nodig?
Wat zijn de randvoorwaarden voor het stapelen van diensten, zodat de groene infrastructuur
meerdere diensten kan leveren?
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Participatieve ontwerpmethode
Deze methode “ontwerpen met basiskwaliteit biodiversiteit” vormt de basis voor integratie en
samenwerking in gebiedsprocessen. Deze ontwerpmethode operationaliseert kennis over het
belang van biodiversiteit en groene infrastructuur als drager van meerdere landschapsdiensten.
Daarnaast biedt de methode ontwerprichtlijnen aan als randvoorwaarden voor het effectief en
betrouwbaar leveren van diensten in het gebied. De participatieve ontwerpmethode brengt
burgers, bedrijven, gemeentes en andere partijen bij elkaar. Door deze samenwerking ontstaat een
integraal ontwerp waarin de afzonderlijke initiatieven elkaar versterken.
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Gebiedsproces: belanghebbenden in een gebiedsproces bepalen de gewenste waarden en het gewenste
niveau van functioneren. Vervolgens zijn vuistregels ontwikkeld welke groene infrastructuur er nodig is voor
de effectieve en betrouwbare levering van diensten.

Het landschap verbeteren stimuleert samenwerking
Voor het bereiken van ambities zijn vaak anderen nodig. Dit leidt dan ook tot meer samenwerking.
Het inzicht dat groene infrastructuur meerdere diensten tegelijk levert en dat de effectiviteit van
deze diensten toeneemt door maatregelen op landschapsschaal stimuleert deze samenwerking
en leidt tot het formuleren van gemeenschappelijke ambities om het functioneren van diensten te
verbeteren.
De verwachting is dat onze participatieve ontwerpmethode de partijen in een gebied tot dit
inzicht brengt. Bovendien stelt de methode belanghebbenden in staat om met elkaar besluiten
te nemen over maatregelen in het landschap om gewenste diensten op de gewenste plaats te
versterken.
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Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale keten, een
duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis ontwikkelen voor
een klimaatneutrale maatschappij: dat zijn de ambities waarvoor het initiatief
Groene Cirkels, opgericht door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland
en kennispartner Wageningen Environmental Research zich inzet.
Voor meer informatie zie www.groenecirkels.nl
Of neem contact op met Claire Vos (Claire.Vos@wur.nl) of
Eveliene Steingröver (Eveliene.Steingrover@wur.nl)

