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Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan en voorzitter initiatiefnemer NERN: “We hebben al veel
bereikt met de gezamenlijke aanpak die we vandaag presenteren, waarin we scherpe tegenstellingen
hebben overbrugd en samen een beweging zijn gestart die op een andere manier gaat werken. Het
aansluiten van andere partijen is nu cruciaal voor het succes. Daarom gaan we onze beweging
verbreden en nodigen ook overheden, bedrijven en grondgebruikers uit om met ons mee te doen.”
Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds: “Om biodiversiteit in Nederland te herstellen
moet de landbouw een onderdeel van de oplossing worden. Dat kan alleen als we het voor boeren
aantrekkelijk maken om op een natuurvriendelijke manier voedsel te produceren. Het Wereld Natuur
Fonds werkt daarom samen met boeren, ketenpartijen en de Rabobank aan nieuwe verdienmodellen
en we zetten ons in om zoveel mogelijk partijen te vinden die boeren gaan belonen voor hun
prestaties op biodiversiteitsherstel.”
BoerenNatuur, een vereniging van boeren die zich al inzetten voor meer natuur op boerenland, biedt
aan om als regisseur op te treden voor het maken van gebiedsgerichte afspraken. Voorzitter van
deze vereniging Alex Datema stelt: “Landbouw en natuur zijn van nature met elkaar verbonden, maar
pas als we in het veld goed gaan samenwerken dan wordt 1 + 1 echt 3!”
Stichting Veldleeuwerik, een netwerk van gangbare akkerbouwers, biedt aan om vanaf 2020
resultaten op het gebied van biodiversiteit te meten, zodat akkerbouwers inzicht krijgen in hun
impact op biodiversiteit. Directeur Hedwig Boerrigter: “Duurzame telers werken samen met de
natuur. Meer kennis over de impact van de akkerbouwpraktijk op leven boven en in de bodem, leidt
tot een grotere impact op biodiversiteitsherstel.”
Sijas Akkerman, portefeuillehouder landbouw en natuur van de 12 Natuur en Milieufederaties: “De
Natuur en Milieufederaties werken in alle 12 provincies samen met agrariërs in Living Labs
Natuurinclusieve Landbouw en gebiedsprocessen aan het versterken van biodiversiteit op het
boerenland.”
Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center: “Biodiversiteit hebben we
hard nodig en herstel ervan is urgent. Naturalis levert de kennis, vertelt het verhaal en werkt samen
met iedereen die de trend wil ombuigen.”
Marc Jansen, directeur CBL: “Veel van wat supermarkten verkopen, begint als plantje in de grond. Of
het nu roerbakgroenten, een pak melk, een karbonaatje of brood is, het begint direct of indirect in de
grond. En meestal in de open ruimte op het platteland. Daarmee is er een directe verbinding tussen
de koelkast van de consument en de landbouwgrond. En deze landbouwgrond moet duurzaam
beheerd worden met ook aandacht voor biodiversiteit. Daarmee waarborgen we dat voedsel ook over
decennia nog op deze grond kan worden geproduceerd. Bovendien zorgt een gevarieerde en
krachtige biodiversiteit voor een aantrekkelijk landschap met een grote soortenrijkdom. Ook hierin
nemen supermarkten samen met ketenpartners, overheden en maatschappelijke organisaties de
verantwoordelijkheid die ons past om samen te werken aan een goede biodiversiteit.”

Ben Haarman, LTO Nederland: “Boeren zijn de oplossing. Het herstel van biodiversiteit gaat ons
allemaal aan. We willen daar meer werk van maken en bieden oplossingen aan. Het Deltaplan
beschrijft wat daarvoor nodig is. Met elkaar als initiatiefnemers benadrukken we dat in de eerste
plaats een goed verdienmodel nodig is. Biodiversiteit heeft een prijs. Dat moet in onze voedselketen
zichtbaar en belangrijk worden.”
Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: “Bescherming van natuur is geen taak van
boswachters alleen, maar van iedereen. Want natuur is overal. In beschermde natuurgebieden, maar
ook in weilanden, sloten, langs snelwegen en in stadsparken. Het mooie van het Deltaplan is dat het
de gedeelde verantwoordelijkheid voor herstel van biodiversiteit als uitgangspunt heeft. Daarmee zet
het een beweging in gang, waarmee we samen het verlies van biodiversiteit ombuigen naar herstel.”
Inge van Schie, Duurzame Zuivelketen: “Samenwerken is essentieel voor het herstel van biodiversiteit
in Nederland, maar ook de kosten en baten moeten we met elkaar delen. De Duurzame Zuivelketen
heeft daarom samen met anderen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij ontwikkeld. Die speelt
een belangrijke rol in dit Deltaplan. Boeren die zich inspannen om de biodiversiteit te stimuleren,
kunnen hiermee door consumenten, overheden en financiers op basis van geleverde maatschappelijke
diensten worden beloond. Zo maken we echt samen het verschil.”
Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs Agrifirm: “Biodiversiteit is van groot
belang voor de agrarische sector: inspelen op bodemleven, bestuiving en natuurlijke vijanden zijn
essentieel voor een verantwoorde voedselketen. Biodiversiteit maakt een integraal onderdeel uit van
de adviezen en diensten, die Agrifirm haar klanten en leden wil bieden. We zien dat onze veehouders
en telers al grote inspanningen leveren om de biodiversiteit te bevorderen. Vaak uit een sterke
persoonlijke overtuiging dat het anders moet. Als Agrifirm vinden we het belangrijk dat er meer
waardering komt voor deze inspanningen, en dat deze inspanningen ook beter zichtbaar worden
gemaakt. Zodat we met elkaar de effectiviteit van alle inzet kunnen verbeteren, en dat onze leden
worden beloond voor hun inspanningen. De uitvoering van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel vormt
een unieke basis om deze doelen te helpen realiseren.”
Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: “De infranatuur-partijen hanteren een integrale
benadering om biodiversiteit te koppelen vanuit andere invalshoeken zoals veiligheid, gezondheid of
middels een businessmodel. Het resulteert in win-win situaties en aansprekende praktijkvoorbeelden
in de openbare ruimte.”
Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij Rabobank: “Rabobank heeft samen met de klanten een grote
verantwoordelijkheid voor toekomstig perspectief. Dit uit zich in het lange termijn rendement en de
impact op duurzaamheid en biodiversiteit. Het deltaplan biodiversiteit is een goed initiatief om de
lange termijn afzet en de acceptatie van de maatschappij en consument te verbeteren.”

