
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviesbureaus trekken  
samen op voor  
biodiversiteitsherstel 

 
 
 
 
 
 
 

 

Het mag geen verrassing meer heten dat de biodiversiteit essentieel is 

voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde 

leefomgeving. Toch was het lang een ondergeschoven kindje in de 

ruimtelijke ordening. De laatste jaren is er een kentering zichtbaar. 

Samenwerking wordt als de sleutel tot succes gezien in het stoppen van 

biodiversiteitsverlies. TAUW, Arcadis en Bureau Waardenburg voegen met 

een grote groep kennisinstellingen, bedrijven, boerenorganisaties en 

natuur- en milieuorganisaties de daad bij het woord.  
 



 

 

 
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hebben de adviesbureaus met meer dan honderd partijen de 

handen ineen geslagen om samen biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar -herstel. Het is 

een grote maatschappelijke beweging met invloed tot in het kabinet. Kern van de aanpak is om 

samenwerking tussen alle relevante actoren op gebiedsniveau te stimuleren, te inspireren en te 

waarderen voor inspanningen die bijdragen aan biodiversiteit. Want natuur kent geen scherpe grenzen. 

Dieren en planten moeten worden verbonden tussen gebieden. “We zien het als onze maatschappelijke 

taak om aan te sluiten bij deze beweging”, zegt TAUW’s Teammanager Ecologie Frank Aarts. 

“Biodiversiteitsherstel is niet iets van één partij. Advies- en ingenieursbureaus kunnen hier een belangrijke 

taak in vervullen.” 

 

Gezamelijke vuist 
 

Op het eerste oog klinkt dat wellicht tegenstrijdig. Naast milieuadvies richt een bedrijf als TAUW 

zich immers op ook bouw en infrastructuur; een sector met traditiegetrouw een negatieve impact 

op de biodiversiteit. In projecten werden ecologen dan ook lang als lastig ervaren. Aarts heeft 

intern het nodige missiewerk verricht om dat om te buigen. Eric Schouwenberg, hoofd van de 

Adviesgroep Natuur en Biodiversiteit van Arcadis herkent dat. “Inmiddels is er een breed 

bewustzijn in ons bedrijf dat natuur en biodiversiteit belangrijk zijn. Het is de basis van een 

kwalitatief goed leven. Daar staan we voor.” Voor Arda van Helsdingen was de interne strijd 

minder. Zij is als landschapsarchitect verbonden aan Bureau Waardenburg dat zich al ruim veertig 

jaar richt op advies en onderzoek in en met de natuur. Die waardevolle kennis brengt Van 

Helsdingen in in het Deltaplan. Zo maken de samenwerkingspartners een gezamenlijke vuist. “Het 

is mooi om te zien wat er ontstaat als je samenwerkt. We spreken een commitment uit waarop ook 

wordt gestuurd. Dat geeft een fijne druk, want we willen natuurlijk echt wat voor elkaar krijgen.”  

 

De deelnemende bureaus delen de wil om natuur inclusieve impact te 

hebben in projecten en laten zich in het Deltaplan graag voeden met 

kennis en ervaringen. Een van hun bronnen hierbij is Louise Vet, 

emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan de Wageningen 

Universiteit en een belangrijke trekker van het Deltaplan. Ze is haar 

hele werkzame leven al pleitbezorger van het grote belang aan 

biodiversiteit en is blij te zien dat dat maatschappelijk steeds breder gedragen wordt. De adviesbureaus 

dicht zij hierbij een belangrijke rol toe. “Nederland bungelt onderaan de Europese lijstjes als het gaat om 

duurzaamheid. Het is een maatschappelijk probleem dat we ook als maatschappij moeten oplossen. 

Adviesbureaus horen daar bij. Het is belangrijk dat biodiversiteitsherstel in aanbestedingen pontificaal in 

Programma’s van Eisen komt te staan en niet meer als leuk finaal sausje dat bij de eerste de beste 

financiële tegenvaller wordt geschrapt. Daar moeten wij als brede organisatie om blijven roepen!”  

 

 

Ecologische én financiële winst 
 
Het vraagt in projecten om een verandering van mindset. Van ‘we willen een beetje minder slecht zijn’ 

naar ‘we gaan daadwerkelijk biodiversiteit toevoegen’. Van Helsdingen weet dat dat kan. “En dat is 

helemaal niet zo moeilijk. Door ecologische kennis in het begin van een proces te borgen, is er echt winst 

te behalen. De natuur als uitgangspunt nemen en minder sturen op een eindbeeld in inrichting en beheer 

kan zelfs kostenbesparend werken.” Overheden en waterschappen raken daar steeds meer van 

doordrongen. Dat geldt ook voor de adviesbureaus zelf. Hun van oorsprong nauwe technologische visie 

verbreedt zich. “Onze ecologen en ontwerpers krijgen steeds vaker een volwaardige rol in projectteams. 

Die integrale benadering is cruciaal. Op deze manier werken we steeds meer mét in plaats van tegen de 

natuur”, vertelt Aarts.  

 

“Het is mooi om te 
zien wat er ontstaat 
als je samenwerkt” 

 

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/


 

 

In deze tijd van stikstofproblemen en ecosysteemherstelvraagstukken biedt het lidmaatschap aan het 

Deltaplan op deze manier ook commerciële kansen. TAUW, Arcadis en Bureau Waardenburg plukken er 

de vruchten van. “Het belang van natuurinclusief bouwen wordt steeds meer gezien. Gemeentes en 

provincies maken van biodiversiteit steeds vaker een belangrijk 

item in hun aanbestedingen. Dan helpt het dat we partner zijn van 

het Deltaplan”, licht Schouwenberg toe. “Het Deltaplan is een 

gerenommeerd platform. Uiteindelijk krijgen we op die manier ook 

echt meer opdrachten.” De adviesbureaus benutten daarbij 

geregeld elkaars kracht. “Zo werken wij momenteel samen met 

Bureau Waardenburg bij een gebiedsontwikkeling in de Naad van 

Brabant. Wij begeleiden het proces en Bureau Waardenburg levert de ecohydroloog. Zo brengen we de 

biodiversiteitskansen bij de ruimtelijke planvorming in kaart en zijn we samen sterk.”  

 

Het netwerk waarin de adviesbureaus zich dankzij het Deltaplan bevinden, is waardevol. De variatie aan 

partijen is enorm groot. Van aannemers tot de Vlinderstichting en van drinkwaterbedrijven tot 

onderwijsinstellingen. In verschillende werkgroepen vinden zij elkaar. “Samen gaan we echt sneller dan 

alleen,” meent Aarts. “We benutten elkaars kennis en bespreken elkaars uitdagingen. Wij kunnen hieraan 

bijdragen met innovatieve oplossingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luister de podcast! 
 
TAUW, Arcadis en Bureau Waardenburg namen onlangs een 
podcast op over hun verbondenheid aan het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel en de onderlinge samenwerking. Louise Vet 
schoof ook aan. Het geeft een interessant inkijkje in de manier 
waarop zij Nederland een stukje mooier maken op het gebied van 
ecosysteemherstel en biodiversiteit. 

 

 
 
 

Meer informatie? 
 

Frank Aarts 
frank.aarts@tauw.com 
 06-21106315

“We werken steeds 
meer mét in plaats  
van tegen de natuur” 

 
 

https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/podcast-samen-voor-biodiversiteit.html
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https://www.tauw.nl/op-welk-gebied/ecologie/biodiversiteit/



