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Green Deal Infranatuur

Partijen
 -  Waterschap Vallei en Veluwe
 -  Waterschap Aa en Maas
 -  Waterschap Rivierenland
 -  Waterschap Rijn en IJssel
 -  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 -  Hoogheemraadschap van Rijnland
 -  provincie Noord-Holland
 -  provincie Noord-Brabant
 -  gemeente Tilburg
 -  ProRail
 -  Gasunie
 -  TenneT
 -  Vitens
 -  ENGIE
 -  Heijmans
 -  Arcadis
 -  Grontmij
 -  De Vlinderstichting
 -  Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Rond infrastructurele werken is meer biodiversiteit realiseerbaar. Langs wegen en spoorwegen, onder 
hoogspanningmasten en bij watergangen en dijken liggen veel terreinen die ecologisch veel potentie hebben. 
Partijen onderkennen die mogelijkheden en willen binnen deze Green Deal de biodiversiteit stimuleren. Dat 
doen zij door enerzijds ervaring en kennis uit te wisselen, bijvoorbeeld in werkateliers. Daarnaast willen zij 
nieuwe projecten te initiëren. Voorbeelden daarvan zijn het ecologische beheer van bermen in de wijken Het 
Zand en Wandelbos in Tilburg, ecologische aanpassingen bij station Emmeloord-Zuidervaart en de realisatie 
van Natuurbank Schardammeroog.

Door samenwerking met de overheid moet er bovendien helderheid ontstaan over interpretatie van 
natuurregelgeving. Deze wetgeving is gericht op het beschermen van de natuur. Een andere vraag waar 
deelnemers antwoorden op zoeken is: hoe kunnen we biodiversiteit opnemen in businessmodellen? Meestal 
behoort creëren van meer natuur niet tot de kerntaken van een bedrijf. Daarnaast is het van belang om de 
kosten en baten bij het realiseren van nieuwe natuur inzichtelijk te maken, zodat aan de hand daarvan nieuwe 
verdienmodellen bedacht kunnen worden.

Resultaten
Partijen willen:
-  de bewustwording en kennis over biodiversiteit bij infrastructurele werken stimuleren;
-  de kosten en baten van biodiversiteit inzichtelijk maken;
-  kennis en ervaringen op het terrein van aanleg, beheer en onderhoud met elkaar delen;
-  meer duidelijkheid krijgen over de interpretatie van de natuurregelgeving.
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Inzet en acties partijen
-  Partijen streven er naar biodiversiteit onderdeel uit te laten maken van hun beheer.
-  Partijen delen hun kennis en ervaring over de implementatie en praktijkvoorbeelden én stellen een  
  werkplan op.
-  Partijen organiseren een conferentie over infranatuur en twee werkateliers per jaar.
-  Partijen leveren input voor de website www.infranatuur.nl.
-  Partijen dragen het belang van biodiversiteit bij aanleg, beheer en onderhoud van infrastructurele  
  werken uit in de eigen organisatie en extern.
-  De gemeente Tilburg voert concrete acties uit, waaronder het omschakelen naar ecologisch  
  bermbeheer in de wijken Het Zand en Wandelbos, waardeert de zones onder bestaande 150 
  kV-kabelverbindingen ecologisch op, én spant zich - samen met Tennet - in voor het verbeteren van de  
  ecologische kwaliteiten van de bermen bij het Bels Lijntje.
-  ProRail onderzoekt de mogelijkheden van duurzaam bermbeheer en welke bijdragen dit kan leveren 
  aan de stabiliteit, onderhoudsvriendelijkheid en de natuurwaarden van de berm én hoe dit kosten-
  technisch aantrekkelijk wordt.
-  ProRail onderzoekt de mogelijkheden om ‘natuurinclusief ’ aan te besteden voor nieuwbouw en 
  onderhoud.
-  Gasunie zet haar omgevingsmanagement in en deelt kennis met partijen.
-  TenneT wil in haar hoogspanningsnet de impact op de lokale natuur te minimaliseren. 
-  TenneT en De Vlinderstichting richten op drie onderstations een proefopstelling in voor het 
  bevorderen van biodiversiteit. 
-  TenneT breidt bij station Emmeloord-Zuidervaart de ecologische aanpassingen uit.
-  Vitens versterkt de ecologische waarborgen in haar planvorming en verankert in haar bedrijfsvoering 
  het selecteren van, en het toezicht houden op, zorgvuldig ecologisch handelen
-  Vitens gaat investeren in biodiversiteit.
-  Vitens onderzoekt de mogelijkheid om reststoffen te hergebruiken voor natuurontwikkeling.
-  Heijmans stelt een concrete ambitie op voor Natuurinclusief Bouwen voor 2020, vertaalt deze naar een 
  beleid en strategie en voert minimaal twee pilots uit.
-  Heijmans maakt een voorstel over hoe Natuurinclusief Bouwen gestimuleerd kan worden door 
  opdrachtgevers in de bouw- en infrasector middels EMVI aanbestedingen.
-  Heijmans ontwikkelt een maatregelenlijst en een toolbox met praktische oplossingen voor 
  Natuurinclusief.
-  Ieder waterschap voert minstens één pilot uit voor natuurvriendelijk beheer van waterkeringen.
-  De Waterschappen verkennen de mogelijkheden voor een natuurvriendelijke inrichting en beheer van 
  RWZI-terreinen en willen de biodiversiteit verbeteren van waterlopen.
-  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier realiseert Natuurbank Schardammerkoog.
-  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet bij twee projecten van zijn programma Verbetering 
  Boezemkades actief in op participatie en medefinanciering.
-  Arcadis spant zich in om klanten te helpen om natuurinclusieve oplossingen te vinden. 
-  Grontmij geeft voor haar klanten in verschillende projectfasen de mogelijkheden aan van verantwoord 
  gebruik van het Natuurlijk Kapitaal.
-  Grontmij brengt informatie in over gebruik van het Natuurlijk Kapitaal en sluit aan bij de aanpak van 
  de Green Deal Duurzaam GWW.
-  De Vlinderstichting organiseert workshops over Infranatuur.
-  De Vlinderstichting onderzoekt hoe zij het concept Tijdelijke Natuur kan inzetten bij infrastructurele 
  ontwikkelingen.
-  De Vlinderstichting begeleidt het proces van uitvoering van deze Green Deal.
-  De Vlinderstichting benadert natuurorganisaties voor het vervullen van een functie als klankbord en 
  als kenniscentra en functioneert tevens als aanspreekpunt voor deze organisaties.
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-  De Vlinderstichting organiseert een symposium om relevante bestaande platforms en initiatieven en 
  andere Green Deals, zoals platform BEE, Atlas Natuurlijk Kapitaal, de Green Deal Tijdelijke Natuur zich 
  te laten presenteren.

Inzet en acties Rijksoverheid
 -  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu deelt actief haar kennis van ecologisch bermbeheer, 

natuurcompensatie, landschappelijke inpassing van infrastructuur, ecoengineering en het 
meekoppelen van natuur in infrastructurele projecten;

 -  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu deelt de ervaringen die zij opgedaan heeft in het 
MeerJarenProgramma Ontsnippering (MJPO).

 -  Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt de ruimte die de nieuwe Wet Natuurbescherming 
biedt.

 -  Het ministerie van Economische Zaken brengt infrastructurele organisaties in contact met de Green 
Deal Infranatuur.
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