
Toetreding tot de Green Deal Infranatuur 

 

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo is het slecht gesteld met 

de bijen- en vlinderstand in Nederland en zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan 

voor bijvoorbeeld de landbouw niet te overzien. Nederland beschikt over een dicht 

netwerk aan infrastructuur: wegen, spoor- en hoogspanningslijnen en -kabels, 

leidingen, dijken en waterwegen. Deze bestaande infrastructuur is zeer geschikt om 

het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur–EHS) en 

terreinen die verbonden zijn door infrastructuren te ondersteunen. 

 

Het doel van de Green Deal Infranatuur is te stimuleren dat de bewustwording en 

kennis over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur (b.v. best 

practices) bij aanleg, beheer en onderhoud daarvan actief met elkaar worden gedeeld. 
Op 1 april 2016 ondertekenden 21 partijen de Green Deal Infranatuur om aan te 

geven hun kennis en ervaring in te zetten om biodiversiteit in hun eigen werkgebied 

vanzelfsprekender te maken. 

 

Royal HaskoningDHV sluit met ondertekening van deze intentieverklaring aan bij de 

Green Deal Infranatuur. Royal HaskoningDHV geeft daar als volgt invulling aan: 

 
1. Royal HaskoningDHV maakt haar motto ‘Enhancing society together’ waar, door - 

als onderdeel van haar gedragscode - klanten expliciet te bevragen op de 

toegevoegde waarde voor de maatschappij van projecten voor infrastructuur in 

droge en natte netwerken in termen van duurzaamheid en biodiversiteit.  

2. Royal HaskoningDHV neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid waar het gaat 

om de groene en duurzame inrichting van ons land. We nemen daarom ook zelf 

initiatief op relevante onderwerpen en proberen daarbij vervolgens klanten te 

betrekken. 

3. Royal HaskoningDHV zet de kennis en het gedachtengoed, opgedaan met ‘Building 

with Nature’, in voor infrastructuurprojecten en bouwt deze kennis actief uit. Dit 

met als oogmerk om de potentie van de leefomgeving voor biodiversiteit beter te 

benutten. 

4. Royal HaskoningDHV spant zich in om klanten te helpen bij het zetten van stappen 

in de richting van duurzaamheid en (behoud van en bijdragen aan) biodiversiteit, 

door zo vroeg mogelijk in plannen en projecten te sturen op synergie tussen de 

technische opgave en kansen voor biodiversiteit in een iteratief ontwerp-proces. 

Zij brengt daartoe technische en groene disciplines bijeen en maakt daarbij 

proactief gebruik van onder andere het instrument m.e.r.. 

5. Royal HaskoningDHV wil aan de hand van de komende Omgevingswet actief sturen 

op omgevingswaarden die gunstige condities bieden voor de ontwikkeling van 

biodiversiteit in combinatie met infrastructuur. 

6. Royal HaskoningDHV ontwikkelt haar kennis op het gebied van Natuurlijk Kapitaal 

en ecosysteemdiensten door middel van uitvoering van een pilot project in 

samenwerking met Rijkswaterstaat en Deltares. 

7. Royal HaskoningDHV deelt haar kennis en ervaring die zij opdoet in haar projecten 

met partijen (en geeft daarbij vooral aandacht aan de kruisbestuiving van kennis 

opgedaan in ‘natte’ infra-netwerken met die in ‘droge’ infra-netwerken. 

 

Aldus ondertekend op het Infranatuur Symposium 16 november 2017 te Heiloo,  

 

Royal HaskoningDHV 
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