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Diverse uitdagingen en diverse oplossingen: zoek de juiste combinatie!

Uitdaging 1

Uitdaging 2

Uitdaging 3

Uitdaging 4

Uitdaging 5

Maatregel 1              Maatregel 2                         Maatregel 3

Maatregel 4

Maatregel 5

Maatregel 6

Uitdaging 6   Uitdaging 7                      Uitdaging 8                  Uitdaging 9               Uitdaging 10
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Goede match tussen tussen doel en maatregel cruciaal!

Belangrijk doel binnen de groene sector: 
Behoud / verhoging van biodiversiteit

Uiteen te rafelen in grofweg 3 peilers (overlap komt voor):
1. Stimuleren bijzondere/bedreigde leefmilieus + soorten: de parels
2. Stimuleren basiskwaliteit leefomgeving
3. Draagvlakvergroting

Alle drie valide, alle drie nodig! 
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Goede match tussen tussen doel en maatregel cruciaal!

1.Stimuleren bijzondere/bedreigde leefmilieus + soorten: de parels
- voorkomen verdwijning zeldzaamheden
- vooral zinvol op kansrijke plekken
- maatregelen situatiespecifiek
- van belang voor relatief veel soorten, maar plaatselijk
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Goede match tussen tussen doel en maatregel cruciaal!

2.Stimuleren basiskwaliteit leefomgeving
- verbeteren waar veel van is
- gericht op ‘bulk’, grootschalig
- veel generieke maatregelen
- vooral algemenere soorten profiteren
- Hier ook: functionele (agro)biodiversiteit (bijv. bestuiving)
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Goede match tussen tussen doel en maatregel cruciaal!

3.Draagvlakvergroting
- Betrekken burger/gebruiker/omwonende
- Affiniteit/begrip/waardering genereren
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Goede match tussen tussen doel en maatregel cruciaal!

Conclusie:
- Wees kritisch op doelstellingen, maatregelen en bijbehorende 

communicatie!
- Probeer alle drie de peilers in beeld te houden!
- Blijf leren!
- Werk samen!
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Resten mij nog twee dingen…
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Hartelijk dank aan iedereen die deze dag mede mogelijk maakte…

- Sprekers
- Standhouders
- Deelnemers
- Medewerkers van het Evoluon
- Medewerkers van Ecologica
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Enkele huishoudelijke mededelingen…

- Zo meteen eerst de borrel. Deze duurt tot 18:00u.

- Houdt bij vertrek uw uitrijmunt bij de hand.

- Rijdt voorzichtig!
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Dank voor uw aandacht!

Tot ziens bij de borrel, 

in het werkveld 

of 

op het symposium van 2020


