
Workshop Symposium
Werkgroep Business cases



Programma werksessie (14.45-16.15 uur)

1. Presentatie: Hoe maak je een BC? door Margriet Rouhof

2. Uiteen in tafelgroepen

3. Uitwerken (deel) case N241 in 2 stappen

4. Presenteren uitkomsten aan elkaar: korte pitch

Margriet Rouhof (TenneT)
Annette Beems-Kuin (HHKN)
Mariette van Rooij (Prorail)
Folkert Volbeda (Arcadis)
Anne Martine Kruidering (Arcadis)
Rebi Nijboer (Vitens)



Using our ESG Scoring, we want to 
make investment decisions which 
foster sustainable markets and 
societies

For many investors, screening out
undesirable investment categories
isn’t enough anymore. They
want to use their investments
to promote change in the world
Allianz



Drijfveren voor bedrijven
‘Waarom wat doen met biodiversiteit?’

Risico’s verkleinen, zoals:
• Schade aan ecosysteemdiensten
• Reputatieschade
• Juridische schade
• Financiële schade
• Schade als gevolg van uitloop planning
• Schade aan biodiversiteit

MVO doelstellingen

Kostenreductie

Kostenbesparing

Draagvlak en 
procesversnelling

Recreatie, 
toerisme, 

ruimtelijke kwaliteit

Duurzaamheid 
en MVO

Veiligheid en 
gezondheid

Energie

Biodiversiteit

Business Case Benefits
‘Biodiversiteit verbindt’



Ambities, kansen en 
knelpunten vanuit 
diverse disciplines

Maatregelen 
benoemen

Kosten baten analyse

Maatregelen kiezen

Workshop
• 4 groepen
• Uitwerken case N241
• 2 deelcases



Ambities, kansen en knelpunten

Vaststellen ambities stakeholders:
Denk aan:
• Duurzame weg;
• Behoud van veiligheid dijken
• Terugdringen achteruitgang 

biodiversiteit
• Verkeersveiligheid

Raakvlakken met biodiversiteit:
Bijvoorbeeld:
• Veiligheid dijken –bloemrijke dijken
• Water beheer- natuurvriendelijke oevers
• Versnipperde natuur- inrichting van 

bermen
• Biomassa-energie-grassap

Vaststellen omgeving specifieke situatie:
‘Wat speelt er rondom de locatie?’
• Last van invasieve soorten?
• Water en milieuproblematiek?
• Versnipperde natuur?



Benoemen mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld:
• Sinusbeheer
• Kruidenrijke akkerranden en bermen
• Natuurvriendelijke oevers 
• Bloemrijke dijken

Selectie van de maatregelen
Bepalen welke maatregelen geschikt zijn 
om uit te werken in de kosten-
batenanalyse: 

Top 3 van maatregelen!

Maatregelen benoemen



Maatregel: Sinusbeheer

Kosten Baten

Opleiding van man op de 
maaier

Structuurrijker en 
biodiverser berm

Omgaan met publieke 
perceptie: rommelige 
bermen (?) 

Goedkoper bermbeheer

Etc. Etc.

Maatregel: Bloemrijke bermen

Kosten/nadelen Baten

Aanpassen beheer (plan) Landbouw (behoud 
verstuivers en beperken 
schadesoorten)

Bermen geschikt inrichten 
+ inzaaien)

Goedkoper bermbeheer

Beperken kansen 
invasieve soorten

Versterken van natuur 
(verbinden losse snippers)

Landschappelijke kwaliteit
Veiligheid

Kosten baten analyse

Kwantificeren* door 
middel van bv.:
• Natuurwaardering
• Ecosysteemdiensten
• Ecologisch onderzoek
• ?

*Geen onderdeel vd workshop



Indeling in groepen

Groep 1: case 1
Tafel: 
Annette

Groep 2: case 1
Tafel: 
Folkert

Groep 3: case 2
Tafel: 
Margriet

Groep 4: case 2
Tafel: 
Mariette



Indeling in groepen

Groep 5: case 3
Tafel: Anne Martine


