
Glossary-begrippenlijst Infranatuur  
 
 
 
Conclusie: 
Er is niet één taal/definitieset die geschikt is. Welke taal/ woordkeus geschikt is, is afhankelijk van de 
streek, het onderwerp, je gesprekspartner etc. Voor een aantal begrippen is een gezamenlijke definitie wel 
handig. 
 
Om goed te kunnen communiceren over biodiversiteit is onderstaand belangrijk: 
Als basis: Algemeen verhaal in algemene begrijpelijke taal. Uitleggend. Wat is het en waarom is het 
belangrijk en wat betekent het? Je moet de verbinding maken met de ontvanger. Liefst met een probleem 
dat zij ervaren. 
Ontvanger kan spiegelen. Dat is belangrijk. Je maakt het concreet/ zichtbaar voor de ontvanger. 
Bijvoorbeeld een houtwal langs de snelweg, als zonnescherm. Dan heeft niemand meer last van de zon. 
 
Tips voor effectief communiceren over Infranatuur: 
1. Elkaars taal spreken is essentieel 
2. Geen eigen taal bedenken, zoek aansluiting bij je gesprekspartner 
3. De taal moet begrijpelijk zijn voor de “overkant” de gesprekspartner; maak het niet te moeilijk. 

Gebruik veel voorbeelden.  
4. Is voor elke organisatie anders 
5. Bewust worden van taalgebruik en het belang ervan 
6. Voor wie is de boodschap?  

a. Bewoners 
b. Stakeholders 
c. Eigen organisatie 
d. …. 

7. Vertaal lastige inhoudelijke termen naar positieve beeldende taal.  
8. “framing” Stap nooit in het frame van een ander!  
 
Enkele voorbeelden: 

 Verschralen; negatief woord waar niemand een goed beeld bij heeft; omdraaien naar; meer kruiden en 
bloemen (positief uitleggen) 

 Wat willen we? Meer insecten. Bed and Breakfast voor insecten? 

 Meer generaliseren (de bij – bijen en vlinders) 

 Uitleggend – bijvoorbeeld natuur langs de wegen die de natuurgebieden ondersteunen. 

 Voorbeeld de vlinderstruik voor vlinders; als kroeg, maar een vlinder moet ook wonen slapen etc. 

 Gras – hooikoorts; beter bloemen en kruiden. Anti-hooikoorts berm.  

 Aansluiten bij de soorten die van origine in het gebied thuis horen. 
 
Weerstandsvragen: 
Aandacht voor biodiversiteit kan weerstand oproepen. Hieronder staan voorkomende 
vragen/opmerkingen/beren op de weg, met een suggestie voor reactie. 
 

Weerstand Antwoord 

We doen wat we altijd deden 
 

Van alle kanten groeit aandacht voor de noodzaak voor versterking 
van biodiversiteit. Infrastructuurprojecten kunnen daar een erg 
goede rol in spelen door hun impact in gebieden. 

Overlast door plaagorganismen 
en onkruid (hooikoorts, teken) 
 

Onderdeel van versterking van biodiversiteit is een gezond 
evenwicht waar plaagorganismen juist niet de overhand kunnen 
krijgen. 



Maatregelen zijn niet begroot, 
het is duur 
 

 Kijk niet alleen naar investeringsbudget maar ook naar 
beheerkosten. 

 Biodiversiteit in een gebied levert ook geld op, het is letterlijk 
natuurlijk kapitaal. 

 Onderhoud van rozenperkjes in plantsoenen is veel duurder 
dan een goede mix aan vaste planten die veel meer 
biodiversiteit opleveren. 

 Welke proceskosten zijn meegenomen in het 
investeringsbudget? Aandacht voor biodiversiteit kan 
versnelling van realisatie project betekenen, waardoor serieus 
geld wordt bespaard. 

Het ziet er niet uit, die 
ongemaaide bermen en 
groenstroken. 

Over smaak valt niet te twisten. 
Achter die ongemaaide of anders gemaaide groenstroken zit een 
interessant verhaal van kansen bieden aan planten en dieren. 
Gedurende het jaar wisselt de aanblik, van groei naar bloei en in de 
herfst ziet het er weer anders uit. Dat maakt het juist zo 
interessant. 

Straks mag er niks meer met die 
ecologie 

Door inrichting van stroken en gebieden als Tijdelijke Natuur te 
beschouwen blijft het gebruik op termijn flexibel. 

Ik weet niet hoe ik dat moet 
doen? Ik ben geen 
natuurbeheerder. 
 

Er zijn een aantal goede voorbeelden en tools beschikbaar: 
www.Infranatuur.net 
http://www.biodiversiteit.nl/slag 
http://www.biodiversiteit.nl/bap  

Overig Stel je haalt alle belemmeringen weg. Dan krijg je de echte wensen 
op tafel. “omdenken”. Je wilt dat wel; maar hoe kunnen we dat 
bereiken? 
 

 
Begrippenlijst: 
Een beperkt aantal gezamenlijk gehanteerde begrippen zijn handig in het gebruik: 

 Infranatuur: Alle biodiversiteit (en daarmee natuurlijk kapitaal) die onlosmakelijk verbonden is aan 
enige vorm van infrastructuur en die (bestaande) natuurgebieden ondersteunt en verbindt; 

 Infrastructuur:  De in een gebied aanwezige verbindingen (wegen, waterwegen, leidingen voor 
elektriciteit, water, olie, gas, telefoon, internet, enz.), die het functioneren van allerlei activiteiten 
mogelijk maakt; 

 Tijdelijke natuur: Vrije natuurontwikkeling voor een onbepaalde periode waarbij de toekomstige 
gebiedsbestemming nog niet is gerealiseerd; 

 Natuurlijk Kapitaal: De natuurlijke hulpbronnen op aarde die de mens ter beschikking staan en 
diensten leveren: biodiversiteit en ecosystemen. Diensten met een maatschappelijke en/of 
economische waarde dus die bijdragen aan het welzijn en de welvaart; 

 Natuurinclusief Bouwen: Wijze van bouwen waarbij gedurende het hele bouwproces rekening wordt 
gehouden met de gevolgen voor wisselwerking met het natuurlijk/eco-systeem. 
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