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Wat is Basiskwaliteit Natuur?

Het concept Basiskwaliteit Natuur (BKN) heeft als doel om 

algemene soorten algemeen te laten zijn, blijven of worden. Welke 

minimale kwaliteit van het landschap is daarvoor nodig? Het 

ministerie van LNV heeft de ambitie om volgend jaar aan de slag te 

gaan met een lerende aanpak, waaronder pilots, om dit concept in 

de praktijk toe te passen. 

In deze workshop gingen we in gesprek over de vraag hoe BKN ons in 

onze gebieden verder kan helpen. En welke mogelijkheden er zijn om 

de pilots integraal op te pakken en te koppelen aan de lopende 

gebiedsprocessen in het landelijk gebied.

Een belangrijk fundament van BKN is de omslag van soorten naar 

condities. Het concept richt zich op het op orde brengen van de 

condities (bodem, water, etc.) om op die manier de juiste 

omstandigheden te creëren voor de soorten. In de veronderstelling dat 

deze soorten dan zullen volgen. 
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Hoe kan BKN helpen in de gebieden?

• Als gemeenschappelijk taal voor om voor het verbeteren van het 

natuurlijk kapitaal

• Een basisniveau in gesprekken en onderhandelingen over te 

ontwikkelen gebieden.

• Antwoord op de waarom-vraag: in gesprek met bijv. agrariërs kan 

het helpen om uit te leggen waarom je op een bepaalde plek 

bepaalde natuurwaarden nastreeft.

Een interessant voorbeeld van een plek waar al gewerkt wordt met 

BKN is Dinkelland Tubbergen. Stefan Jonas, Noaberkracht Dinkelland 

Tubbergen, vertelt hoe zij in het gebied hebben geïnventariseerd wat 

de huidige BKN is en wat er nodig is om die overal op orde te krijgen. 

Ook hier helpt BKN om mensen mee te krijgen en inzichtelijk te 

maken waar en wat je moet investeren. Daarbij zijn met name de 

projecten op kleine schaal heel waardevol. Op grote schaal gaat dat 

uiteindelijk winst geven in het behoud van de biodiversiteit.
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Inzichten en tips

• BKN zorgt niet alleen voor een gezamenlijk taal, maar is ook een 

werkwijze die helpt om gezamenlijk en gebiedsgericht aan de slag 

te gaan. 

• Kun je in de experimenten, die zullen verschillen in omvang, 

locatie, doel, etc. toch toewerken naar één methode? Om zo de 

verschillen met andere methoden inzichtelijk te maken. Wat doet 

de een anders dan de ander en hoe pakt dat uit?

• Een Community of Practice kan helpen om kennis bij elkaar te 

brengen als verschillende gebieden aan de slag gaan met BKN. 

Van elkaar leren hoe BKN verder geïmplementeerd kan worden.

Downloads en links

• Rapport ‘Op weg naar een Basiskwaliteit Natuur ’

• Kamerbrief 4 oktober 2021 - ‘Verzamelbrief Natuur’

• Kamerbrief 20 september 2021 – ‘Groen in de stad en 

knelpuntenanalyse natuurinclusief bouwen’  

Meer informatie over BKN?

Neem contact op met Peter van Tilburg: p.b.vantilburg@minlnv.nl

https://drive.google.com/file/d/1jKlJOPCL80RS34Jb0SX4soRsb70Qtrxn/view
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z17084&did=2021D36749
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z15975&did=2021D34309
mailto:p.b.vantilburg@minlnv.nl

