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Lerende samenwerking Programma Natuur



Systeemherstel als onderdeel van het gebiedsproces

Tijdens de digitale themabijeenkomst de lerende samenwerking van 

het Programma Natuur op 31 maart 2022 stond het onderwerp 

systeemherstel centraal. Tijdens deze online sessie keken we, vanuit 

verschillende elementen die bijdragen aan systeemherstel naar het 

gebiedsproces. Hoe krijg je bijvoorbeeld de hydrologie op orde in je 

gebied, met betrokkenheid van de relevante gebiedspartijen? Wat 

vraagt dat van de samenwerking? Het doel van deze sessie was het 

ophalen van aandachts- en knelpunten uit de praktijk en het delen van 

inzichten en lessen die ons verder helpen. We zoomden daarbij in op 

de rol die de Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA) daarbij 

kan spelen.

Naast de digitale themabijeenkomst vond er een fysieke 

werkbijeenkomst over systeemherstel plaats voor de betrokken 

programmamanagers natuur van provincies, RWS, rijk en TBO’s. Zij 

bezochten de het natuurgebied Tienhovense plassen en gingen in 

gesprek over wat er nodig is om systeemherstel leidend te kunnen 

laten zijn in de tweede fase van het Programma Natuur. Aan het eind 

van dit verslag vindt u ook een korte terugkoppeling van deze 

bijeenkomst. Excursie naar de Tienhovense plassen



“Het maken van een LESA is als het bakken 

van een appeltaart”

Peter van der Molen | Adviseur natuurmonitoring 

Natuurnetwerk Nederland en Natuura 2000, BIJ12 neemt de 

deelnemers mee in de Landschapsecologische Systeemanalyse 

(LESA). Hierbij staat het streven naar robuuste en veerkrachtige 

natuurgebieden centraal, zodat de natuurwaarden minder snel 

onder druk komen te staan. Peter vergelijkt het natuurgebied met 

een patiënt waarbij de landschapsartsen – de 

landschapsecologen – goed moeten kijken welke processen een 

rol spelen. De LESA is hier een middel voor. 

Peter introduceert de een nieuwe vorm voor de LESA, waarbij 

een projectmatige aanpak wordt gehanteerd bestaande uit 1) 

intake, 2) het projectplan, 3) de uitvoering en 4) rapportage. De 

sleutel ligt hierbij in de samenwerking van opdrachtgever en 

ecoloog. 

Peter vergelijkt het maken van een LESA met het bakken van een 

appeltaart: ‘’De ingrediënten zijn de hoogtekaarten, hydrologische 

kaarten of soortenspreidingen, de synthese die daaruit wordt 

gemaakt is de appeltaart.’’ 

Er zijn echter keuzes te maken in de ingrediënten die je gebruikt. 

Peter: ‘’Gebruik je van de appel het klokhuis, de schil of juist het 

deel daartussen? Met andere woorden: welk onderdeel van de 

bodemkaart heb ik nodig om de relevante informatie te 

verkrijgen?’’ De keuze voor de diagnostische stappen en 

bijbehorende instrumenten bepaalt de zeggingskracht van de 

LESA en wordt door de opdrachtgever en de opdrachtnemer 

samen gemaakt. 

Landschapsecologische Systeemanalyse is een onderlegger voor 

een heleboel verschillende toepassingen, waaronder 

natuurcompensatie, de natuurdoelanalyse en regulier 

natuurbehoud en -herstel. 

Om dit handen en voeten te geven is een vernieuwde, scherpere 

en zakelijke handleiding geformuleerd. Deze vernieuwde LESA 

en daarbij ook het stappenplan voor de herstelmaatregelen voor 

stikstofoverlast zijn online te vinden op een tijdelijke 

werkomgeving. Op www.lesa.info worden deelnemers en andere 

betrokkenen uitgenodigd mee te werken aan de verdere 

vormgeving van de LESA. Daarbij roept Peter op de website uit te 

bouwen tot een educatief platform waar meer mensen kunnen 

leren over landschapsecologie. 

Werkt u mee aan de vormgeving van de nieuwe LESA? Ga naar 

www.lesa.info en gebruik het wachtwoord: Cirsium2022! 

> Download powerpointsheets van Peter van der Molen (pdf)

> Ga naar de website www.lesa.info

http://www.lesa.info/
http://www.lesa.info/
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/04/Presentatie-Peter-van-der-Molen_themabijeenkomst-systeemherstel.pdf
http://www.lesa.info/


“Individueel weten we veel, samen weten we alles” 

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot 

vragenstellen. Het vragenrondje wordt afgetrapt met de vraag 

of de LESA ook aquatische systemen zal meenemen. Hierop 

antwoordt Peter van der Molen dat dit zeker de ambitie is, maar 

dat dit op dit moment nog niet het geval is. 

Eén van de deelnemers merkt op dat veel van de aspecten 

van de LESA enkel beschrijvend zijn. Peter beaamt dat: we 

doen vaak poging om te kijken hoe het systeem precies in 

elkaar zit. Deze synthese maakt de LESA complex, want de 

uitdaging zit hem net in de integratie van de ingrediënten. 

Daarvoor is kennis vanuit verschillende disciplines nodig. Dit 

vraagt om een team met specialisten die samen de 

integratieslag maken: “Individueel weten we veel, samen weten 

we alles”. 

Een deelnemer vraagt of de LESA je ook in staat stelt om 

invulling te geven aan begrippen als robuust of 

veerkrachtig. Peter benadrukt dat je met de LESA boven 

water haalt hoe het gebied is ontstaan, wat ermee gebeurt is in 

het verleden en wat de huidige situatie is. Dit maakt duidelijk 

welke sturende factoren we in welke mate nog voor handen 

hebben. Dat geeft inzicht in hoeverre iets reparabel is of niet. 

De houdbaarheidsdatum van de LESA is het onderwerp van 

de volgende vraag. Volgens Peter heeft de LESA een redelijk 

lange houdbaarheidsdatum, omdat je achterhaalt wat de 

sturende factoren in je gebied zijn en deze zullen niet snel 

veranderen. De uitdrukking van deze sturende factoren zal wel 

veranderen door de ingrepen die je doet. 

Er is veel informatie nodig voor het maken van een LESA. Dat 

kost tijd. Er wordt bevraagd of de LESA wel voldoende tijd 

geeft om deze benodigde informatie te verkrijgen. Peter 

benadrukt dat de vernieuwde LESA ook niet altijd snel kan, 

maar dat er samen afspraken worden gemaakt. De 

opdrachtgever heeft hierdoor meer controle en het proces 

wordt efficiënter gemaakt waar mogelijk. Peter: ‘’Dat wil niet 

zeggen dat als je van scratch moet beginnen een LESA niet 

twee jaar kan duren. Het wil vooral zeggen dat je vragen kunt 

ophakken en dat je kunt kijken: waar kan ik al wel antwoord op 

geven?’’ 

Tot slot werd de vraag gesteld of de LESA een vrijwillig of 

een verplicht instrument is. Peter benadrukt dat het een 

vrijwillig instrument is. Peter: ‘’Maar het is net als een bezoek 

aan de dokter; het is misschien wel handig om te doen.’’ 



Een grafische weergave van systeemherstel door Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) 

Introductie panelgesprek

Gespreksleider Ronald Lanters | Wing geeft een introductie over 

systeemherstel aan de hand van een grafische weergave van 

systeemherstel van het OBN. Er worden zes categorieën met ingrepen of 

maatregelen genoemd die het systeemherstel in zich dragen: 1) 

optimalisatie van hydrologische systemen, 2) vergroten van areaal en 

connectiviteit, 3) vergroten van dynamiek en diversiteit, 4) verminderen 

input van nutriënten en chemische stoffen en herstel van schade, 5) herstel 

van biotische kwaliteit en 6) aanpak van exoten. Dit levert vervolgens een 

aantal ecosystem services op, weergeven op de onderste helft van de 

afbeelding. Dit zijn 1) waterberging en –buffering, 2) drinkwaterwinning, 3) 

recreatie, 4) koolstofvastlegging en 5) waterveiligheid. 



Werken aan systeemherstel

Edward Sie | programmamanager natuur provincie Drenthe trapt het 

panelgesprek af met een terugblik op de presentatie over de LESA. “Het 

voelt als een vanzelfsprekendheid om met de LESA aan de slag te gaan. 

We zullen dieper in het systeem moeten ingrijpen om het echte herstel af 

te dwingen en daar is de systeemblik bij nodig.” Marc de Wit | 

programmadirecteur natuurherstel bij Staatsbosbeheer vult aan dat de 

kracht van de LESA zit in het objectiveren van hoe het systeem in elkaar zit 

en aan welke knoppen we kunnen draaien om daadwerkelijk tot 

systeemherstel te komen. Als een dergelijk objectief beeld ontbreekt, is 

een gesprek over de noodzakelijke interventies niet mogelijk. Marc: “Je 

hebt je objectieve basis door de LESA en daarnaast stelt de overheid 

kaders en spelregels vast. Vervolgens kijk je met de gebiedspartijen wat de 

wenselijke interventies zijn die tegemoetkomen aan de gestelde kaders.”

Alex Datema | voorzitter BoerenNatuur benadrukt dat systeemherstel 

een radicaal andere benadering is voor de dynamiek tussen landbouw en 

natuur. Alex: “Vroeger hadden we landbouw en natuur en zetten we daar 

een hek tussen. Dat werkte niet. Om de natuur tot waarde te laten komen, 

moet je ook anders naar landbouw kijken. Deze andere manier van kijken 

is wennen voor de landbouw.’’ Daarnaast stelt Alex dat het belangrijk is de 

landbouw mee te nemen in het opstellen van de randvoorwaarden van de 

LESA. Alex: “Wil de landbouw geloof hebben in de uitkomst, dan moeten 

ze ook aan de voorkant mee kunnen denken over de opdracht.’’ 

Marc de Wit reageert hierop dat de basis van de LESA door deskundigen 

kan worden gedaan, maar dat er bij de boeren erg veel gebiedskennis zit 

over hoe het gebied functioneert en reageert. Marc: “Wanneer je de 

denkkracht van de boeren mobiliseert en kunt betrekken in je analyse, dan 

heb je het draagvlak wat Alex benoemde, maar je verrijkt daarnaast je 

analyse met praktijkinzichten.’’  



“We moeten systeemwereld verbinden met de leefwereld”   

Keimpe Wieringa | Projectleider Werkgroep Overgangsgebieden Natura2000, LNV 

en IPO, gaat verder in op de overgangsgebieden, de gebieden die grenzen aan de 

natuurgebieden. Hij benoemt het belang van de brede blik. “Je kunt veel 

herstelmaatregelen uitvoeren, je kunt areaal uitbreiden, maar uiteindelijk moet je naar 

de omgeving kijken. Die heeft een heel belangrijke invloed op de kwaliteit in de 

natuurgebieden.’’ Keimpe heeft een specifieke achtergrond voor deze bijeenkomst 

gekozen met daarop een olifantenpaadje die om een hekje heen loopt. De planner 

heeft het pad uitgedacht en hekjes neergezet, maar uiteindelijk nemen mensen het 

olifantenpaadje. Keimpe: “Ik ben geïnteresseerd in de olifantenpaadjes. Daarmee 

verbindt je de systeemwereld met de leefwereld. Uiteindelijk moet er verandering gaan 

plaatsvinden. Dan is de opgave in de overgangsgebieden heel spannend, want daar 

gaan we de nieuwe verbinding van landbouw en natuur maken om te zorgen dat aan 

de ene kant natuur hersteld wordt en aan de andere kant een nieuw perspectief voor 

de landbouw wordt ontwikkeld.’’

Alex Datema reageert bevestigend op het verhaal van Keimpe: “Je kunt wel kaders 

stellen – de hekjes – maar als je dat niet goed doet, dan helpt het niet. Dan gaan 

mensen er aan alle kanten omheen. Voor de gebiedsprocessen heb je heldere kaders 

en doelen nodig om het gebiedsproces tot een goed einde te brengen. Tegelijkertijd 

moet je in dat proces ook ruimte laten voor de olifantenpaadjes, zodat de mensen in 

het gebied, en dat gaat niet alleen over boeren, daar de ruimte krijgen om hun eigen 

oplossingen te verzinnen. Je moet ook olifantenpaadjes kunnen bewandelen om je 

doelen te kunnen behalen.’’



Een fundamentele shift

Edward Sie: “De kracht van gebiedsgericht werken is dat we al jarenlang met elkaar 

samenwerken, dus er is vertrouwen. Dat is een belangrijke voorwaarde om überhaupt 

met systeemherstel aan de slag te gaan. De inhoud is 30% en 70% is hoe je dat met 

elkaar doet.” Een ander belangrijke voorwaarde die Edward Sie stelt voor 

systeemherstel is het stellen van scherpe kaders. Hiermee benadrukt Edward de 

eerdere stelling van Marc de Wit. Edward: “Als je het gesprek met elkaar aan gaat 

zonder scherp te hebben hoe de pijn er precies uit ziet, dan kom je nergens.”

Alex benoemt dat de reden voor aarzeling van de landbouw om in het gebiedsproces 

te stappen wordt veroorzaakt doordat je niet precies weet waar je in stapt. Alex: “Het 

lijkt soms een proces te zijn waar wel 20 partijen bij elkaar aan tafel zitten, maar 

uiteindelijk zijn er maar een paar partijen die met elkaar afspraken maken die het echt 

raakt. Dat zijn de grondbezitters, de overheden en het waterschap. Dus je moet het 

proces wel zo inrichten zodat de mensen die uiteindelijk afspraken moeten maken ook 

het gevoel hebben dat ze een andere positie in het proces hebben, dat alle partijen 

andere belangen hebben.”

Marc benoemt het belang van kijken naar gebruik van de overgangsgebieden. Marc: 

“Op het moment dat je vanuit je LESA hebt geobjectiveerd wat er nodig is voor het 

herstel en versterken van de habitats en soorten binnen de gebieden, kun je ook 

formuleren wat – gezien de kenmerken van het systeem (bodem, water) – de 

milieugebruiksruimte van die overgangsgebieden is. Het was heel lang ‘peil volgt 

functie’, maar eigenlijk moet je in de overgangsgebieden met elkaar gaan kijken wat 

een vorm van gebruik is wat gezien de (a)biotische omstandigheden nog mogelijk is. 

Het eerlijke gesprek over die gebruiksruimte is heel anders dan vroeger: toen dachten 

we het technisch allemaal te kunnen regelen. Dit is een fundamentele shift in het kijken 

naar welke gebruiksfunctie op welke plek duurzaam is. Dat is echt nieuw en soms 

pijnlijk voor sommige gebruikers.”

Vanuit de chat reageert een van de deelnemers: “er is veel aandacht voor boeren 

gesproken en dat is logisch, want veel land is ook van boeren en een deel van de 

oplossing zal daar gezocht moeten worden. Maar vergeet daarnaast niet de andere 

gebruikers of grondeigenaren waar je afspraken moet maken, denk bijvoorbeeld aan 

de drinkwatersector en recreatie.” 



Vervolgens konden alle deelnemers via mentimeter meegeven wat voor hen de essentie is 

van systeemherstel. 

Opvallend zijn de woorden ‘samen met de boer’, ‘integraal’, ‘samenhang’, ’samenwerking’,  

‘integratie’, ‘samen herstellen’ en ‘holistisch’ die een rode draad lijken te vormen. Marc: 

‘’Volgens mij is het inderdaad erg belangrijk dat je samen vanuit het geheel de situatie bekijkt 

en dat je samen het beeld zo goed mogelijk inkleurt.’’ Een kanttekening is wel dat een 

holistische of integrale benadering het tempo van handelen niet ten goede kan komen. Marc: 

“Integraliteit kan inderdaad vertraging met zich meebrengen, maar het gaat om het samen 

vaststellen van de essentiële variabelen van systeemherstel. Deze variabelen moet je wel in 

samenhang beschouwen. Je moet dus inderdaad voorkomen dat je verzandt in integraliteit, 

maar een gezamenlijke basis is wel belangrijk.”

Een ander opvallend aspect is de fundamentele shift van het ruimtelijk ordeningsbeleid. De 

panelleden reageren. Alex: “We zijn in Nederland altijd uitgegaan van de maakbaarheid bij 

ruimtelijke ordening. Als we huizen wilden bouwen, dan zetten we er eerst een gemaal neer 

om het droog te pompen. Wanneer je naar systeemherstel overstapt en daarmee bodem en 

water als uitgangspunt neemt, dan is dat een fundamenteel andere benadering tot nu toe.” 

Er kan dan ook een mismatch ontstaan tussen de plek van de agrarische onderneming en 

de activiteiten van deze onderneming. Alex: “Het gaat in de toekomst een wereld van 

verschil maken of je een boer bent in de Gelderse vallei of onder de Waddenzeedijk. De 

locatie bepaalt voor een groot deel de toekomstmogelijkheden.”

Keimpe vult aan dat er ook een andere paradigmashift nodig is: het herwaarderen van de 

maatschappelijke diensten van landbouw- en veenweidegebieden. Je kunt in de 

overgangsgebieden kijken hoe de boer daar kan bijdrage aan het versterken van het 

leefgebied. Dit betekent niet alleen een ruimtelijke paradigmashift, maar ook één in ons 

economisch denken. De samenleving moet de boer daarvoor belonen. Het GLB is hierbij een 

belangrijk instrument om de boeren te helpen in de transitie. Alex geeft Keimpe hierin gelijk 

“Wanneer we in de overgangsgebieden andere landbouw willen, dat moet de boer daar ook 

op een andere manier geld kunnen verdienen.”  Alex plaats wel een kritische kanttekening bij 

het GLB: “Er is structureel te weinig geld in het GLB om dit op grote schaal in Nederland te 

kunnen veranderen.” Keimpe reageert dat de overheid de nieuwe term ‘landschapsgrond’ 

introduceert voor gronden die zich tussen landbouw en natuur bevinden. Dit biedt 

landbouwers kansen om een nieuw verdienmodel voor extensieve landbouw te realiseren. 

De essentie van systeemherstel



Naast de digitale themabijeenkomst vond op 31 maart 

een fysiek werkatelier over systeemherstel plaats voor de 

betrokken programmamanagers natuur van provincies, RWS, 

rijk en TBO’s. Zij bezochten het natuurgebied de 

Tienhovense plassen en gingen in gesprek over wat er nodig 

is om systeemherstel leidend te kunnen laten zijn in de 

tweede fase van het Programma Natuur.

De boswachters van Natuurmonumenten lieten in het gebied 

de positieve resultaten zien op het vlak van systeemherstel 

en vertelden over het proces en de ervaringen met het 

werken vanuit deze aanpak. Om deze resultaten ook op lange 

termijn vast te kunnen houden en het gebied robuuster te 

kunnen maken is verdere inzet nodig, ook in de 

overgangsgebieden. Voor de tweede fase Programma Natuur 

zullen hiervoor voorstellen worden ingediend.

Het werkatelier had als doel te leren van elkaars 

uitvoeringspraktijk door het uitwisselen van inzichten en best 

practices. Dat leverde een aantal gemeenschappelijke vragen 

en thema’s op die in het vervolg verder worden opgepakt om 

de uitvoeringskracht versterken. Staatsbosbeheer lichtte een 

aantal casussen toe en na een presentatie over de 

uitvoeringspraktijk in Gelderland voerden we het gesprek over 

wat er nodig is om systeemherstel leidend te laten zijn voor 

natuurherstel in de tweede fase. Ook de andere provincies en 

Rijkswaterstaat deelden hun ervaringen. 

Systeemherstel in de uitvoering betreft objectiveren, 

prioriteren en instrumentarium inzetten waarbij de andere 

actoren worden betrokken. We staan voor ingrijpende keuzes. 

Daarbij is financiële ruimte en flexibiliteit nodig. Kijken vanuit 

de opgaven en kijken naar mogelijkheden. Aan welke 

knoppen kun je en wil je gaan draaien, welke maatregelen 

prioriteer je? Een belangrijk aandachtspunt is nu hoe de 

stappen buiten de N2000-gebieden gezet gaan worden, in de 

overgangsgebieden, in samenhang kunnen gebeuren met 

alle andere opgaven die daar liggen, onder meer in het kader 

van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Provincies 

en RWS hebben verschillende strategieën om dit voor elkaar 

te krijgen. Van daaruit kunnen we verder van elkaar leren. 

Afgesproken is om dit periodiek met elkaar verder te 

bespreken.

> Download de presentaties van het fysiek werkatelier

Werkatelier systeemherstel en excursie

https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/04/Presentatie-fysiek-ontwerpatelier-systeemherstel-31_mrt.pdf


Agenda lerende samenwerking Programma Natuur

24 mei 13-15u

Werkatelier

Overgangsgebieden

17 juni

Brede netwerk-

bijeenkomst

aansluitend aan 

Natuurtop

September

Werkatelier

Gebiedsprocessen

Mei

Verkenning

Capaciteit

Vragen?

Mail naar: lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl

Meer informatie? 

Zie volgende pagina

mailto:lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl


Save the date themabijeenkomst Overgangsgebieden

Beste betrokkene bij het Programma Natuur,

Vanuit de lerende samenwerking van het Programma Natuur nodigen we u van harte uit voor de digitale themabijeenkomst 

Overgangsgebieden op 24 mei, 13.00u – 15.00u.

Voor het realiseren van de natuurdoelstellingen zijn niet alleen de maatregelen in de natuurgebieden belangrijk. Ook de 

gebieden daarrond, de overgangsgebieden, spelen een belangrijke rol. De Werkgroep overgangsgebieden heeft de afgelopen 

periode gekeken naar het toekomstperspectief voor deze gebieden. Ook PBL/WUR doen inzichten op met betrekking tot 

overgangsgebieden in de lerende evaluatie van het Natuurpact. Tijdens het werkatelier leggen we de inzichten en lessen van 

de Werkgroep overgangsgebieden en PBL/WUR naast elkaar. Met deze lessen op ons netvlies maken we de vertaalslag naar 

de praktijk: wat is er nodig om concrete stappen te kunnen zetten in de overgangsgebieden? Daar gaan we met elkaar over in 

gesprek in verschillende deelsessies. 

Een uitgebreid programma volgt snel.

Alvast aanmelden? Dat kan hier.

Bekijk ook onze webpagina voor meer informatie over de lerende samenwerking en het Programma Natuur.

Graag tot ziens op 24 mei!

https://wingalgemeen.typeform.com/to/WAQAl5ni
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/natuur-monitoring-en-gebiedsgerichte-aanpak/programma-natuur/


Tot de volgende keer!


