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Beste betrokkenen bij het Programma Natuur,

Het Programma Natuur kunnen we alleen succesvol uitvoeren 

als we als betrokken partijen intensief samenwerken en van 

elkaar leren. In deze (tweede) nieuwsbrief leest u welke 

activiteiten we binnen het kader van de lerende samenwerking 

organiseren. 

Ook hebben we de persoonlijke verhalen opgetekend van vier 

programmamanagers binnen het Programma Natuur. Vanuit de 

provincies Gelderland, Overijssel, Rijswaterstaat en 

Staatsbosbeheer delen ze hun ideeën over lerend 

samenwerken en wat dat op kan leveren.

Op donderdagmiddag 31 maart jl. hebben we een stap in onze 

lerende samenwerking gezet, met het werkatelier en de digitale 

themasessie Systeemherstel. 

Op 24 mei zetten we een volgende stap met het werkatelier 

Overgangsgebieden. Wij hopen dat u kunt aansluiten bij deze 

digitale sessie en zien uit naar een inspirerende bijeenkomst!

Team lerende samenwerking, 

Programma Natuur

Ervaringen en samen leren 

Meer over het Programma Natuur en de lerende samenwerking?

Meer informatie vindt u op de Website BIJ12

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

Werkateliers en netwerksessies

Digitale Themabijeenkomst 24 mei

Terugblik Werkatelier Systeemherstel 31 maart

Verhalen uit uitvoeringspraktijk van 4 programmamanagers

Interview Marius Bolck

Interview Marc de Wit

Interview Rutger Sluik

Interview Henk Wubs

Verder nieuws

Denk mee!

Agenda



Digitale themabijeenkomst Overgangsgebieden

Op 24 mei as. organiseert het platform lerende samenwerking van het 

Programma Natuur een digitale themabijeenkomst Overgangsgebieden. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

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. Verdere informatie daarover volgt snel.

In het kort 

Wat? Digitale themabijeenkomst Overgangsgebieden

Wanneer? 24 mei, 12.30 – 15.00u  

Waar? Online ALVAST AANMELDEN

https://wingalgemeen.typeform.com/to/WAQAl5ni


Terugblik werkatelier en online sessie Systeemherstel 

Op 31 maart vond het werkatelier en online sessie Systeemherstel plaats in 

Tienhoven. Een aantal deelnemers gingen op excursie in de Oostelijke 

Binnenpolder. Boswachters vertelden over het proces en de ervaringen met het 

werken aan systeemherstel en de positieve resultaten die deze aanpak nu al 

heeft opgeleverd. Om deze ook op lange termijn vast te kunnen houden en 

robuuster te maken vraagt verdere inzet, ook in de overgangsgebieden. Voor de 

2e 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.

Tijdens de 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. Het uitgebreide verslag kunt u vinden op de website.

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/natuur-monitoring-en-gebiedsgerichte-aanpak/programma-natuur/


"Samen leren zorgt dat we het werk zo efficiënt mogelijk doen"

Marius Bolck is programmanager Programma Natuur voor 

de provincie Gelderland. Hij coördineert in Gelderland de 

uitvoering van het Natuurpact in 36 gebiedsprocessen en 

nu ook de opgave vanuit Programma Natuur. 

"Programma Natuur is een extra stap in het natuurbeleid. We 

gaan nu echt voor robuust systeemherstel in natuurgebieden, 

en nemen ook buiten de gebieden maatregelen om de effecten 

van stikstof aan te pakken. Het vraagt organisatorisch gezien 

best veel. Vanuit de provincie hebben we er contact over met 

een groot aantal partijen. Vooral in de hoek van de landbouw, 

maar we betrekken bewust ook andere sectoren, zoals de 

industrie en woningbouw. We onderzoeken nu welke 

maatregelen we méér kunnen nemen dan we eerder al deden, 

denkend vanuit systeemherstel. We kijken sterker dan 

voorheen naar de watersystemen en natuurinclusieve

landbouw."

Veel in korte tijd

"We staan aan het begin. Er moet in korte tijd veel gebeuren: 

bepalen wat we inhoudelijk willen bereiken en het ontwikkelen 

van instrumentarium, zoals nieuwe subsidieregelingen. Dat is 

vaak een complexe en juridische puzzel. Daarnaast staan we 

ook al ‘met de voeten in klei’. We zijn projecten gestart met 

koplopers: boeren die al aan de gang zijn met de transitie naar 

meer 

natuurinclusief werken. We denken met zo’n 60 boeren 

afspraken te maken over wat ze gaan doen. Een deel van de 

SPUK-gelden gaat naar deze projecten."

Balans vinden

"Binnen de provincie hebben we al veel contact met 

uitvoerders, de contacten met andere provincies via het IPO 

beginnen te groeien. Ik vind het heel zinvol om te horen hoe 

iedereen het aanpakt, zowel inhoudelijk als procesmatig. Het is 

soms best een worsteling, want er loopt veel tegelijkertijd, 

maar ik wil ook graag genoeg tijd nemen om te leren. De kunst 

is daarin de juiste balans te vinden, en toch tijd maken om 

elkaar op te zoeken."



“De kunst is de juiste balans te vinden tussen snel willen doen en 

tijd maken om elkaar op te zoeken.”

Nieuwe ideeën opdoen

"Met lerende samenwerking deed ik al goede ervaring op in de 

lerende evaluatie rond het Natuurpact. Het meest waardevol 

vind ik één-op-één-contacten met collega’s van andere 

provincies. Je kunt dan echt de diepte in en nieuwe ideeën 

opdoen. Een Community of practise rond Programma Natuur 

zou heel behulpzaam zijn om samen bepaalde thema’s te 

verkennen. Bijvoorbeeld de relatie tussen overgangsgebieden 

en natuurinclusieve landbouw en welk instrumentarium 

daarvoor te ontwikkelen is. Op dat vlak moet zoveel gebeuren. 

Samen optrekken maakt dat we zo efficiënt mogelijk kunnen 

werken. Kennisuitwisseling over de relatie van Programma 

Natuur met de hele transitie van het landelijk gebied is ook 

zeer welkom. Die transitie is heel complex, die heb je niet 

zomaar voor elkaar."

Stabiele koers helpt

"We zijn in Gelderland gezegend met veel externe partijen die 

het werk verzetten in de uitvoering. Het helpt ook dat ons 

college natuur hoog in het vaandel heeft staan. Natuurlijk 

moeten er ook lastige keuzes worden gemaakt, maar het 

college vaart een stabiele koers. Dat helpt enorm. Bij het 

werken aan Programma Natuur komen de ecologische inhoud, 

de complexe organisatie en het politieke spel bij elkaar. Dat 

maakt het, vind ik, ontzettend leuk.”



"We moeten elkaar als Rijk, provincies en tbo's goed vasthouden"

Marc de Wit is programmadirecteur natuurherstel en onder 

andere intern coördinator van Programma Natuur bij 

Staatsbosbeheer.

“We werken met elkaar in een interessante tijd! Het 

stikstofprobleem is al sinds de jaren 80 bekend, maar nu wordt de 

urgentie echt gevoeld, is er geld beschikbaar en lijkt er politieke 

moed te zijn om het aan te pakken. De sleutel zit vooral in het 

terugbrengen van de stikstofemissies én in het op orde brengen 

van de hydrologie in de natuurgebieden. We moeten ook kijken 

hoe we bij de aanpak meteen het droogteprobleem meenemen, 

want de combinatie droogte en stikstof is desastreus voor de 

natuur. "

Pittige opgave

"Heel positief van Programma Natuur dat het Rijk, de provincies 

en tbo’s samen optrekken. De opgave is groot én pittig. Zeker het 

terugbrengen van emissies vanuit de landbouw is een gevoelig 

onderwerp. Niet gek, want het gaat vaak om bedrijven die al 

generaties op een plek werken. Maar als we niet aan de bron 

werken, dan kunnen we herstelprojecten uitvoeren wat we willen, 

maar dan werkt het onvoldoende. We moeten als Rijk, provincies 

en tbo’s elkaar hierin goed vasthouden en samen kijken waar op 

gebiedsniveau de knoppen zitten waaraan we kunnen draaien."

Breed perspectief

"Ik vind het heel belangrijk dat we steeds objectiveren wat de 

opgave in een gebied is: waar is het hydrologisch systeem 

verstoord, welke bedrijven hebben de hoogste stikstofemissies, 

wat is precies de opgave? Je moet een gebied eerst goed in de 

vingers te krijgen want alleen dan kun je keuzes maken, ook 

pijnlijke. Laten we een gebied ook vanuit een breed perspectief 

benaderen en integrale plannen maken in plaats van alleen 

vanuit stikstofreductie zoals de Wet stikstofreductie nu 

voorschrijft. Als je het eens bent over de opgave in een gebied, 

bepaal je samen welke projecten via Programma Natuur uit te 

voeren zijn."



“Bundeling van kennis en capaciteit is hard nodig."

Samenwerkingsteam

Veel kennis, kunde en capaciteit over natuur is versnipperd 

geraakt; het natuurbeleid ligt bij 12 provincies en een 

uitvoeringsorganisatie als DLG is opgeheven. Idealiter zou elke 

provincie een samenwerkingsteam moeten formeren, waar alle 

kennis en capaciteit bij elkaar komt: van de provincie, 

waterschappen, tbo’s, gemeenten, bosgroepen, noem maar op. 

Bundeling van kennis en capaciteit is ook hard nodig want als alle 

organisaties individueel extra capaciteit uit de arbeidsmarkt 

proberen te halen , zijn gewoonweg niet genoeg mensen 

beschikbaar. Er zijn wel veel capabele mensen, maar zij zijn nu 

verspreid over allerlei organisaties, dus zet ze in één team. Zo 

gaan we lerend met elkaar op weg."

Landelijke grondbank

"Ik kijk zelf hoe we binnen het Rijk goed samenwerken. 

Bijvoorbeeld hoe Programma Natuur aansluit op het Nationaal 

Programma Landelijk Gebied (NPLG), een fors programma van 

25 miljard euro. Het is heel mooi dat vier partijen, de ministeries 

van LNV, I&M en BZK en het IPO, hiervan samen opdrachtgever 

zijn. Een belangrijk instrument voor alle grote opgaven in het 

landelijk gebied is een landelijke grondbank. Die kan provincies 

ondersteunen bij grondaankoop, net als de dienst BBL vroeger 

deed."

Enorme invloedssfeer

"Van alle grond in Nederland is circa 30% in overheidsbezit, dat is 

wel inclusief wateren, maar de invloedssfeer is enorm. We 

bekijken als Staatsbosbeheer met het Rijksvastgoedbedrijf en 

RWS welke rol we samen kunnen spelen om Rijksgrond optimaal 

in te zetten voor natuur- en klimaatopgaven. Hoe leggen we 

overheden ook via ons vastgoedbeheer de puzzel in het landelijk 

gebied optimaal? Dat is niet eenvoudig, grondpolitiek is zeer 

complex, dus ook hier moeten we lerend samenwerken. In 

werkateliers kunnen professionals met elkaar onderzoeken wat er 

nodig is om zoiets te realiseren. Ze kunnen aanbevelingen doen 

hoe het bestuurlijk opgepakt kan worden. Als we als Rijk, tbo’s, 

provincies, RWS, gemeenten en waterschappen bereid zijn om 

onze gronden echt in te zetten voor de grote maatschappelijke 

opgaven, komen we écht verder!”



"Laten we de gemene deler in het vizier houden"

Rutger Sluik werkt bij Rijkswaterstaat en is daar 

programmamanager van het Programma Natuur.

“Veel mensen zien Rijkswaterstaat vooral als 

uitvoeringsorganisatie die wegen aanlegt, bruggen bouwt en 

baggert. Dat doen we natuurlijk, maar onze focus ligt ook op 

natuurontwikkeling en natuurbeheer. We hebben veel areaal 

onder onze hoede, zowel nat als droog, en zien daar kansen om 

bij te dragen aan de doelstellingen van Programma Natuur. We 

hebben vorig jaar een voorstel gedaan aan het ministerie van 

LNV voor onze bijdrage en zijn nu als partner aan de slag."

Over de grens kijken

"Het Programma Natuur vormt een extra impuls om de natuur een 

boost te geven, bovenop de al bestaande programma’s zoals 

Natura 2000, PAGW en KRW. Dat is nog best ingewikkeld, want 

welke afwegingen maken we om bij het uitvoeren van ons werk 

ook de natuur optimaal te laten profiteren?

Ik vind het interessant om te kijken waar onze gebieden grenzen 

aan natuurgebieden die in beheer zijn bij anderen. Zo zijn 

bijvoorbeeld wegbermen ecologisch gezien interessante 

gebieden. Er is amper verstoring waar bijzondere soorten en 

habitats voorkomen. Ze kunnen de corridors vormen tussen 

natuurgebieden. Ook het rivierengebied is interessant om meer 

natuurwaarden te creëren. Met Ruimte voor de Rivier is daar veel 

nieuw areaal bijgekomen. Een mooi voorbeeld is de Noordwaard

waar we samen met Staatsbosbeheer het beheer wijzigen voor 

stikstof gerelateerde natuurherstel, en waar bijvoorbeeld 

stroomdalgrasland wordt ontwikkeld. De ervaring die we hier 

opdoen kunnen we op meer plekken toepassen."

Meters maken

"Ik ben heel gecharmeerd van de gebiedsgerichte aanpak, al zal 

dat soms zoeken zijn naar de juiste modus. Belangrijk is om in 

het begin samen overzicht te krijgen: wat doen wij, wat willen de 

andere partijen, hoe trekken we samen op? We moeten 

transparant zijn over wat iedereen doet. Het is allemaal nog best 

nieuw, ook de samenwerking binnen het Programma Natuur staat 

nog in de kinderschoenen. Ik wil de ogen goed open houden voor 

welke natuur achter de grenzen van ons eigen areaal liggen. Wat 

gebeurt daar waar wij bij aan kunnen sluiten en vice versa? Om 

buiten meters te kunnen maken in natuurherstel en -beheer 

moeten we elkaar aan de voorkant weten te vinden.”



“Om buiten meters te kunnen maken, moeten we elkaar 

aan de voorkant vinden"

Gezamenlijke hotspot-lijst

"Ik vind het heel positief dat we als Rijkswaterstaat in het 

programmateam van het Programma Natuur zitten. Ik hoop dat 

we de samenwerking, met onder andere provincies, de komende 

periode verder kunnen intensiveren. Dat begint wat mij betreft 

met het delen van elkaars plannen, agenda’s, kansen en 

dilemma’s om uiteindelijk tot een gedeelde agenda te komen. En 

met het inventariseren waar de synergie en de kansen zitten. Ik 

denk dat er bij de provincie en tbo's ook nog meer zicht kan 

komen op wat wij bij Rijkswaterstaat allemaal doen aan 

natuurbeheer. Het zou mooi zijn als we met elkaar een lijst 

kunnen maken van alle gebieden, de hotspots, waar we met de 

provincies en andere partners van Programma Natuur kunnen 

samenwerken aan natuurversterking over de grens van gebieden 

heen. En om vervolgens samen te bezien waar de meeste 

natuurwinst te boeken is. Elke partij heeft natuurlijk zijn eigen 

werkwijze, ambities en doestellingen, maar we hebben hetzelfde 

doel: de natuur versterken. Laten we dat steeds in het vizier 

houden.”



"Samen leren is zinnig en noodzakelijk"

Henk Wubs is projectleider Programma Natuur en technisch 

manager Natura 2000 bij de provincie Overijssel. Hij bereidde 

de eerste fase van het Programma Natuur 

(maatregelenpakket gefinancierd via een specifieke uitkering 

(SPUK )) voor en organiseert nu het proces om invulling te 

geven aan de tweede fase.

“Wij sluiten met de SPUK aan op onze al lopende 

‘Ontwikkelingsopgave Natura2000 Overijssel. Daar werken we 

ambtelijk met zo’n 70 mensen aan. Maatregelen die we vanuit 

Programma Natuur nemen zijn aanvullend op deze opgave. We 

werken ook met het instrumentarium dat we daarvoor 

ontwikkelden."

Onderzoeksmaatregelen

"Op 24 Natura 2000-gebieden lopen er bijna 20 

gebiedsprocessen, dat zijn er best veel. In sommige gebieden 

blijkt er meer nodig te zijn om de natuurdoelen te halen. Zo vraagt 

het behoud van het hoogveen in Engbertsdijksvenen een grotere 

hydrologische bufferzone dan aanvankelijk gedacht. We benutten 

het geld vanuit Programma Natuur om die zone te realiseren. Met 

geld uit Programma Natuur financieren we ook de uitvoering van 

uitkomsten van de onderzoeksmaatregelen die onderdeel zijn van 

de Natura 2000-beheerplannen."

Dwingend instrumentarium

"In de aanpak voor de Ontwikkelingsopgave kijken we ook altijd al 

naar de ruimere omgeving van een natuurgebied. Vrij uniek voor 

Overijssel is dat we een dwingend instrumentarium hanteren. We 

stellen provinciale inpassingsplannen op die vastleggen welke 

gebieden natuur moeten worden en welke een landbouwkundig 

gebruik houden, eventueel met gebruiksbeperkingen. Zo kunnen 

we maatregelen afdwingen, en eventueel overgaan tot 

onteigening. Dat willen we natuurlijk voorkomen, maar we kunnen 

boeren die het betreft schadeloos stellen zonder dat het 

staatsteun is. We moeten met 800 boeren tot overeenstemming 

komen."

Veel dwarsverbanden

"Samen leren is heel zinnig én ook noodzaak, want we moeten 

als provincie in al onze gebieden zorgen voor eenheid in beleid. 

Ook moeten de provinciale inpassingsplannen voldoen aan de 

juridische eisen, dat vraagt veel afstemming. Met lerende 

samenwerking doen we al vanaf 2014 ervaring op via onze 

aanpak Samen werkt Beter. Zo komen de medewerkers van de 

20 gebieden elke maand een uur bijeen rond een thema. Ze 

wisselen ook onderling veel informatie uit, er zijn veel 

dwarsverbanden.”



“Je denkt regelmatig: dat is slim gedaan, kunnen wij daar 

ook iets mee?”

Slim gedaan

"De afgelopen maanden werkte ik voor de uitvoering van het 

Programma Natuur mee aan het vraag & antwoord-document 

over de regeling, samen met LNV en de tbo’s. Dat was erg 

leerzaam. Als programmamanagers van de provincies komen we 

eens per drie weken bijeen, dat werkt goed. Twaalf provincies 

betekent ook twaalf verschillende aanpakken hè. Dat is soms 

lastig, maar het zorgt ook voor creativiteit. Je denkt regelmatig: 

dat is slim gedaan! Kunnen wij daar ook iets mee?"

Kennisvragen aan OBN

“We gaan nu de tweede fase in. Dat roept nieuwe vragen op die 

we samen kunnen oppakken. Zoals hoe we zorgen voor een 

goede afstemming van de inrichtingsmaatregelen in Programma 

Natuur met het stikstofvraagstuk.? En hoe zorgen dat de 

natuurkwaliteit ook verbetert en niet alleen voor het behoud? We 

kunnen ook samen optrekken bij het formuleren van 

kennisvragen voor het OBN. Een vraag die ik bijvoorbeeld heb is 

welke ecologische verbindingen in Overijssel goed kunnen 

bijdragen aan de doelstellingen."

Over de grens kijken

"Als we willen zorgen dat de staat van de natuur echt verbetert, 

dan moeten we over de provinciegrenzen heen kijken. Want de 

natuur houdt zich niet aan grenzen. Het maakt me heel 

gemotiveerd om actief bij te dragen aan de samenwerking in 

Programma Natuur.”



Denk mee!

Het Platform van de lerende samenwerking is de plek om kennis 

uit te wisselen, ervaringen te delen en dilemma’s te agenderen. 

Met als doel de uitvoeringskracht in de praktijk te versterken. 

Tegen welke onderwerpen loopt u aan in de praktijk? Op welke 

manier kunnen de bijeenkomsten en gesprekken u het beste 

verder helpen? Help ons met het invullen van de agenda door uw 

meest prangende vraagstukken aan ons door te geven.

ENQUÊTE INVULLEN

Op de hoogte blijven van de lerende samenwerking van het 

Programma Natuur? Meld je dan aan voor onze netwerklijst. Je 

ontvangt dan de nieuwsbrieven en uitnodigingen voor 

bijeenkomsten rechtstreeks in je mailbox.

AANMELDEN NETWERKLIJST

https://wingalgemeen.typeform.com/to/sieJNgFs
https://wingalgemeen.typeform.com/to/Ef5KfESL


Agenda

• 24 Mei: Digitale Themabijeenkomst Overgangsgebieden

• 17 Juni: Natuurtop: agenda Natuurinclusief (live stream)

• 2e helft juni: Digitale sessie met terugblik Natuurtop en middagsessies en follow-up 

• September: Werkatelier gebiedsaanpak

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij de uitvoering van het Programma Natuur.

Wilt u zich uitschrijven? Stuur dan een bericht naar: lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl

mailto:lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl

