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Welkom!

Op 24 mei 2022 organiseerde de lerende samenwerking van het 

Programma Natuur een digitale themabijeenkomst over de 

overgangsgebieden. Tijdens de bijeenkomst gaven gastsprekers 

inzichten mee vanuit hun ervaring in de overgangsgebieden. Het 

doel van deze sessie was om deze inzichten te vertalen naar 

praktische handvaten, waar de deelnemers mee aan de slag 

kunnen in hun eigen praktijk. Programmamanager Mark 

Hoevenaars | IPO deelde zijn voornaamste les aan het eind van 

de bijeenkosmt: “de overheden moeten vooral in beeld brengen 

wat ze wél willen in plaats van te focussen op wat niet kan.” 

In dit verslag kijken we terug op de opgedane inzichten tijdens de

plenaire sessie en deelsessies. Daarnaast bevat dit verslag de

links naar de gemaakte opnamen en gegeven presentaties. Veel

leesplezier!



Inzichten uit de overgangsgebieden

Céline Hoon | Wing trapt de digitale themabijeenkomst overgangsgebieden af en 

introduceert een tweegesprek met Keimpe Wieringa | Projectleider Werkgroep 

Overgangsgebieden en Marcel Pleijte | WUR. Marcel is als bestuurskundig 

onderzoeker betrokken bij twee onderzoeken in de overgangsgebieden als 

onderdeel van de Derde Evaluatie van het Natuurpact. De Werkgroep 

overgangsgebieden is vorig jaar geïnitieerd door maatschappelijke organisaties. 

Deze bestaat uit BoerenNatuur, LTO, TBO’s, Netwerk GRONDig, provincies en rijk. 

Met daar omheen een grotere schil met geïnteresseerden, zoals agrarische 

collectieven, FPG, gemeenten, waterschappen. Deze partijen willen meedenken 

hoe overgangsgebieden als instrument ingezet kunnen worden voor natuurherstel 

en perspectief te bieden voor de landbouw. 

De term overgangsgebieden is relatief nieuw, maar de gebieden zelf niet. Marcel 

definieert overgangsgebieden als “gebieden die grenzen aan natuurgebieden, 

zowel Natura2000 als Natuurnetwerk Nederland, waar de harde grens tussen 

natuur en andere functies vloeiender wordt.” De Werkgroep Overgangsgebieden 

legt de nadruk net iets anders, aldus Keimpe. Zij focussen vooral op gebieden 

grenzend aan Natura2000. Daar zijn de opgaven het meest urgent. Deze gebieden 

bestaan voornamelijk uit agrarisch land. “Het toekomstperspectief van de agrariër 

moet daarom onderdeel zijn van mogelijke oplossingen.”

Marcel benadrukt dat het toekomstperspectief voor de agrariër verder gaat dan 

enkel de boer. “Het agrarisch gebied heeft ook een esthetische en recreatieve 

functie. Het is daarom belangrijk een toekomstbeeld te schetsen dat voor de hele 

omgeving aantrekkelijk is.” Keimpe vult aan dat gesprekken gevoerd moeten 

worden met de ondernemers in het gebied. “Bedrijven zullen moet verdwijnen, dat 

is enorm pijnlijk. Agrariërs krijgen het gevoel dat zij moeten wijken voor de natuur. 

Maar boeren staan niet lijnrecht tegenover de natuur, sterker veel boeren hebben 

juiste het beste met ermee voor. Kijk bijvoorbeeld naar de Boeren van Amstel. 

Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat er onder de streep een sluitend verdienmodel 

is voor de agrariër.” 



“Expliciete begrenzing kan ook deelnemers aan een 
gebiedsproces in het harnas jagen.”

Marcel legt uit dat er binnen het bestaande beleid van het Natuurpact en de 

Kaderrichtlijn Water al sprake was van overgangsgebieden, maar dan met een 

andere benaming en met een sectoraal natuurdoel. Bijvoorbeeld, de hydrologische 

bufferzones en de groene ontwikkelzones. Enkele van deze gebieden zijn 

daadwerkelijk gezoneerd op planologische kaarten van provincies. In andere 

gevallen werken provincies met globale zoekgebieden. De overgangsgebieden die 

momenteel verkend worden in het huidige beleid staat tegenover meerdere 

opgaven. Dat vergt ook integraal beleid met ruimere zoekgebieden op de kaart.

Marcel ziet voor- en nadelen bij het begrenzen van overgangsgebieden op de 

kaart. “Voor de sturing en beleidsinstrumenten kan het handig zijn om de gebieden 

expliciet op de kaart te hebben, om zo te voorkomen dat agrariërs zich ongelijk 

behandeld voelen. Anderzijds kan expliciete begrenzing ook deelnemers aan een 

gebiedsproces in het harnas jagen.” Keimpe ervaart dat het instrument zoekgebied 

een goed middel is om afspraken te maken met alle stakeholders, mits het ingezet 

wordt binnen een al langer lopend gebiedsproces.



Stroomlijnen van beleid

Marcel benadrukt dat integrale gebiedsprocessen niet een-op-een te kopiëren zijn. 

“De provincies geven aan dat het moeilijk is om het sectorale rijksbeleid in te laten 

dalen in gebiedsprocessen. Tijdshorizonten, instrumenten, 

verantwoordingssystemen verschillen van elkaar. Dat bemoeilijkt het bij elkaar 

brengen van beleid. Deze complexiteit vergt maatwerk in de gebieden.”

De beleidscyclus vergt aanpassing volgens Marcel. “Beleid lijkt af en toe lineair 

vorm gegeven te worden. Dus vanuit het Rijk, naar provincie, gemeente, etc.. 

Anderzijds moet er juist vanuit de gebieden aangegeven worden hoe het 

Rijksbeleid kan worden bijgesteld. Die leerlus moet ook procedureel vastgelegd 

worden. Het beleid tussen verschillende bestuurslagen en domeinen moet dus 

gestroomlijnd worden om tot een consistent beleid te komen. Nu kost het té veel 

tijd. Dat is misschien wel de grootste uitdaging waar we voor staan.”



Beleid stapelen vs. beloningen stapelen

Keimpe legt uit dat integraliteit ook complexiteit met zich meebrengt. “Vanuit natuur 

is het logisch om integraal te kijken om zo de oorzaken van achteruitgang te 

kunnen tackelen, maar door dat te doen worden er allerlei belangen gekoppeld aan 

een oplossing.” Hoe organiseer je dat bestuurlijk? Keimpe noemt het voorbeeld van 

Schiermonnikoog waar een groep boeren hun stikstofuitstoot moest verminderen. 

Stikstof stond in deze casus centraal. Andere doelen werden daar vervolgens aan 

gekoppeld. Er was dus sprake van volgtijdelijkheid. Het faseren van de integrale 

opgaven op Schiermonnikoog maakte het gebiedsproces behapbaar voor de 

bestuurders. Marcel vult aan: “Randvoorwaarde voor zo’n benadering is dat de 

politiek vaststelt wat de hoofdopgave is. We stapelen veel beleid, maar wegen het 

niet ten opzichte van elkaar af. Die afweging moet door de politiek gemaakt 

worden.” 

Het stapelen van beleid is een pijnpunt voor de agrariërs. Keimpe citeert een 

voorbeeld van een boerin: “Ik heb veel beleid dat op mij afkomt. Ik heb alles 

gedaan wat de samenleving van me verlangt, maar toch ben ik bijna failliet.” Nu 

komt daar het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het nadenken over 

verdienmodellen is dus essentieel. En we moeten voorkomen dat we jaar na jaar 

met nieuw beleid naar de agrariër gaan. Keimpe concludeert: “Kunnen wij niet 

helpen met het stapelen van beloningen in plaats van het stapelen van beleid?

> Bekijk het tweegesprek met Keimpe Wieringa en Marcel Pleijte hier

> Download de begeleidende powerpoint (pdf)

> Download het eindrapport van de Werkgroep Overgangsgebieden

https://youtu.be/pQAG301JcU4
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/06/20222403_Ppt-tweegesprek-Keimpe-Marcel.pdf
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/06/Notitie-Werkgroep-Overgangsgebieden.pdf


Deelsessie 1: De instrumentenkoffer – Boeren van Amstel

Het ondersteunen van de agrarische transitie richting extensivering is een belangrijke 

drijver om tot systeemherstel in de overgangsgebieden te komen. Daarvoor zijn 

verschillende instrumenten nodig. Denk aan grondinstrumentarium, opkoop- en 

verplaatsingsregelingen, het herwaarderen van grond, en agrarisch natuurbeheer. Veel 

instrumenten richten zich op uitbreiding van het grondareaal. Welke mogelijkheden zijn 

er om zonder extra grond toch de stap te maken richting extensivering?

We duiken het Amstelland in waar een groep boeren, met behulp van de 

Vogelbescherming, een zuivelcoöperatie oprichtte. Door hun melk lokaal te verkopen, 

proberen zij een vergoeding te realiseren voor hun inzet voor de weidevogels in het 

gebied. Met resultaat: want die floreren er! Maar opbouwen van de zuivelcoöperatie 

blijktlastig. Waar lopen zij in de praktijk tegenaan? Waarom is het zo moeilijk om die 

extra vergoeding te realiseren? 

Michel Penterman | Boeren van Amstel, vertelt er meer over. Het Amstelland is al 

jaren een broedkamer voor de grutto. De boeren in het gebied zijn zeer begaan met de 

biodiversiteit en dragen graag hun steentje bij. Samen hebben ze een melkcoöperatie 

opgericht die lokaal, 30 km rond Amsterdam, haar melk afzet. In 2018 is de fabriek 

opgezet voor de Boeren van Amstel (BvA). Daarnaast ontwikkelde de coöperatie een 

merk rond het concept, met als slogan ‘dichtbij het verst’.

De boeren werken vanuit een businessmodel in plaats van een subsidiemodel. De 

coöperatie werd gedwongen extra te lenen door de Covid-19 pandemie. Dit was niet 

houdbaar, de Boeren van Amstel ging failliet. Alle investeerders, inclusief de boeren, 

leden verlies. 

Wel kon via de rechter het merk en de klanten teruggekocht worden voor een doorstart. 

De doorstart was met andere groep investeerders, maar wel met dezelfde boeren. 

Voor een succesvolle doorstart mocht de coöperatie geen schulden hebben, weinig 

vaste lasten hebben en flexibel zijn. Ze lieten vaste assets, waaronder de fabriek, los. In 

plaats daarvan gingen de BvA produceren bij een al bestaande fabriek 60 km verderop. 

Na 1,5 week faillissement konden de BvA weer leveren. 

Doordat de BvA geen fabriek meer hadden, konden zij nu de focus verleggen van de 

fabriek naar de klant. Met succes, na een jaar schrijven de BvA groene cijfers. Voor het 

eerst keren de BvA geld uit aan het weidevogelfonds.

Michel denkt dat de BvA een formule in handen hebben die werkt en zou het graag 

uitrollen in andere regio’s binnen Nederland. Daarbij ziet Michel graag een gemixte 

stroom van financiering, zodat een transitie niet alleen uit de zak van de boeren 

gefinancierd hoeft te worden.



Deelsessie 1: De instrumentenkoffer – gesprek

Vragen van de deelnemers aan Michel.

De fabriek raakte op een gegeven uit beeld. Waar gaat de melk nu heen en hoe hou je 

het gescheiden van andere melkstromen?

➢ Michel: “FrieslandCampina haalt de melk apart op bij de boeren en levert het af bij 

Den Eelder, in de buurt van Zaltbommel. Zij verwerken de melk in aparte badges.”

Het bijproduct van melk is kalveren. Zetten jullie die ook lokaal af?

➢ Michel: “Dat zit niet in ons businessmodel. Het is aan de deelnemende boer zelf 

om te kijken wat ze met de kalveren doen.”

Zijn de doelen met betrekking tot stikstof gehaald in het Amstelland?

➢ Michel: “Nee. Er zijn een hoop praatclubs in het gebied. We hebben er bewust voor 

gekozen om ons daar niet mee te bemoeien. De ontwikkelingen rondom stikstof zijn 

heel belangrijk voor ons, maar we hebben er weinig invloed op. We hopen wel een 

serieuze gesprekspartner te kunnen worden om zo deel te kunnen nemen aan een 

positief debat.”

> Kijk de presentatie van Michel Penterman hier terug

> Download hier de ondersteunende presentatie (pdf)

Inzichten en reflecties:

• “Deze casus is een leerzaam marktinitiatief. Een mooi voorbeeld van hoe de markt 

kan helpen bij natuurherstel. We moeten de goede elementen meenemen uit dit 

soort initiatieven. Laten we een aantal van dit soort voorbeelden naast elkaar zetten 

en daar de juiste elementen uit halen om van te leren.”

• Laura van Rossem | lid Werkgroep overgangsgebieden: “het 

toekomstperspectief van de landbouw is een erg ingewikkeld gesprek. Partijen 

hebben veelal een ander beeld van hoe de landbouw eruit moet komen te zien. De 

BvA is een mooi voorbeeld van hoe boeren met de natuur werken en daar een 

verdienmodel aan koppelen. Dat is een route die we kunnen bewandelen om 

overgangsgebieden te ontwikkelen. De casus laat echter zien dat er veel 

lastigheden te overwinnen zijn.”

• “Ik voel me aangesproken. Als overheid zouden we best wel een stevigere positie 

kunnen nemen in dit soort initiatieven. Verhalen uit de praktijk helpen om scherp te 

krijgen wat de overheid kan betekenen voor het landelijk gebied. Ik neem mee naar 

de werkgroep dat we een overzicht moeten scheppen van het instrumentarium voor 

de overgangsgebieden. Zodat iedereen, niet alleen ambtenaren, daar toegang toe 

heeft.”

• Tot slot roept Michel Penterman op om boeren marktconform te vergoeden 

wanneer zij gevraagd worden als gastspreker aangezien boeren bij aanwezigheid 

niet betaald worden vanuit een werkgever. Zij doen het vanuit hun vrije tijd.

https://www.youtube.com/watch?v=EwLcuNxCrkA
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220524-Boeren-van-Amstel-Presentatie-Ministerie-van-LNV.pdf


Deelsessie 2: Beekdalherstel

Het op orde krijgen van de hydrologie in een gebied is een belangrijke 

randvoorwaarde voor de realisatie van systeemherstel. Vanzelfsprekend hebben de 

waterschappen hier een centrale rol in. In het beekdal van de Drentse Aa heeft het 

waterschap hier al belangrijke stappen in gezet. Hoe hielp het realiseren van de KRW-

doelen om ook andere doelen mee te nemen? En welke rol had het waterschap in het 

gebiedsproces?

Jori Wolf | Staatsbosbeheer, vertelt over de integrale aanpak, waarbij op basis van 

een objectieve beschrijving, door een Landschapsecologische Systeemanalyse en 

een landschapsbiografie, een landschapsvisie wordt ontwikkeld.

Op deze landschapsvisie voor de Drentse Aa is vervolgens de Inrichtingsvisie 

Beekdalen gebaseerd. In de Landschapsvisie 2.0 is vervolgens ingezoomd op wat het 

beekdal precies is en hoe je deze begrenst. Deze begrenzing kan plaatsvinden op 

basis van eigendom, natuurtypen, historie, landschapsbeleving of systeem en 

samenhang in het landschap.

Willem Kastelein | Waterschap Hunze vertelt dat de Landschapsvisie is opgesteld in 

opdracht van het overlegorgaan van alle belangengroepen binnen het Nationaal Park. 

Binnen het kader van de Landschapsvisie 2.0 is rekening gehouden met de doelen uit 

de NNN, Natura2000 en de KRW. Het resultaat is een geïntegreerde Inrichtingsvisie 

Beekdalen Drentsche Aa, waarbij rekening werd gehouden met alle functies en 

waarden in het gebied, bijv. archeologie, landbouw, recreatie. Een belangrijk 

aandachtspunt was de haalbaarheid van de Inrichtingsvisie. Daarbij werd een 

hydrologiekaart gebruikt om vast te stellen wat wel en niet kan.

De terreinbeheerder is vervolgens aan de slag gegaan met een nieuwe 

gebiedsinrichting volgens hetzelfde principe. Twee belangrijke ingrepen zijn het 

verwijderen van detailontwatering en ophoging van de beek.

Willem benadrukt dat het een integraal proces is, waarbij ze alle opgaven in 

samenhang uitwerken en uitvoeren. Wel zijn er een aantal beekdal-overstijgende 

uitdagingen voor het watersysteem. Bijvoorbeeld de beperking van de 

nutriëntenbelasting oppervlaktewater op natuur, klimaatverandering en een 

toenemende vraag naar grondwater. Dit vraagt een aanpak gericht op de bron.

Oplossingen zoals het verminderen van oppervlakkige afstroming, meer infiltratie en 

het vergroten van grondwaterreserves pakken zowel de waterkwantiteitsproblematiek 

en de waterkwaliteitsproblematiek aan. Willem benadrukt dat het voor systeemherstel 

belangrijk is om het gehele stroomgebied in ogenschouw te nemen, niet alleen de 

overgangszones.

> Kijk de presentatie van Jori Wolf en Willem Kastelein terug

https://www.youtube.com/watch?v=z3YToZjhZd4


Deelsessie 2: Beekdalherstel – gesprek

Fen van Rossum | Werkgroep Overgangsgebieden herkent zich genoemde lessen.

Maatwerk per gebied is een belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep. Fen is daarom 

blij om dit terug te zien bij de Drentsche Aa. Fen ziet daarentegen ook dat er in het 

Drentsche Aa gebied wordt gestreefd naar het behouden van alle functies. De Werkgroep 

van mening is dat de Natura2000-doelstellingen leidend zijn. “Het overgangsgebied is het 

middel om deze doelen te bereiken. Vervolgens kan er worden bekeken welke functies 

daar bij passen. Deze functies moeten niet verstorend zijn voor het behalen van de 

doelen. Idealiter zijn de functies zelfs helpend.”

Een greep uit het gesprek met de deelnemers: 

Een van de problemen voor de drinkwaterwinning in het gebied zijn de 

gewasbeschermingsmiddelen. Drenthe zie je dat het grondgebruik intensifieert. Als je het 

niet laat afstromen, dan infiltreert het ook in de grond en krijg je vroeg of laat alsnog deze 

middelen op je bord. Is er regulatie van het grondgebruik ten behoeve van drinkwater?

➢ Willem: “Er bestaat een formele zonering. Om de Drentsche Aa ligt een 

grondwaterbeschermingsgebied voor oppervlaktewater. Het jammere daarvan is dat 

het een zone is van 4 meter rond de beek. Dat helpt een beetje, maar uit modelleringen 

blijkt dat vooral de afstroming veel effect heeft. In natte jaren overschrijden we de 

normen. De vraag is of je dat kan oplossen door zonering en een verbod. Daarbij 

ontstaat de vraag hoe ver je kan gaan met zo’n verbod. Als waterschap kunnen we dat 

niet doen en ook de provincie is dit lastig, omdat het raakt aan nationale wetgeving. 

Zou het instrument ‘landschapsgrond’ kunnen helpen?

➢ Jori: “Dat zou kunnen, maar het is nog niet helder gedefinieerd wat landschapsgrond 

is. Daarom is het nog niet duidelijk wat het gaat betekenen voor het gebied.”

Er zijn capaciteitsproblemen. Hoe is in dit project de kennis en de kunde met elkaar 

gedeeld? Is er hier een bijzondere vorm van samenwerking opgetuigd?

➢ Jori: “Wat helpt is dat dit een gebied niet alleen een bekensysteem is. Alle 

stakeholders werken samen vanuit een gedeelde ambitie om zich in te zetten voor het 

landschap in plaats vanuit een juridisch kader. Het is geen opgelegde samenwerking. 

Het loopt ook al sinds 1965. Mensen hebben zich al vroeg gerealiseerd dat het een 

bijzonder gebied is.”

➢ Willem: “Het opstellen van de visie heeft geholpen om elkaar te vinden. We maken ons 

wel zorgen. Er worden zoveel plannen gelanceerd, maar we hebben eigenlijk nu al de 

handen vol met de dingen die er nu liggen. We zijn bang dat we de opgaven, die met 

de extra financiering mee komen, niet kunnen realiseren.”

Tot slot concludeert Jori dat we door de vele analyses soms de schoonheid van een 

gebied uit het oog kunnen verliezen. “Harry de Vroome (landschapsarchitect die zich 

inzette voor het Drents landschap, red.) pleitte al in 1965 voor ‘landschapsgebieden’, 

waarbij je integraal en samen naar oplossingen zoekt om het hele landschap recht te 

doen.”



Deelsessie 3: Generiek instrumentarium (1/2) 

Naast een gebiedsgerichte aanpak kan generiek instrumentarium niet ontbreken om een 

succesvolle transitie in de overgangsgebieden te realiseren. Enerzijds is er een aanpak op 

maat nodig die direct aansluit bij het gebied. Anderzijds is generiek beleid nodig, 

bijvoorbeeld om te zorgen voor een level playing field voor de agrariërs. Hoe sluiten beide 

manieren van werken op elkaar aan en hoe kunnen zij elkaar versterken? Het vraagt een 

intensieve samenwerking tussen het Rijk, de provincies en andere overheden en partijen 

in het gebiedsproces. In deze deelsessie zoomden we in op die samenwerking. 

Wiebren Kuindersma | WUR, was betrokken bij de evaluatie van de reconstructie van de 

zandgebieden. Hij deelt zijn inzichten. De reconstructie van de zandgebieden was een 

gebiedsgerichte aanpak die eind jaren ‘90 uitgerold werd voor de zandgronden van Zuid-

en Oost-Nederland. De directe aanleiding was de varkenspest in 1997. Naast de 

financiële gevolgen voor varkenshouders ontstond er door de uitbraak een 

maatschappelijk beeld dat er iets ernstig mis was met de moderne intensieve veehouderij 

op de zandgronden. 

De reconstructie van Minister van Aartsen bestond uit een twee-sporen-aanpak:

• Spoor 1: Met de ‘herstructureringswet’ werden varkensrechten met een generieke 

korting van 25% zonder compensatie gereduceerd;

• Spoor 2: Met de ‘reconstructiewet’ werd ingezet op een herindeling van het landelijk 

gebied. Hiervoor kwam een stevig instrumentarium beschikbaar bestaande uit een 

wettelijk verplichte (integrale) zoneringssystematiek, mogelijkheden voor 

bedrijfsverplaatsing, de Ruimte voor Ruimte regeling en directe doorwerking.

Deze twee-sporen aanpak leidde uiteindelijk maar zeer beperkt tot een structurele afname 

van de varkensstapel. De belangrijkste reden hiervoor was dat de generieke korting uit 

spoor 1 sneuvelde bij de rechter. Burgers in landbouwontwikkelgebieden kwamen 

bovendien in opstand tegen bedrijfsverplaatsingen, omdat ze niet naast een megastal 

wilden wonen. Ook stond de Vogel- en Habitatrichtlijn bedrijfsverplaatsingen vaak in de 

weg. Het dwingende instrumentarium dat beschikbaar was gesteld, werd in de praktijk niet 

ingezet omdat dit niet in de cultuur van gebiedsgericht werken paste. Alleen de Ruimte-

voor-Ruimteregeling, waarbij er stallen gesloopt werden en er huizenblokken voor werden 

teruggeplaatst, was uiteindelijk redelijk effectief.

> Kijk de presentatie van Wiebren Kuindersma hier terug

> Download hier de ondersteunende presentatie (pdf)

https://youtu.be/rrnZDc_di14
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/06/Lessen-uit-de-reconstructie-zandgebieden-presentatie-leersessie-overgangsgebieden.pdf


Deelsessie 3: Generiek instrumentarium (2/2)

Wiebren Kuindersma geeft vier lessen mee vanuit de reconstructie voor de 

gebiedsgerichte aanpak:

• Les 1: Combineer generiek met gebiedsgericht beleid in een samenspel tussen rijk en 

provincies. Doordat de generieke korting wegviel konden de doelen voor de 

reconstructie niet langer gerealiseerd worden;

• Les 2: Voorkom dat generieke regels faalfactor worden voor gebiedsgericht beleid: dus 

regelgeving met mogelijkheden voor integrale afweging en regionaal maatwerk. De 

integrale zonering in de reconstructie was bedoeld als gebiedsgericht instrument, maar 

de sectorale generieke regelgeving (Wav en Geurwet) bepaalde uiteindelijk waar een 

bedrijf uitgekocht mocht worden;

• Les 3: Regionale initiatieven vragen soms om aanpassing landelijke regels om op te 

kunnen schalen. Dat is een rol voor het Rijk. De Ruimte-voor-Ruimteregeling in de 

reconstructie was alleen mogelijk door een landelijke deal over de aanpassing van het 

generiek ruimtelijk beleid;

• Les 4: Begin vrijwillig, maar maak de inzet van ‘dwingende instrumenten’ als sluitstuk 

onderdeel van de gebiedsgerichte interventielogica. Doordat het dwingende 

instrumentarium in de reconstructie niet ingezet werd, werden impasses reconstructie 

niet doorbroken.



Deelsessie 3: Generiek instrumentarium – discussie

Een aantal vragen vanuit het publiek: 

Had de overheid aan de voorkant een scherp verhaal over de doelstellingen van de 

reconstructiewet en de doelstellingen voor de landbouw? Hier lijkt een tegenstijdigheid in 

te zitten. Aan de ene kant was het doel om iets aan de intensieve landbouw te doen, maar 

aan de andere kant moest er ook ruimte blijven voor de intensieve landbouw. Wat kunnen 

we leren van de reconstructie over hoe we moeten communiceren over onze doelen in de 

gebiedsgerichte aanpak?’’

➢ Wiebren: “Heel veel van de Ecologische Hoodstructuur is uiteindelijk gerealiseerd door 

lokale deals te sluiten, aan de ene kant intensiveren en aan de andere kant 

extensiveren. Nu lijkt het alsof die ruimte er minder is en we te maken krijgen met een 

andere type gebiedsgericht beleid. Binnen het NPLG wordt soms te makkelijk naar de 

‘oude’ vrijwillige gebiedsgerichte aanpak verwezen, terwijl we nu met 

onontkoombaarheid van doelen te maken hebben. Dit is een risico. Bij de Reconstructie 

kwam het protest tegen de herverkaveling pas laat opgang, toen mensen doorkregen 

wat het beleid echt inhield. Om dat te voorkomen moet je bij het NPLG vanaf het begin 

duidelijk zijn.”

Waarom was de ‘Ruimte-voor-Ruimte-aanpak’ in de reconstructie wel effectief? Was dat 

omdat er een goede financiële prikkel werd geboden voor de ondernemer?

➢ Wiebren: “Vooral de financiële prikkel was bepalend voor het succes van de Ruimte-

voor-Ruimte-aanpak. Er was destijds geen 25 miljard beschikbaar, zoals dat nu wel het 

geval is. Het opkopen van dierrechten door de overheid leverde onvoldoende financiële 

middelen op voor varkenshouders om te stoppen. Door de bouw van woningen toe te 

staan in ruil voor het afbreken van stallen, kwam aanvullend geld vrij. Dat was bepalend 

in het succes van de aanpak.”

Inzichten en lessen

• De discussies over natuurinclusieve landbouw vervallen vaak in dezelfde gangbare 

discussies over grondtekort. Eén van de deelnemers stelt voor om in de werkgroep 

overgangsgebieden ook de discussie te voeren los van deze randvoorwaarden en na te 

denken over andere oplossingen.

• We moeten naar een intensievere samenwerking gaan. We moeten niet vanuit LNV 

met generieke maatregelen komen maar vanuit het NPLG als één overheid nadenken 

over generieke maatregelen vanuit het NPLG. 

• De snelheidsverlaging naar 100km op snelwegen is ook een goed voorbeeld van een 

succesvol generiek beleid. Deze maatregel laat zien dat het heel belangrijk is om aan 

de voorkant lucht/ruimte in de gebiedsplannen te krijgen om vergunningverlening 

mogelijk te maken.

• Dennis van Schaardenburg | LNV: Wat ik meeneem is dat we echt moeten komen tot 

een intensieve samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners om tot 

het (generieke) instrumentarium te komen. Daarvoor is ruimte en mandaat nodig om tot 

een gezamenlijke oplossing te komen. Een langjarig perspectief is belangrijk.



Deelsessie 4: Werken aan de brede welvaart

Wat betekenen de opgaven waar we voor staan voor de leefbaarheid in de 

overgangsgebieden? Hoe kunnen we het natuurherstel gebruiken ook om de brede 

welvaart in deze gebieden te versterken? Nationale parken nieuwe stijl werkt met een 

integraal perspectief dat daarop inzet. En welke rol speelt de gemeente daarin, die juist 

met de blik van brede welvaart naar de overgangsgebieden kijken? We keken naar de 

Hollandse duinen waar de plannen voor een nationaal park nieuwe stijl in een 

vergevorderd stadium zijn. 

Georgette Leltz | Nationaal Park Hollandse Duinen zoomt in op de Hollandse Duinen, 

het zandige kustgebied tussen Hoek van Holland en Hillegom. Hierin vallen ook de oude 

duinen, de jonge duinen en het strand. Ongeveer 60 km² is Natura2000-gebied. Ook 

bevindt zich veel stedelijk gebied in Nationaal Park Hollandse Duinen. Het 

overgangsgebied kent binnen het Nationaal Park geen harde scheiding: “Deze gebieden 

zijn echt ingeklemd, er is niet zoveel ruimte als in agrarische gebieden. In het geval van 

het Nationaal Park is overgangsgebied ook gewoon bewoond gebied.”

Het doel van het Nationaal Park is het gebied veerkrachtig, aaneengesloten en beleefbaar

te maken en te houden. Hollandse Duinen verbindt partijen en gebieden, versterkt de 

kwaliteiten en verankert de waarden in hoofden en harten van mensen. 

Er zijn veel partijen betrokken bij het gebied: Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-

Holland, Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Rijnland en Delfland als 

initiatiefnemers en daarnaast ook strategische partners, operationele partners en overige 

partners. Voor het gebied zijn een aantal urgenties zijn geïdentificeerd: biodiversiteit, 

stikstof, klimaatverandering, verstedelijking, recreatieve druk, drinkwaterwinning, groei 

toerisme en de landbouwtransitie. 

Georgette zoomt in op Nieuw Valkenburg, een nieuw stadslandschap. In dit landschap 

gaat de natuur echt de stad in en wordt het verweven met recreatie. In samenwerking met 

gemeente Katwijk, gemeente Wassenaar, de provincie, waterschap en drinkwaterbedrijf / 

terreinbeheerder Dunea wordt een visie uitgewerkt voor dit gebied. Nationaal Park 

Hollandse Duinen speelt hierin een grote rol als verbinder. Hierdoor is het mogelijk een 

integrale benadering toe te passen die het gehele landschap en andere regionale 

opgaven meeneemt. Het Nationaal Park functioneert daarin als neutraal platform waar 

partijen een gezamenlijk gedachtegoed over het landschap kunnen creëren.

Georgette sluit af met een oproep om het Nationaal Programma Landelijk Gebied ook te

richten op overgangsgebieden en bijbehoren gebiedsontwikkelingen die niet altijd een 

agrarische bestemming hebben. 

> Kijk de presentatie van Georgette Leltz hier terug

> Download hier de ondersteunende presentatie (pdf)

https://youtu.be/qFB_95A8lXA
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/06/NP-Hollandse-Duinen-deelsessie-lerend-netwerk-24-5-2022.pdf


Deelsessie 4: Werken aan de brede welvaart – gesprek

Vragen vanuit het publiek: 

Ik zie veel overheden en TBO’s, maar ik mis LTO, de groene klaver en de agrarische 

natuurverenigingen, de sector waar het opgelost gaat worden. Die partijen zijn nodig om 

perspectief te ontwikkelen. Waarom staan deze er niet bij?

➢ Georgette: “Helemaal waar inderdaad. De partners die in de presentatie genoemd 

zijn, zijn de partijen die ten eerste aangesloten zijn bij het Nationaal Park. Dat we daar 

nog agrarische partijen in missen ben ik helemaal met je eens. Daar denk ik graag 

verder over met u.” 

Hoe voorkom je dat één belang de agenda voornamelijk bepaald?

➢ Georgette: “Dit is inderdaad lastig omdat er nog geen hogere overheid is die de regie 

neemt in dit proces. De gemeenten behartigen de belangen van inwoners, maar ook 

zij zitten met het dilemma rood voor groen of andersom.”

Het Rijksvastgoedbedrijf zit met een grote woningbouwopgave, strookt dat met jullie 

doelen?

➢ Georgette: “Rijkswaterstaat is een projectorganisatie die sober en doelmatig moet 

uitvoeren. Extra’s die goed zijn voor de kwaliteit van natuur en landschap passen daar 

niet altijd bij omdat ze de kosten in beschouwing nemen. Het Rijksvastgoedbedrijf 

heeft in de woningbouwlocatie Valkenhorst waarschijnlijk ook een opdracht, namelijk 

zorgen voor een zo gunstig mogelijke financiële deal. Rijksorganisaties hebben soms 

dus een eigen sectorale opdracht die niet altijd overeenkomt met de gewenste 

integrale opgaven en ontwikkelingen in een gebied.”

Kan stedelijk gebied ook een overgangsgebied zijn? 

➢ Georgette: “Londen National Park City is hier een goed voorbeeld van. Het verhaal 

van dit gebied is behulpzaam voor Nationale Parken Hollandse Duinen. Het is niet 

behulpzaam om nieuwe grenzen te trekken.”



Tot slot

Mark Hoevenaars | IPO, Dennis van Schaardenburg | LNV en Evelien Verbij | 

BoerenNatuur en initiatiefnemer van de Werkgroep Overgangsgebieden delen 

hun voornaamste leerpunten en concluderen daarmee de bijeenkomst. Mark neemt 

mee: “Wat doe je nou generiek en wat nou gebiedsgericht? Wij concludeerden in onze 

deelsessie dat beide alleen werken als ze hand-in-hand samengaan. Om dat uit te 

werken hebben we de komende tijd veel dialoog nodig.” Dennis gaat een stap verder 

“kom tot een intensieve integrale samenwerking. In de praktijk werken we vaak toch 

nog te ver van elkaar af. Dat helpt de opgave niet.” Evelien is blij dat vanuit de 

verschillende aanwezige partijen de aandacht groeit voor de overgangsgebieden. Dit 

helpt om realistisch beleid te ontwikkelen: “Het is erg belangrijk dat LNV en provincies 

meer aandacht hebben voor een goede voorbereiding van hun beleid, zodat de 

uitvoering realiseerbaar is. Juist in de voorbereiding met partijen uit de praktijk praten, 

daar zit de winst.”

> De slotwoorden van Mark Hoevenaars, Dennis van Schaardenburg en Evelien Verbij 

kijkt u hier terug

https://youtu.be/t8wN2U4ddQs


Agenda lerende samenwerking Programma Natuur

24 mei 13-15u
Digitale 

themabijeenkomst
Overgangsgebieden

17 juni
Natuurtop Agenda 

Natuurinclusief

September: themabijeenkomst
- Ervaringen Gebiedsaanpak

- Uitvoeringskracht PN

7 juli
Digitale Netwerksessie 
resultaten, follow-up

Vragen?
Mail naar: lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl
Website: Lerende samenwerking Programma Natuur

Meer informatie? 
Zie volgende pagina

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


Natuurtop en Themabijeenkomst Agenda Natuurinclusief

Beste betrokkene bij het Programma Natuur,

Op 17 juni vindt de Natuurtop plaats, op de Floriade in Almere. Het thema van deze editie is ‘Natuurinclusief’; 

met onder andere de presentatie van Agenda Natuurinclusief. Deze agenda zet de koers richting het 

realiseren van een goede basiskwaliteit van onze natuur uiteen. Het volledige programma vindt u hier. 

Livestream

Deelname aan de Natuurtop is op persoonlijke uitnodiging. Geen uitnodiging ontvangen, maar er toch bij zijn? 

Betrokkenen bij de lerende samenwerking Programma Natuur kunnen via een livestream de Natuurtop 

digitaal mee te beleven. Meld u hier aan voor de livestream Natuurtop.

Online bijeenkomst Agenda Natuurinclusief – Programma Natuur

Op 7 juli, 10.30 – 12.00, organiseert de lerende samenwerkiing Programma Natuur een online bijeenkomst 

over Agenda Natuurinclusief en Programma Natuur. Wytze de Vries, projectleider Nationale Agenda 

Natuurinclusief, blikt terug op de Natuurtop en geeft een presentatie over de inhoud van de Agenda. 

Vervolgens gaan we gezamenlijk in gesprek gaan over hoe de Agenda Natuurinclusief en het Programma 

Natuur elkaar kunnen versterken. Welke kansen zien we? En hoe kunnen we daar samen vorm aan geven? 

De uitnodiging en het programma volgen nog, maar opgeven kan alvast. Meld u hier aan voor de digitale 

bijeenkomst. 

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

Graag tot ziens op 17 juni!

https://natuurtop2022.nl/programma/
https://natuurtop2022.nl/
https://wingalgemeen.typeform.com/to/OFcPTqkp
https://wingalgemeen.typeform.com/to/YWbXEsG4
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/natuur-monitoring-en-gebiedsgerichte-aanpak/programma-natuur/


Tot de volgende keer!


