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Ervaringen en samen leren 

Beste betrokkene bij het Programma Natuur,

Als lerende samenwerking hebben we een mooie eerste helft van 2022 achter de rug. 

Met onder andere de themabijeenkomst over de overgangsgebieden in mei. En de 

bijeenkomst in opvolging van de Natuurtop over de Agenda Natuurinclusief. Het 

netwerk blijft groeien: we zijn blij met zoveel betrokkenheid, enthousiasme en 

denkkracht.

Ook voor de komende maanden hebben we weer thema's op de agenda staan die 

belangrijk zijn voor de uitvoeringskracht van het programma. Zo is er eind september 

een digitale themabijeenkomst over natuurherstel als onderdeel van de 

gebiedsprogramma’s. Meer informatie over het programma en de aanmeldlink vindt u 

verderop in deze nieuwsbrief.

In onze nieuwsbrieven richten we ook het vizier op de uitvoeringpraktijk van 

het programma Natuur. Na interviews met de betrokkenen op landelijk en op 

provinciaal niveau willen we nu inzoomen op de mensen die met natuurherstel aan de 

slag zijn. Met als centrale vraag: hoe kan het Programma Natuur en de 

lerende samenwerking ook hen ondersteunen in hun werk en de gebiedsgerichte 

aanpak? Welke ervaringen en inzichten kunnen ze op dat gebied al met ons delen.

Daarover als eerste in deze nieuwsbrief een interview met Hans Pohlmann van 

Landschap Overijssel. Hij vertelt over het samenwerkingsorgaan ‘Samen werkt beter’ 

en hoe dat onder andere heeft geleid tot versneld natuurherstel in het Dal van de 

Mosbeek.

Veel leesplezier!

Team lerende samenwerking Programma Natuur

Meer over het Programma Natuur en de lerende samenwerking? 

Bekijk ook onze website. Je vindt hier onder andere de verslagen en presentaties van 

eerdere bijeenkomsten.

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

“Natuurherstel als onderdeel van de gebiedsprogramma’s”

In het kort 

Wat? Digitale themabijeenkomst “Natuurherstel als onderdeel van de 

gebiedsprogramma’s”

Wanneer? 29 september, 15.00 – 17.30u  

Waar? Online AANMELDEN

Beste betrokkenen bij het Programma Natuur,

Vanuit de lerende samenwerking van het Programma Natuur nodigen we u van harte 

uit voor de digitale themabijeenkomst Natuurherstel als onderdeel van de 

gebiedsprogramma’s op 29 september as. van 15.00 tot 17.30 uur.

Voor Programma Natuur staat systeemherstel in de natuurgebieden centraal. Daar 

werken we uiteraard al hard aan. In de tweede fase van Programma Natuur krijgt dit 

nog meer vorm binnen de gebiedsaanpak. De gebieden rond de natuurgebieden, de 

overgangsgebieden, spelen daar een belangrijke rol bij. En dus ook de samenwerking 

met de gebiedspartners als het gaat om opgaven in domeinen als water, bodem en 

landbouw.

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op die gebiedsgerichte samenwerking. Het 

doel van deze bijeenkomst is te kijken wat vanuit systeemherstel nodig is en wat de 

randvoorwaarden zijn voor de gebiedsgerichte aanpak. Dat doen we op basis van 

ervaringen en lessons learned. Wat is er ten behoeve van natuurherstel nodig richting 

de gebiedsprogramma’s die in het kader van het NPLG opgesteld en uitgevoerd gaan 

worden? We kijken daarbij naar inhoudelijke randvoorwaarden, vormen van 

samenwerking en wat er nodig is ter ondersteuning in de uitvoering.

Marc Hameleers, manager Kennis en Capaciteit binnen de Netwerkfaciliteit van de 

Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) zal ons bijpraten over de opzet 

van de uitvoering van het NPLG en hij neemt de adviezen in ontvangst. In drie 

deelsessies zoomen we in op verschillende aspecten van de gebiedsaanpak en 

formuleren we met elkaar do’s en don’ts voor de gebiedsaanpak. RVO deelt de 

resultaten van een verkenning naar slimme praktijken en oplossingen voor de inzet 

van schaarse capaciteit bij werken aan systeemherstel. En aan de hand van twee 

concrete casussen kijken we hoe deze gebiedssamenwerking vorm krijgt in twee 

gebieden, het Binnenveld en de Westelijke Langstraat, en wat we daarvan kunnen 

leren.

Op de volgende pagina’s vindt u het programma en beschrijvingen van de workshops.

Graag tot ziens op 29 september as.!

https://wingalgemeen.typeform.com/to/WAQAl5ni
https://wingalgemeen.typeform.com/to/T42eKmLU


Programma digitale themabijeenkomst 

“Natuurherstel als onderdeel van de gebiedsprogramma’s”

14.45 Digitale inloop

15.00 Welkom en opening door dagvoorzitter Céline Hoon

15.05 Aanleiding en beoogde resultaat van de bijeenkomst door Dennis van Schaardenburg, programmamanager Programma Natuur, ministerie van LNV

15.10 Het NPLG en RTLG in opbouw

Presentatie door Marc Hameleers, Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

15.25 Ruimte voor vragen en gesprek

15.45 Workshops

• Schaarse landschapsecologische kennis en capaciteit: hoe ga je daarmee om?

• Gebiedsproces het Binnenveld

• Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat

Een korte beschrijving van de workshops vindt u op de volgende pagina

16.45 Do’s en don’ts voor de gebiedsaanpak: panelgesprek met Marc Hameleers (RTLG), Eric Spies (Wing) en Peter Buster (provincie Noord-Brabant).

Wat is er vanuit het perspectief van natuurherstel nodig richting de gebiedsprogramma’s die in het kader van  het NPLG opgesteld en uitgevoerd gaan worden?

17.15 Korte terugblik op de oogst door Marc Hameleers, RTLG, en Mark Hoevenaars, programmamanager Programma Natuur, IPO

17.30 Afsluiting



Toelichting op de workshops digitale themabijeenkomst 

“Natuurherstel als onderdeel van de gebiedsprogramma’s”

Schaarse landschapsecologische kennis en capaciteit: hoe ga je daarmee om? 

Met Barbara van Eeckhoutte en Inge Hoogerbrugge, RVO

Voor systeemherstel van stikstofgevoelige natuurgebieden is landschapsecologische

kennis essentieel. Afgelopen maanden heeft RVO, in opdracht van de lerende 

samenwerking Programma Natuur, een verkenning uitgevoerd bij meerdere 

gebiedspartijen, als provincies en TBO’s, naar hoe zij het dilemma van schaarse 

landschapsecologische kennis ervaren en welke oplossingen ze daarvoor zien. In 

deze deelsessie worden de hoofdlijnen van de verkenning gepresenteerd en voeren 

we aan de hand van een casus het gesprek over hoe het wel zou kunnen.

Gebiedsproces het Binnenveld

Met Eric Spies, Wing

Het Binnenveld, een prachtig landelijk gebied tussen Veenendaal, Ede en 

Wageningen. Tegelijkertijd is het een gebied met veel ontwikkelingen. Uiteraard 

spelen er de gekende NPLG-opgaven, als natuurherstel, stikstof en verduurzaming 

van de landbouw. Ook zijn er plannen voor het bouwen van huizen, het opwekken van 

duurzame energie en heeft het gebied te maken met een toenemende verkeersdrukte. 

Hoe stem je al die opgaven op elkaar af? En vooral: hoe krijgt natuurherstel vorm 

binnen dit brede palet aan opgaven? Projectleider Eric Spies deelt zijn ervaringen.

Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat

Met Peter Buster, provincie Noord-Brabant

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: de Westelijke Langstraat. 

Een beschermd Natura-2000 gebied en een waardevol landschap met veel natuur en 

cultuurhistorie. De unieke ligging met verschillende bodemlagen maken de Westelijke 

Langstraat een uniek en nat gebied. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de 

natuur in de Westelijke Langstraat aan. Deze achteruitgang wordt gestopt door 

nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te 

herstellen. De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om samen met 

waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk 

de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat te realiseren.

Vanaf het begin is gekozen voor een integrale aanpak. Dit kost veel tijd maar heeft 

geresulteerd in een realisatie waarbij de functieveranderingen mogelijk bleken zonder 

dat het grondonteigening instrumentarium hoefde te worden ingezet. Wel heeft dat 

instrumentarium een belangrijke functie. Peter Buster. omgevingsmanager en 

coördinator grondverwerving, is vanaf begin bij dit project betrokken. In deze sessie 

deel hij zijn ervaringen en inzichten.



Verslag digitale themabijeenkomst 

Agenda Natuurinclusief

Op 7 juli 2022 organiseerde de lerende samenwerking van het Programma Natuur 

een digitale themabijeenkomst over de Agenda Natuurinclusief. Met als centrale 

vraag: Hoe kunnen wij, met onze kennis, inzichten en adviezen, een bijdrage leveren 

aan de doorontwikkeling van de Agenda Natuurinclusief? En welke aandachtspunten 

willen we vanuit het Programma Natuur meegeven aan de Agenda Natuurincusief? 

Het verslag van deze digitale bijeenkomst is als PDF mee verzonden met deze 

nieuwsbrief.

U vindt het verslag ook terug op onze website.

Verslag digitale themabijeenkomst 

Agenda Natuurinclusief

07-07-2022

Lerende samenwerking Programma Natuur

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


Hans Pohlmann is Manager Natuur bij Landschap Overijssel en heeft de 

Natura2000-gebieden in zijn portefeuille. Het orgaan ‘Samen werkt Beter’ blijkt 

succesvol voor de aanpak van natuurherstel binnen Overijssel.

“In Overijssel zijn 24 Natura2000-gebieden waarvoor per gebied een maatwerkplan is 

opgesteld voor de aanpak van natuurherstel. Hiervoor is ‘Samen werkt Beter’ 

opgericht. Dit is een overkoepelend orgaan waarin niet alleen specifieke terreinen of 

situaties worden besproken, maar waar men elkaar aanspreekt over de wijze waarop 

het in de praktijk werkt. Per gebied vinden gesprekken plaats over het organiseren 

van natuurherstel, wat daar voor nodig is en hoe het uiteindelijke resultaat uitpakt. Er 

is aandacht voor thema’s op andere tafels en dat helpt voor het verbeteren van 

interpersoonlijke relaties. ‘Samen werkt Beter’ is erg waardevol gebleken in alle 

Natura2000-trajecten in Overijssel.”

Organisatie

“De provincie Overijssel is de formele opdrachtgever per gebied, met als opdracht: 

Zorg voor natuurherstel. Dit betekent dat de achteruitgang in een natuurgebied 

gestopt wordt en soms is er sprake van een uitbreidingsopgave. Voor elk gebied is 

een bestuurlijke adviesgroep aangewezen waarin vertegenwoordigers van tbo’s, 

provincies, waterschappen, maar ook LTO en particuliere grondeigenaren deelnemen. 

De adviesgroep hakt knopen door en omschrijft de opdrachten voor de projectgroep. 

De projectgroep is de werkorganisatie die bepaalt wat nodig is voor natuurherstel. Dat 

is een heel goed werkend systeem. De projectgroep vult een groot deel van de 

opdracht in en alleen dilemma’s worden voorgelegd aan de bestuurlijke 

adviescommissie. Die beslist daar vervolgens over en geeft een advies voor het 

projectplan of gebiedsplan. Je kunt snel schakelen met verschillende niveaus en je 

voorkomt hiermee een hoop gedoe.” 

Vanuit de uitvoeringspraktijk: interview Hans Pohlmann van Landschap Overijssel (1/3)



Dal van de Mosbeek

“Een voorbeeld van een succesvolle aanpak is het Dal van de Mosbeek. Het ophogen 

van de beekbodem in het brongebied was essentieel voor het natuurherstel. Hiermee 

kon men niet langer wachten dus er zijn afspraken gemaakt om alvast te starten 

zonder dat hiervoor de formele planprocedure is gevolgd. Hiermee is de achteruitgang 

van dit gebied gestopt. Zonder goed overleg met alle partijen was dit niet mogelijk 

geweest. De beekbodem is opgehoogd met zand en grind en er zijn stukken gras in 

kleine stroompjes geplant waardoor het water beter wordt vastgehouden. De vegetatie 

reageerde hier zo goed op dat hier nu zeldzame soorten als orchideeën en beenbreek

verder uitbreiden. De rest van de maatregelen worden waarschijnlijk in 2023 

uitgevoerd, als het provinciaal inpassingsplan is goedgekeurd. Dan wordt de rest van 

de beekbodem opgehoogd, de drainage wordt verwijderd uit de omringende 

landbouwpercelen en de bemesting wordt van deze percelen afgehaald. 

Landbouwgrond wordt omgevormd naar natuur en dit leidt tot systeemherstel.”

Delen van ervaringen

“Projecten als het Dal van de Mosbeek komen niet heel vaak voor in 

Nederland. Overijssel heeft geleerd van andere beekherstelprojecten waarbij de beek 

wel weer is ingesleten, en het blijkt dat deze vorm van ophogen de beste werkwijze is. 

Andere provincies nemen deze werkwijze nu weer over. Communicatie over 

Natura2000 is voor iedereen erg belangrijk. Specialistische kennis moet je op een 

eenvoudige manier kunnen uitleggen. Als er geen goede communicatie is dan creëer 

je je eigen weerstand.”

Belang van kaders

“Het allerbelangrijkste voor een goede aanpak zijn heldere kaders. Wat is het doel 

en wat zijn de randvoorwaarden qua kwaliteit, tijd, geld, etc. Waar moeten we 

aan voldoen? Als die duidelijkheid er niet is, dan blijf je langs elkaar heen praten en 

moet je plannen aanpassen die niet voldoen aan de kaders. Een goede combinatie 

tussen maatwerk en vaste kaders is essentieel. Daarbij moeten kaders ook blijven 

staan anders verschuift alles weer.”

Vanuit de uitvoeringspraktijk: interview Hans Pohlmann van Landschap Overijssel (2/3)



Ondersteuning van de uitvoering

Hoe zou het Programma Natuur jullie kunnen ondersteunen? “Een overzicht van 

verschillende habitattypen en de hiervoor succesvolle uitvoeringswijzen zou 

ontzettend handig zijn. Ondanks de kennisuitwisseling die er al is worden er veel 

nieuwe wielen uitgevonden. Ook een landelijke richtlijn voor specifieke casussen is 

erg gewenst. Bijvoorbeeld de juridische haalbaarheid van evenwichtsbemesting zodat 

de kennis hierover landelijk toepasbaar is.”

Tips en kansen

“Er zijn veel regelingen met verschillende voorwaarden. In elk gebied ligt 

een ontwikkelopgave vanuit de provincie, het Programma Natuur, het 

versneld natuurherstel tranche 1 en 2, de kaderrichtlijn water en de stikstofaanpak 

en daarnaast is er de juli- en septemberbrief van de minister. Alle maatregelen zijn 

exact hetzelfde maar met andere voorwaarden. De uniformiteit ontbreekt. Het gaat 

tenslotte om 1 ding: natuurherstel.

Daarnaast liggen er veel kansen voor korte termijn resultaten op de plank. Er 

zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt met pachters van landbouwgronden 

rondom Natura2000-gebieden over stikstofwinst en het terugdringen van 

bestrijdingsmiddelen, maar er is nog geen regeling waarmee we dit kunnen uitvoeren 

en de andere, bestaande, regelingen zijn zo ingewikkeld dat dit niet inpasbaar is.”

Meer informatie over natuurherstel in Overijssel vindt u op: Project Natura 2000 | 

Landschap Overijssel

Vanuit de uitvoeringspraktijk: interview Hans Pohlmann van Landschap Overijssel (3/3)

© Gerard Berendsen

https://landschapoverijssel.nl/natura2000


Denk mee!

De lerende samenwerking Programma Natuur 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/BgzZ240o
https://wingalgemeen.typeform.com/to/Ef5KfESL


Agenda

• 29 september: Digitale Themabijeenkomst ‘Natuurherstel als 
onderdeel van de gebiedsprogramma’s.

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

© Nico Kloek

mailto:lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl


Graag tot ziens op 29 september!


