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Lerende samenwerking Programma Natuur



Welkom!

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 programma begon met de presentatie door Jessica Winter, Provincie Overijssel. 

Zij vertelde over de beweging Natuur voor Elkaar. Een initiatief van de provincie 

Overijssel en haar vele partners. Vervolgens ging Eric Gerritsen, Kennisprogramma 

DuurzaamDoor, in op hoe het programma DuurzaamDoor natuurinclusief bouwen 

stimuleert.

Na beide presentaties gingen we met elkaar in gesprek. Wat zijn de belangrijke 

aandachtspunten voor natuurinclusief werken, bekeken vanuit het Programma 

Natuur? En welke mogelijkheden zien we om, vanuit onze functie, bij te dragen aan 

de doorontwikkeling van de Agenda Natuurinclusief?

Vervolgens nam Femke van Bree, Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, ons mee in 

het proces van de totstandkoming van de agenda. Tot slot blikte Wytze de Vries, 

programmamanager Agenda Natuurinclusief, terug op de oogst van de bijeenkomst 

en schetste het vervolgproces. 



Natuur en maatschappij verbinden

Jessica Winter | Natuur Voor Elkaar, Provincie Overijssel neemt de deelnemers 

mee in de beweging ‘Natuur Voor Elkaar’. Het initiatief heeft als missie: het verbinden 

van natuur en maatschappij door te stimuleren, inspireren, initiatiefnemers verder te 

helpen, netwerken en coalities te bouwen, kennis toe te voegen en ruimte te maken 

voor experimenteren. Alle lagen worden verbonden door middel van een participatory

impact pathway. 

Jessica neemt de deelnemers mee aan de hand van een voorbeeld: Rubriek Mariek. 

Marieke organiseert een natuuratelier, waarbij alle mensen die in de beslisboom 

bovenaan staan samen gaan ontwerpen. Een ander voorbeeld is de vliegende 

ecoloog. Onder andere gemeenten en bedrijven kunnen hem om gratis advies vragen. 

Ook zet Natuur Voor Elkaar zich in voor natuurinclusief (ver)bouwen, waarvoor een 

flyer is ontwikkeld voor specifieke gebieden met ecologie als basis. Tot slot verspreidt 

Natuur Voor Elkaar welkomstkaarten voor bedrijventerreinen en bedrijfserven, waarin 

wordt aangegeven welke maatregelen deze bedrijven voor specifieke soorten kunnen 

nemen. 

> Kijk de presentatie van Jessica Winter hier terug

> Download powerpointsheets van Jessica Winter (pdf)

https://www.natuurvoorelkaar.nl/
https://youtu.be/UWsS4v7ExE0
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/08/Presentatie-Jessica-Winter.pdf


Natuur Voor Elkaar als beweging die enthousiasmeert

Na de presentatie van Jessica is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hoe betrekt de provincie collega’s van andere beleidsterreinen bij de opgave 

natuurinclusief? 

Jessica: “We besteden veel aandacht aan samenwerking. En dat gaat goed, want we 

krijgen vaak de vraag om mee te denken.”

Hoe lang blijft natuurinclusief vrijwillig? Stimuleren en inspireren is mooi, 

maar… 

Jessica: “We streven naar een vrijwillig onderdeel van ons provinciale 

instrumentarium. Maar voor sommige onderdelen, bijvoorbeeld natuurinclusief

bouwen, zou het een goede zaak zijn als er normerende instrumenten komen. We 

willen dat wel buiten Natuur voor Elkaar houden; dat moet de beweging blijven die 

enthousiasmeert!”

Wat hebben jullie nodig om Basiskwaliteit Natuur (BKN) in de stad een stap 

verder te brengen?  

Jessica: “Momenteel zetten we vooral in op het ontwikkelen van een nieuwe 

menukaart die de ecologische potentie voor de specifieke landschapstypen aangeeft. 

Deze moet dit jaar klaar zijn. We hebben de opdracht om BKN voor het Overijsselse 

platteland te laten ontwikkelen net uitgezet. Maar ook in onze nieuwe omgevingsvisie 

wordt natuurinclusief een vast onderdeel, dus we beginnen al met borgen…’’

Hoe passen zonneparken bij natuurinclusief en biodiversiteit?

Jessica: “Daar zijn we nog mee bezig. Er is – bestuurlijke – terughoudendheid om 

grote zonnevelden aan te leggen. We hebben veel aandacht voor zonnedaken op 

zoveel mogelijk bedrijfspanden. Maar daar weten mijn collega's van Energie meer 

van, als je er verder over door wilt praten!’’

http://www.iederdakeenzonnedak.nl/


Over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Eric Gerritsen, DuurzaamDoor, neemt de deelnemers mee in het kennisprogramma 

DuurzaamDoor. Dit praktijkgerichte programma wordt, in opdracht van het ministerie 

van LNV, uitgevoerd door de RVO. Het heeft als basis de volgende drie C’s: 

- Coalitie: samenwerking

- Co-creatie: experimenteren, realiseren en leren

- Cofinanciering: seed money

Eric gaat in op de grote bouwopgave. Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen moet 

het ‘nieuwe normaal’ worden. Hier horen bijpassende maatregelen gericht op 

gebouwen en hun omgeving bij, maar ook een andere mindset. We moeten gaan 

werken en leven mét de natuur. De focus van DuurzaamDoor ligt bij nieuwbouwwijken 

en bedrijventerreinen. Eric benoemt de vele baten van natuurinclusief bouwen en 

benadrukt dat er momentum is, maar dat er in de praktijk nog maar een handjevol 

natuurinclusieve wijken en bedrijventerreinen zijn. Waar komt dat door?

Eric beschrijft het systeem waar ze met DuurzaamDoor mee te maken hebben. Rond 

de organiserende, dienstbare en betrokken overheid bevinden zich verschillende 

onderdelen, zoals kennisuitwisseling (door bijeenkomst KAN bouwen of het Handboek 

Werklandschappen), experimenteren en ondernemerschap, gezamenlijke monitoring 

(evaluatie KAN bouwen) en ondersteunende regelgeving. De infographic op de 

volgende sheet licht dit systeem toe.





“De samenwerking tussen de bouwsector, groensector 

en gemeenten kan beter”

Natuurinclusieve infrastructuur krijgt relatief weinig aandacht. Tegelijkertijd kan 

lijnvormige infra een belangrijke rol spelen bij het verbinden van gebieden met 

relatief veel biodiversiteit. Is daar ook aandacht voor binnen DuurzaamDoor?

Eric: “Vanaf de start hebben we erkend dat de opgave breed is. Er is beperkte 

capaciteit in het programma. Bij de start zat de energie in de bouwsector, dus daar 

zijn we begonnen.”

Je benoemde in je presentatie “Natuurinclusief bouwen levert veel baten, maar 

waarom gaat het dan nog niet snel?” Zou dat te maken hebben met het feit dat 

die baten veelal niet terecht komen bij de partijen die de kosten maken? Zo ja, 

dan is dat een aangrijpingspunt? 

Eric: “Dat is absoluut waar. Het bouwen van de nieuwe businesscase wordt 

makkelijker als je er meer baten bij betrekt. De baten komen niet bij de goede partijen 

terecht, anders was het al lang gebeurd. Het zou mooi zijn als we kunnen aantonen 

hoe een groener bedrijventerrein bijdraagt aan bijv. de arbeidsproductiviteit: dan 

komen baten en kosten gemakkelijker bij elkaar.” 

Als we aan het begin van natuurinclusief bouwen zitten, wat is dan het 

belangrijkste aandachtspunt om in de komende drie jaar te bereiken? 

Eric: “De gemeentes laten het nog een beetje afweten. Ik vind dat de samenwerking 

tussen de bouwsector, groensector en gemeenten beter moet.”

Waar zit dat knelpunt bij gemeenten? 

Eric: “Capaciteitsgebrek. De energietransitie vraagt nu alle aandacht. Mijn advies: sluit 

de groenopgave en klimaatadaptatie aan op de energieopgave.” Eén van de 

deelnemers voegt toe dat gemeenten al worden overvraagd als uitvoeringsloket. 

> Kijk de presentatie van Eric Gerritsen hier terug 

> Download hier de presentatie van Eric Gerritsen 

https://youtu.be/b0NcAxSr6aA
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/08/Presentatie-Eric-Gerritsen.pdf


Aandachtspunten voor natuurinclusief werken

Aan de hand van Mentimeter gingen we vervolgens in gesprek. Wat zijn, 

bekeken vanuit het natuurherstel in de natuurgebieden zelf, aandachtspunten 

voor natuurinclusief werken? 

Een van de aandachtspunten die eruit springt, is samenwerking. Een deelnemer 

benoemt dat de samenwerking met landeigenaren cruciaal is. Dit sluit aan bij de 

gebiedsgerichte aanpak en bij het creëren van draagvlak. 

Een andere deelnemer voegt daaraan toe dat het draagvlak op korte termijn 

misschien bepalend is, maar op lange termijn zal er over ecosysteemgrenzen worden 

gegaan en zullen er ecosysteemdiensten verloren gaan. Let dus goed op welke 

concessies je doet. 

Er wordt een opmerking gemaakt over het belang van aanbesteding: ‘’We hebben 

integrale normen nodig voor klimaatadaptatie. Dit is de harde, sturende kant.’’ 

Jessica Winter reageert hierop dat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening met dit onderwerp bezig is. “Ik denk dat het inderdaad erg belangrijk is. Je 

hebt een aantal koplopers, de grote bouwondernemers, die willen wel. De kleinere 

bouwondernemers lopen achter: daar is normering nodig om een gelijk speelveld te 

organiseren.’’ 

Eric Gerritsen reageert: “Tauw en Arcadis zijn hier ook mee bezig. Wat mij lastig lijkt: 

je wil verdere ontwikkeling niet te start vastleggen. De uitdaging is om iets te 

verzinnen dat verplicht om ermee aan de slag te gaan, zonder dat je de ontwikkeling 

lam legt.’’ 

Belangrijk daarbij is wel het voorkomen van dubbelingen in wetgeving. Voor 

gemeenten kan het helpen om deze bouwstenen op te nemen in het gemeentelijk 

omgevingsplan, ooit opgesteld bij Provincie Zuid Holland door Bureau Stadsnatuur 

maar breed toepasbaar.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27496


Natuurinclusief werken een stap verder

Wat is de belangrijkste factor om natuurinclusief werken een stap verder te 

brengen? Dat was de volgende Mentimeter vraag waar de deelnemers op 

konden reageren. 

Jessica Winter deelt met de groep het belang van bewustwording. Ze stelt dat je eerst 

een groep mensen om je heen moet verzamelen waarmee je aan de slag kunt. Het 

opzetten van een netwerk is erg belangrijk. Vervolgens kan er gewerkt worden aan 

bewustwording. Samenwerking geldt daarbij als basis om verder te werken: er is dan 

openheid en bereidheid om te leren. 

Naast bewustwording en samenwerking worden financiering en draagvlak als 

belangrijke factoren aangeduid. Tot slot vinden de deelnemers voldoende capaciteit 

en kennis en onderzoek belangrijke factoren.  



Tot slot kregen deelnemers in Mentimeter de vraag welke mogelijkheid zij zien 

om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de Agenda Natuurinclusief: 

Mentimeter: Hoe zie jij, vanuit jouw functie, de mogelijkheid om

bij te dragen aan de doorontwikkeling van de Agenda Natuurinclusief?

Kennisontwikkeling
Acties doorvertalen 
naar verschillende 

schaal niveaus!

Partnerschappen 
creëren met andere 

sectoren

Urgentie blijven uitleggen

Doorontwikkeling 
samenwerkingsspoor

Verder bouwen op wat 
ontwikkeld is!

Beleidsbeïnvloeding

Leersessies organiseren om 
van elkaar te leren Zorgen dat alle energie, 

motivatie en kennis meer 
ruimte krijgt en de beweging 

Natuurinclusief voedt



Totstandkoming Agenda Natuurinclusief

Femke van Bree, Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, laat zien hoe de Agenda 

Natuurinclusief tot stand is gekomen. 

Ministerie van LNV, IPO, de provincies en de terreinbeherende organisaties vormden 

samen een consortium. Deze doorliepen een co-creatief proces dat hiernaast is 

weergegeven. 

In de domeingroepen werd opgehaald wat er leeft en wat er nodig is binnen het 

domein? Er werd een diner pensant georganiseerd waar zoveel mogelijk domeinen bij 

aanwezig waren. 

Het proces binnen de domeingroepen is hiernaast weergegeven. Belangrijk hierin 

was: hoe kun je samenwerken zonder dat je je eigen belang voorop zet? Houd het 

algemene belang in het oog. 



Femke van Bree: “Het achtergronddocument is zo puur mogelijk: 

de grotere ambities, ideeën en energie van de domeinen staan erin”

Het proces leverde op:

• De eerste Agenda Natuurinclusief: een poging om een haak te creëren om door 

te praten over een natuurinclusieve samenleving. 

• Inzicht in: wat er nodig is op het vlak van normering

• Achtergronddocument: grotere ambities van de domeinen. 

• Sociale infrastructuur: de mensen hebben elkaar in verschillende gremia kunnen 

ontmoeten. Op een vrije manier uitwisselen wat er nodig is + bouwen aan 

vertrouwen. 

Femke reflecteert op het proces: 

“Je bent bezig met een co-creatief proces waar veel ideeën en energie bij vrij komen. 

Dat moet vervolgens landen in een agenda met kaders die door de ministeries 

goedgekeurd kunnen worden. Dat proces heeft in sommige gevallen geleid tot 

teleurstellingen. Het is balanceren tussen creatieve oplossingen en een ministerie dat 

zich ook heeft te houden aan kaders. 

Om toch zo goed mogelijk recht te kunnen doen aan alle inbreng, heeft het kernteam 

ervoor gekozen om twee producten op te leveren: de Agenda Natuurinclusief zelf en 

het Achtergronddocument. Die laatste is zo puur mogelijk gelaten.”

> Kijk de reflectie van Femke van Bree hier terug 

https://www.youtube.com/watch?v=vWGnhmHp8k0&feature=youtu.be


Richten, inrichten en verrichten (1/3)

Wytze de Vries, sinds kort programmamanager voor de Agenda Natuurinclusief, 

kijkt vooruit naar het vervolgproces.

Hij licht het vervolg van de Agenda Natuurinclusief toe aan de hand van drie 

onderwerpen: de opgave Agenda Natuurinclusief, de mijlpalenplanning en de 

governance. De opgave is op deze slide te vinden. De mijlpalenplanning en de 

governance zijn weergegeven op de volgende sheets. 



Beweging, Bewustwording, Systeemverandering

2022 2023

juli aug sept okt nov dec Q1 Q2 Q3 Q4Q2

Co-creatieproces

Agenda
1.0

Programmabureau: regisseren en faciliteren

Uitvoering acties Agenda 1.0  op domeinen

Ondersteuning domeinen

Resultaten

Netwerken, events, communicatie, …

Beweging,
breder en sterker

Naar 2e kamer

Ontwikkelproces Agenda 2.0 + investeringsagenda 

Ambitie, plannen en middelen van domeinen

Agenda 2.0
Investeringsagenda

Doorstart

Programmaplan
Aanpak en besturing 

uitvoering

Natuurinclusieve Samenleving

‘Natuurinclusief
denken en doen’

Gezonde leefomgeving, 
gezonde biodiversiteitMijlpalenplanning
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Concept governance
Publieke partijen

Departementen

Provincies
IPO, Bij12

Gemeenten

Waterschappen

Maatschappelijke en private partijen 
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VNG/Gx, Unie Water/HHS

Stuurgroep Fysieke 
Leefomgeving + IO

AAC/BAC Vitaal Platteland

Bestuurlijk Overleg Natuur

Domeinen

1. Bouw | 2. Energie | 3. Financien | 4. Infra | 
5. Natuurinclusieve Landbouw | 6. Onderwijs 
en Bewustwording | 7. Vrijetijd Economie | 
8. Water | 9. …

Publiek-private samenwerking
• Domein Leider
• Domein Team (dedicated DT 2 dg/wk)

• Ondersteuning (projectm./secr.)

Programmabureau

Regisseren en 
faciliteren

• PL Beweging ↑
• PL Agenda 2.0
• PM Agenda NI
• Programmamngt

en ondersteuning

Stuurgroep
Agenda NI

Regiegroep

TB
O

’s

Groene Directeuren Overleg, 
Circulair Overleg VNO/NCW,

Klankbordgroep CBD, … 
Nationaal Overleg Platform Natuurinclusief

• Leiders domeinen 8x
• Vertegenwoordiging Rijk/LNV 1x, IPO/Prov 1x, TBO 1x
• Andere partijen uit de samenleving

VZ



Is er ook ruimte voor onderzoek / kennisontwikkeling binnen de agenda? 

Wytze: “Daar is zeker ruimte voor. Binnen het LNV hebben we een kennisafdeling. 

Eric geeft ook aan dat we gebruik kunnen maken van DuurzaamDoor. Het is 

voornamelijk verbinden, kennis ophalen en de kennis weer verspreiden. Er zijn een 

heleboel lerende netwerken. Die moeten we goed benutten en aan elkaar verbinden.”

Hoe groot wordt het programmabureau voor de Agenda Natuurinclusief en 

bestaat deze alleen uit LNV-ers? 

Wytze: “De bedoeling is vooral om dat wat er nodig is te koppelen aan wat er al 

gebeurt. Wat mij betreft wordt het programmabureau zo klein en efficiënt mogelijk. 

Maar het worden écht niet alleen LNV-ers: ik wil zo onafhankelijk mogelijk zijn en een 

zo breed mogelijk team.”

Als laatste blikt Wytze terug op de digitale themabijeenkomst

Wytze: “De energie rond het onderwerp is voelbaar. Er zijn heel veel verschillende 

perspectieven die nodig zijn om de volgende stappen te maken. Op de Natuurtop en 

ook nu zijn er veel verschillende mensen, op verschillende plekken. Honderden 

mensen die allemaal in hun eigen omgeving bezig zijn met natuurinclusiviteit. Dat 

geeft mij kippenvel. De centrale vraag gaat over sociale ecologische infrastructuur, 

hoe houden we dat bij elkaar? Hoe kunnen wij een netwerk vormen en versterken? 

Laten we daar samen stappen in zetten.”

> Kijk de presentatie van Wytze de Vries hier terug 

Vragen aan Wytze de Vries & terugblik 

https://youtu.be/3AjNQPNBb68


Agenda

29 September

Themabijeenkomst: de do’s en 

don’ts van de gebiedsaanpak

voor in je agenda!

Vragen?

Mail naar: lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl

mailto:lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl


Tot de volgende 

keer!


