
Verslag

Digitale themabijeenkomst 

Natuurherstel als onderdeel van de 

gebiedsprogramma’s

29-09-2022

Lerende Samenwerking Programma Natuur



Natuurherstel als onderdeel van de gebiedsprogramma’s

Op 29 september 2022 organiseerde de lerende samenwerking van het Programma 

Natuur een digitale themabijeenkomst over natuurherstel in de gebiedsprogramma’s. 

Het doel van de bijeenkomst was om in beeld te brengen wat, vanuit het perspectief 

van systeemherstel, de randvoorwaarden zijn van gebiedsgerichte aanpak.

Het programma begon met een presentatie door Marc Hamelaars, manager Kennis 

en Capaciteit binnen de Netwerkfaciliteit van de Regieorganisatie Transitie 

Landelijk Gebied (RTLG). Marc ging in op de positie en taken van RTLG in de 

uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), op het tijdpad van 

gebiedsprocessen, en de centrale rol van leren.

Na deze presentatie gingen we uiteen in drie verschillende deelsessies: slimme 

praktijken voor de inzet van schaarse capaciteit, gebiedsproces het Binnenveld, en 

natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat.

Tot slot gingen Marc Hameleers, Eric Spies en Peter Buster, met elkaar in gesprek 

over vraag: 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?



Presentatie Marc Hameleers: 

"Al doende leren is erg belangrijk"

Marc Hameleers | Manager Kennis en Capaciteit binnen de Netwerkfaciliteit van de 

Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) nam de deelnemers mee in de doelen 

en programmalijnen van het NPLG. De eerste programmalijn bevat de nationale structurerende 

keuzes voor het landelijk gebied. De gebiedsgerichte aanpak is de tweede programmalijn. De 

laatste programmalijn is de lerende aanpak.

Vervolgens vertelde Marc over de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG). Binnen 

RTLG werken Rijk en provincies samen om de doelen van NPLG te realiseren door middel van 

gebiedsprogramma’s, toetsen en het toekennen van middelen. Ze hebben als taak om zowel 

verticaal te sturen als horizontaal te helpen.

Marc benadrukte dat het opstellen van integrale gebiedsprogramma’s door provincies een 

iteratief proces is: "Al doende leren is erg belangrijk." RTLG zal de gebiedsprogramma's toetsen 

aan de doelen, waarna financiering van de plannen vanuit het transitiefonds volgt.

Marc nam de deelnemers mee in de netwerkfaciliteit, wat een onderdeel is van RTLG. 

Hierbinnen ligt de focus op het samen slimmer realiseren van de transitie. Deze transitie is niet 

lineair, maar adaptief en lerend. Marc identificeert drie randvoorwaarden die gehanteerd worden 

binnen de Netwerkfaciliteit: grond, kennis en leren. De netwerkfaciliteit richt zich op het al 

doende leren. Dit wordt opgepakt door een marktplaats, werkplaats met labs en ateliers en een 

podium.

> Kijk de presentatie van Marc Hameleers hier terug

> Download powerpointsheets van Marc Hameleers (pdf)

https://www.youtube.com/watch?v=6oCDBlL5aU4
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/10/Presentatie-RTLG-Netwerkfaciliteit-Marc-Hameleers.pdf


Vragen aan Marc Hameleers

Na de presentatie van Marc was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hoe ziet de samenwerking van alle betrokken partijen bij het opstellen van een 

gebiedsprogramma eruit?

Marc: “De provincies zijn de gebiedsregisseurs, dus zij stellen de programma’s op en 

nemen de regie over het proces. Participatie is daarbij erg belangrijk. 

Belanghebbenden in het gebied zullen betrokken worden bij het opstellen van de 

programma’s en bij het uitvoeren daarvan. Dit gaat natuurlijk over direct betrokkenen, 

zoals terreinbeherende organisaties en boeren, maar ook over bewoners. Wij willen 

vanuit ons team meer kennis opdoen over de verschillende vormen van participatie en 

de do’s en don’ts.”

Een volgende opmerking komt van Groen Kennisnet: "Kunnen wij een rol spelen 

in het programma om kennis vanuit diverse platforms centraal te ontsluiten?"

Marc: “Dat aanbod nemen wij met open armen aan. We willen graag verder praten 

hierover. Jullie zijn er al, dus het is alleen maar beter om bij elkaar aan te sluiten.”

Het Binnenveld 



Deelsessie 1: Slimme praktijken voor de inzet van schaarse capaciteit (1/2) 

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. Barbara van Eeckhoutte en Inge Hoogerbrugge

(RVO) legden vier stellingen voor aan de deelnemers.

Stelling 1: Een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA) is de eerste 

stap in een gebiedsproces.

- Een LESA is een belangrijk onderdeel van een gebiedsproces, maar eerst moeten 

de doelen en het tijdpad helder zijn. Op die manier weten stakeholders in welk 

proces ze gaan investeren. De vervolgstap is een LESA met een duidelijke 

vraagstelling.

- De LESA kan ook helderheid scheppen in wat je opgave is en wat je doelen zijn.

- Moet je niet ook een sociaaleconomische systeemanalyse hebben? Op die manier 

kun je het probleem van alle kanten bekijken. Het gebied heeft niet alleen een 

ecologische realiteit, voor stakeholders is het goed om ook de andere realiteit aan 

de voorkant helder te hebben.

Barbara van Eeckhoutte stelde de aanvullende vraag: Als de Kansenanalyse voor 

Natuur Ontwikkeling (KANO) in combinatie met een LESA ingezet wordt, kan dat het 

proces aan de voorkant versnellen? De deelnemers denken van wel: door het actief 

betrekken van stakeholders aan de voorkant krijg je goed de belangen van de 

betrokkenen aan tafel in beeld.

Stelling 2: TBO’s hebben als enige de kennis om gemeenten te ondersteunen in 

hun rol bij natuurherstel

- Ik ben alleen maar tegen deze stelling omdat er 'enige' staat. TBO’s kunnen 

praktische kennis aanleveren, maar gemeenten kunnen ook bij bijvoorbeeld 

adviesbureaus terecht.

- TBO’s hebben veel kennis van ecologie in het gebied, maar stadsecologen hebben 

meer kennis van ecologie buiten de natuurgebieden. Ze kunnen voor deze kennis 

dus breder terecht, bijvoorbeeld ook bij kennisinstituten.

- Ik herken wel dat de gemeenten een kennishiaat hebben op het gebied van 

ecologie, maar zij kunnen voor deze kennis? bij meer organisaties terecht.

- TBO’s hebben kennis van het systeem en hebben kennis van en ervaring met de 

lokale beheermaatregelen en met de vrijwilligers. Dat maakt ze een goede 

gesprekspartner.

- Als we kijken naar het ontzien van specifieke stikstofgevoelige natuurgebieden, dan 

kun je natuurlijk de betreffende TBO niet overslaan. Maar als je kijkt naar het NPLG 

als geheel, dan hoeft niet elke TBO per se aan tafel te zitten.

- Natuurinclusieve boeren zijn ook een belangrijke partner in dit proces, zij kunnen 

vanuit hun kennis van het landschap meepraten. Een toekomstbestendig gebied is 

voor hen van levensbelang.



Deelsessie 1: Slimme praktijken voor de inzet van schaarse capaciteit (2/2)

Stelling 3: TBO’s kunnen altijd voor elkaar praten over de ecologische belangen in 

een gebiedsproces

- TBO’s zijn het niet altijd met elkaar eens. Om die reden moet je ze een aparte inbreng 

laten doen.

- Het zou wel kunnen, maar dan moet je wel aan de voorkant goede afspraken maken.

- Bij een partnerschap bij meerdere organisaties kan één partij naar voren treden, maar 

ze hebben natuurlijk wel andere visies. Goede afstemming vooraf is belangrijk.

Stelling 4: Er is geen gebrek aan ecologische kennis. Er is alleen een tekort aan 

geld om de kennis beschikbaar te krijgen.

- Er is een tekort aan de 'juiste' ecologische kennis. Er zit een verschil tussen wat je op 

de opleiding leert en tussen wat je in praktijk nodig hebt. Je zult dus mensen de tijd 

moeten geven om goed ingewerkt te raken.

- Als je kijkt naar een gebiedsproces, dan zijn er veel mensen met specialistische 

ecologische kennis. Het is belangrijk het totaalbeeld niet uit het oog te verliezen en 

over je eigen specialisatie heen te kijken.

- Er is niet zozeer gebrek aan ecologische kennis. Zo is er bijvoorbeeld geen land waar 

zoveel gemonitord wordt als in Nederland. Het probleem zit in de beschikbaarheid van 

deze kennis. Dit zit in een gebrek aan capaciteit om de kennis op de juiste plek te 

krijgen. De ontsluiting van die kennis is hierbij cruciaal.

- In Nederland is veel kennis aanwezig. Ik zie dat mensen die net van een opleiding 

komen nog achter lopen qua praktijkkennis. De vraag is hoe experts hun kennis en 

ervaring kunnen overdragen om zo de kwaliteit te verhogen.

- Het woord kennis is een abstract begrip. Er zijn veel organisaties mee bezig. Maar ik 

hoor nu vooral mensen praten over vakbekwame mensen met de juiste kennis. De 

vraag is hoe je voldoende vakbekwame competente mensen krijgt. Je hebt op 

meerdere vlakken vakbekwame mensen nodig die gezamenlijk over de schutting heen 

kunnen kijken.

- Opleidingen zijn vaak algemeen. Kennis over hoe je bijv. monitoring uitvoert ontbreekt. 

Dat leer je pas in de praktijk, wanneer iemand je bij de hand neemt.

- Er komen voldoende mensen met een ecologische achtergrond van school, maar hoe 

weet je die te vangen?

Deze eerste deelsessie wordt afgesloten met een vijftal tips:

- Creëer een stabiele omgeving voor een gebiedsproces

- Werk als TBO’s zodanig samen dat je voor elkaar kunt spreken

- Depolitiseer beheer en onderzoek

- Organiseer ecologische kennis én gebiedskennis

- Zorg voor financiering van de menskracht in gebiedsprocessen

> Kijk hier de deelsessie van RVO terug

> Download de powerpointsheets van RVO hier (pdf)

https://youtu.be/-vXmi0crVAM
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/10/Presentatie-deelsessie-RVO.pptx


Deelsessie 2: Gebiedsproces Het Binnenveld (1/3)

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, Wing, deelde zijn ervaringen.

Eric: “We hebben net de eerste fase, een gebiedsanalyse, achter de rug. Nu starten we 

het visievormingsproces met het gebied. NPLG is daarin de motor, maar er speelt 

meer.” Het Binnenveld is een agrarisch gebied met een beek die de provinciegrens tussen 

Utrecht en Gelderland aangeeft. Het gebied kent veel agrarische ondernemers. Er 

bevinden zich daarnaast twee aaneengesloten Natura2000-gebieden in het Binnenveld. In 

het gebied lagen zoveel opgaven, dat de urgentie ontstond om met elkaar in gesprek te 

gaan en keuzes te maken. Opvallend hierbij was dat er geen opgave lag voor de realisatie 

voor nieuwe natuur, wel voor het behouden en versterken van de aanwezige natuur.”

“Vanuit de overheden en de belanghebbenden werd er verschillend naar het gebied 

gekeken,” vertelt Eric. Overheden zagen het gebied als uitloopgebied en als 

groenbelevingsgebied voor de omliggende steden. De gebiedspartijen beschouwden het 

gebied voornamelijk als een agrarisch gebied met een hoge natuurwaarde. Om deze twee 

perspectieven te verbinden, schoven alle partijen samen aan aan de Binnenveldtafel.

Vervolgens startte de adaptieve procesaanpak op maat die voornamelijk thematisch was 

ingestoken. De inhoudelijke kennis die de gebiedspartners hebben werd zo optimaal 

benut.

Eric benoemde enkele lessen die hij heeft geleerd tijdens deze gebiedsaanpak. 

• Maak alle opgaven bespreekbaar. Eric: "Neem hier de tijd voor, ontdek gedeelde 

belangen en spanningen." 

• Ten tweede benoemde Eric dat bij het Binnenveld maatregelen worden gebruikt als 

drager voor de visievorming. 

• Sluit goed aan bij de beleving van de partijen in het gebied. Eric: "Formuleer samen 

een gelijk vertrekpunt. Hierbij werkte het historisch perspectief als verbindende factor: 

waar komen we als gebied vandaan?". 

• Creëer eigenaarschap bij zowel de overheden als de gebiedspartijen. Het duidelijk 

formuleren van rollen en verantwoordelijkheden is hierin belangrijk.

• Benut de constructieve kracht en leer van de remmende kracht.



Deelsessie 2: Gebiedsproces Het Binnenveld (2/3)

Vragen van de deelnemers:

Vraag 1: Wat hebben alle inspanningen tot dusver aan natuur opgeleverd?

Eric: "Er was net veel nieuwe natuur aangelegd. Er lag geen grote opgave om nieuwe 

natuur te ontwikkelen, wel de aanwezige natuur in stand te houden. Er is daarnaast 

ruimte gecreëerd om te bekijken hoe we agrarisch landgebruik en natuur beter met 

elkaar kunnen gaan verbinden."

Vraag 2: Straks heb je alles op tafel. Wat wordt uiteindelijk leidend in de 

besluitvorming? Hoe zwaar telt draagvlak en politieke keuze mee?

Eric: "De politieke keuze probeer je zo goed mogelijk mee te nemen, maar dat weet je 

uiteindelijk niet. Het mandaat over dit gebiedsproces ligt bij de raden. Dat is een 

onzekere factor, maar je kunt er wel invloed op uitoefenen. In de vorige fase hebben we 

een ontwikkelrichting afgesproken die ook bestuurlijk geborgd is. Die luidt dat de 

primaire ontwikkelrichting agrarisch is, met behoud en versterking van natuur en 

landschapswaarde, waarbij er ook ruimte is voor wonen en energie. Dat gaf een 

duidelijk perspectief voor de agrariër: wij mogen hier blijven. Voor mij is het geslaagd als 

we heldere keuzes hebben gemaakt met elkaar.

Vraag 3: Hoe zie je het verloop van het gebiedsproces in relatie tot het NPLG en 

de onontkoombare doelen die dat met zich mee brengt?

Eric: "Het realiseren van de wettelijke opgave is natuurlijk leidend. Ik heb de 

Rijksoverheid inderdaad nog niet genoemd, maar LNV zat wel bij ons aan tafel. Zowel in 

het opdrachtgevers- als in het bestuurlijk overleg, vanuit een faciliterende, lerende 

houding en niet als opdrachtgever van het gebiedsproces. Ik kan me voorstellen dat 

LNV niet bij alle gebiedsprocessen in Nederland aan tafel kan gaan zitten, maar ik vind 

de link wel belangrijk. Ik probeer nu contact te zoeken met de ecologische autoriteit, 

want uiteindelijk willen we weten: wanneer is het genoeg? Het meetbaar maken en het 

weten wanneer het op langere termijn voldoende is, die duidelijkheid moet van de 

Rijksoverheid komen.

Vraag 4: Hoe is de energietransitie ingepast in het proces?

Eric: "Verstedelijking en energie zijn kader stellend voor ons. Wij zien het als nieuw 

verdienmodel voor de agrarische sector, dat zien de boeren zelf ook zo. We bepalen 

niet, maar direct of indirect ruimtebeslag is onderdeel van het gebiedsproces.

Vraag 5: Hoe borg je dat de maatregelen voor de korte termijn ook passen binnen 

de nog op te stellen visie voor de lange termijn?

Eric: "We hebben het dan al snel over no-regret maatregelen, al weet je het nooit zeker. 

Het kan zijn dat we nu maatregelen bedenken die uiteindelijk slimmer hadden gekund, 

maar we hebben de dynamiek om nu met elkaar aan de slag te gaan hard nodig. Het 

daadwerkelijk inzetten van instrumenten voor de lange termijn zal pas gebeuren nadat 

er een visie ligt.

Vraag 6: In hoeverre is natuurinclusieve landbouw als toekomstperspectief van de 

agrariërs besproken in het Binnenveld?

Eric: "Dat is zeker een toekomstperspectief. De definitie van natuurinclusieve landbouw 

of kringlooplandbouw is nog niet helemaal helder. Dat is wel een aandachtspunt. Er is al 

een beweging gaande van boeren die natuurinclusief bezig zijn. Er is besef dat we daar 

naartoe moeten, maar de gangbare boer kan en wil niet van vandaag op morgen 

overschakelen. 



Deelsessie 2: Gebiedsproces Het Binnenveld (3/3)

Vervolgens legde Eric een vraag voor aan de deelnemers: Hoe koppelen we de 

natuur- en landbouwopgave op gebiedsniveau aan elkaar zodat het stimulerend 

werkt en perspectief biedt?

• Ik zie 'water en bodem sturend' als de toekomst: kijken vanuit het systeem kan de 

verbinding zijn. Het systeem bepaalt wat er mogelijk is.

• Eric: Daar zit nog spanning. In het Binnenveld zou de bouw van woningen 

helemaal van tafel geveegd kunnen worden wanneer bouwen op natte 

plekken niet meer kan. Het is goed om te kijken: wat betekent dat nou echt, 

water en bodem sturend?

• Voor boeren is natuurontwikkeling vaak een bedreiging, maar je kan ook kijken 

naar de boer als landschapsbeheerder. Wel onder de voorwaarde dat het ook 

brood op de plank brengt voor de boer.

• Kijk naar het Aanvalsplan Landschapselementen. Deze is op 28 september 

aangeboden aan minister van der Wal. Het is een plan om minimaal 10% van het 

areaal in het landelijk gebied aan te wenden voor houtige-, watergebonden-, en 

dynamische landschapselementen. De WUR heeft onderzoek gedaan naar hoeveel 

deze drie categorieën landschapselementen bijdragen aan verschillende doelen, 

zoals klimaat, waterhuishouding en biodiversiteit. Het is een integraal instrument. 

Als je daar een goede financiële regeling aan kunt koppelen, kan dat zorgen voor 

draagvlak bij agrariërs. Het kan dan een rendabel onderdeel van de bedrijfsvoering 

zijn. Dat kan de overgangen tussen natuur en landbouw verzachten.

• Ik ben ecoloog in Drenthe, waar we harde grenzen hebben tussen topnatuur en 

turbolandbouw. Het staat buiten kijf dat boeren een boterham moeten kunnen 

verdienen, maar tegelijkertijd is de opgave voor de natuur erg groot. Ik zou graag 

willen kijken: wat is er voor de natuur nodig in die omgeving en hoe past de 

landbouw daar dan in? Ik benader het sterk vanuit de natuur, dus ik vraag me af: 

welke kansen zien jullie om de omgeving te extensiveren ten gunst van de 

landbouw?

• Ik denk dat die harde grenzen tussen natuur en landbouw problematisch zijn en dat 

het belangrijk is om te zoeken naar gezamenlijkheid. Puur vanuit de natuur 

redeneren kan polariserend werken.

• De key zit in het beheer. Tegelijkertijd vragen boeren zich af hoe betrouwbaar hun 

toekomst als landschapsbeheerder is. Om die reden willen ze hun bedrijfsvoering 

niet afhankelijk laten worden van die beheerfunctie. Het is dus belangrijk een 

langjarig en stabiel systeem op te bouwen, waar de boeren op durven te 

vertrouwen.

• Betaling voor ecosysteemdiensten is daarin ook anders dan subsidie.

• Misschien kun je kijken naar welk type landbouw – vaak extensief of natuurinclusief

– het best aan de randen van Natura2000-gebieden kan plaatsvinden?

• Het traject van de overgangsgebieden is gericht op die vraag. Dat traject valt ook 

onder Programma Natuur. Robuust systeemherstel betekent dat je kijkt naar de 

omgeving van Natura2000-gebieden. Naast agrarisch gebruik wordt er ook 

gekeken naar een koppeling met andere gebruiksvormen: waterhuishouding, 

energie, etc.

> Kijk hier de deelsessie over het Binnenveld terug

> Download de powerpoint sheets over het Binnenveld hier (pdf)

https://youtu.be/Os3YjVNShEk
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/10/Presentatie-deelsessie-Het-Binnenveld.pptx


Deelsessie 3: Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat (1/2)

Tussen Waalwijk en Waspik ligt de Westelijke Langstaat, een beschermd N2000-

gebied met veel natuur en cultuurhistorie. 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. Ze 

hebben gekozen voor een integrale aanpak. Dit kost veel tijd maar dit 

heeft geresulteerd in een realisatie waarbij de functieveranderingen mogelijk bleken 

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

dat instrumentarium een belangrijke functie.

Peter Buster, omgevingsmanager en coördinator grondverwerving bij de 

provincie Noord-Brabant, vertelt dat de opgave in het gebied enorm is. Daarnaast 

zijn er veel verschillende stakeholders. Daarom heeft de provincie de omgeving vanaf 

dag één centraal gesteld. De participatie bestond onder andere uit 

keukentafelgesprekken, inloopbijeenkomsten en spreekuren. Dat werkte best goed. 

Aan het begin van het traject was er veel weerstand, maar gaandeweg was er steeds 

meer medewerking en meedenken.

Peter neemt de deelnemers mee in de keukentafelgesprekken die hij heeft gevoerd. 

Op basis daarvan heeft hij een aantal do’s voor keukentafelgesprekken opgesteld die 

hij met de deelnemers deelt:

- Praat als organisatie en als projectteam met één mond

- Verkondig dezelfde boodschap

- Beloof niets wat je niet kunt waarmaken

- Invloeden buitenaf wegwimpelen, geen ruis op de lijn

- Wees transparant

- Stuur mensen met ervaring en uitstraling

Uiteindelijk zijn de gewenste resultaten behaald. De stakeholders hadden begrip voor 

de provinciale doelen en een meewerkende houding. Onteigening was niet nodig. 

Peter: ‘’Kortom, een open en eerlijk proces werkt.’’



Deelsessie 3: Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat (2/2)

Vervolgens hadden de deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen aan Peter Buster.

Wanneer je bij mensen langsging, was dit van tevoren aangekondigd met een brief?

Peter: “We hebben wel een algemene brief gestuurd, maar we hebben het ook altijd best wel 

laagdrempelig gehouden. Daardoor kan je veel meer low-profile aan de gang. Uiteindelijk 

krijg je mond-tot-mond reclame in het gebied.”

Hoe ondersteunde de communicatieafdeling van de provincie je hierbij?

Peter: “Daar hebben we veel aan gehad. Sowieso werd er twee keer per jaar een grote 

bijeenkomst gehouden in het gebied. Daarnaast waren er om de paar maanden 

slagkrachtgroepen. We deden wel alles vanuit het gebied. Zelfs in de uitvoering hadden we 

een pand gehuurd in het gebied zodat mensen gewoon naar binnen konden lopen.”

In het kader van het NPLG, wat raad je de provincies over de rol die zij moeten nemen 

in de gebiedsprocessen?

Peter: "Vanuit Brabant heb ik het omgedraaid. Ik heb het team dat met de gebiedsgerichte 

aanpak (GGA) bezig is aangeboden om door te gaan met deze route in het gebied. We 

hoeven niet opnieuw te beginnen, omdat we alle mensen al kenden. Gisteren hadden we 

een eerste gesprek over de GGA over hoe nu verder. Eigenlijk willen we het gewoon in 

elkaar laten overlopen, waarbij elke gemeente zijn eigen opgaven toevoegt. Voor dit gebied 

is het wat makkelijker omdat we er al zes jaar zijn. In de Langstraat hebben we afgesproken 

dat het waterschap de tweede fase van het proces gaat trekken tot aan eind 2025. De 

transitie van de landbouw hebben we vanaf vooraan al meegenomen in het proces. Eigenlijk 

zijn we dus al begonnen met de landbouwtransitie.”

Je zei dat het extern vaak loopt, maar intern vast kan lopen op systeemdenken. Wat 

doe je daaraan?

Peter: “Wij hebben heel veel excursies gedaan voor ons intern. Kom nou eens even uit die 

toren, kijk, hier doe je het voor. Dat team wat je dan om je heen hebt gaat dan hetzelfde 

denken, met je meedenken, in plaats van te blijven opereren in een afgebakende wereld. Je 

moet innovatief blijven en niet alles vanaf het begin dichttimmeren. Dan moet je er niet eens 

aan beginnen.”

De doelstelling vanuit de overheden is heel helder, maar vanuit de omgeving is het 

vaak moeilijk om dat kenbaar te maken in het gebied. Hoe deed je dat?

Peter: “Ik vroeg gewoon vaak of ze kinderen hadden. Soms kwam er wel eens iemand naar 

me toe met de vraag: waarom moet dit nou allemaal? Maar eigenlijk kijken de meeste 

mensen goed om zich heen en weten ze dat er dingen moeten veranderen. Daarbij zijn er al 

veel initiatieven, zoals biologische boeren, Heerenboeren, voedselbossen. En wederom 

excursies, met bewoners, met ANV, met iedereen die wilde.’’

Wat was het mandaat toen je begon?

Peter: “Eerlijk gezegd heb ik helemaal geen mandaat. De programmamanager had vooral 

vertrouwen in de mensen en het team dat er zat. Daar hadden we natuurlijk wel overleg 

mee. We zijn altijd binnen het budget gebleven. Ik heb een eed afgelegd bij de DG. Dat 

vertrouwen bouw je op, ook naar buiten toe. Laat zien dat je van goede wil bent en dat je 

doet wat je beloofd.”

> Kijk hier de deelsessie over de Westelijke Langstraat terug 

> Download de powerpoint sheets over de Westelijke Langstraat hier (pdf)

https://www.youtube.com/watch?v=PU378EHoDqY
https://www.wing.nl/wp-content/uploads/2022/10/Presentatie-deelsessie-Westelijke-Langstraat.pptx


Paneldiscussie (1/3): “Een oplossing voor het capaciteitsprobleem is om 

opgaven in een groter verband te bekijken” 

Na de deelsessies blikten Marc Hameleers, Eric Spies en Peter Buster, samen 

terug. Zij gingen met elkaar in gesprek over de vraag: Wat is er, gekeken vanuit 

Programma Natuur en de opgave van natuur- en systeemherstel, nodig voor de 

gebiedsprogramma’s die opgesteld gaan worden in het kader van NPLG?

Peter Buster: Het belangrijkste element is capaciteit. Wij hebben hier de afgelopen 

zes jaar ongelofelijk veel uren besteed aan de omgeving. We hadden daar een 

redelijk groot team voor, zowel vanuit de provincie, het waterschap als de gemeente. 

Al die mensen hadden we nodig om het resultaat te bereiken. De omgeving vraagt dat 

ook en die wil je daarin bedienen, het liefst door in het gebied zelf aanwezig te zijn.

Een oplossing voor dit capaciteitsprobleem is om opgaven in een groter verband te 

bekijken, zoals wij hebben gedaan voor het tweede deel van de Langstraat. Daarbij 

hebben we de gebiedsgerichte aanpak samengevoegd met het Natura2000-deel, 

waardoor er één brede opgave ligt in plaats van twee losse opgaven. Waterschap en 

provincie werken daarin samen, waardoor de netwerken er al liggen en er minder 

capaciteit nodig is.

In aanvulling op Peter delen Barbara van Eeckhoutte en Inge Hoogerbrugge (RVO)

dat de mate waarin partners voor elkaar kunnen spreken toch wel lastig blijkt te zijn. 

Iedereen heeft eigen belangen, dus er zullen heel goede afspraken gemaakt moeten 

worden voordat ze voor elkaar kunnen spreken.

Barbara benoemt het verschil tussen het hebben van kennis en werken met die 

kennis. De vraag is of je voldoende vakbekwame mensen hebt die kunnen deelnemen 

aan dergelijke processen. De constructie meester-gezel is een oplossing om de 

kennis over te brengen aan nieuwelingen in het vak.

Marc Hameleers haakt in op het feit dat partners niet voor elkaar kunnen spreken: 

“Wij zijn in gesprek met de zes Rijksuitvoeringsorganisaties, waaronder Kadaster en 

Rijkswaterstaat, waarbij we gebruik kunnen maken van elkaars capaciteit. Zo kan een 

ecoloog van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld het veld in gaan namens alle partners. Die 

persoon draagt dan wel twee petten, waardoor we moeten uitvinden: hoe doe je dat? 

We willen twee pilots gaan starten. Dat lijkt mij heel waardevol.”

Marc benadrukt ook het belang van de meester-gezelaanpak. Hij voegt hieraan toe 

dat dit ook ingezet kan worden tussen domeinen: “Ervaren mensen uit een ander 

domein zou je willen verschuiven naar de prioritaire domeinen, waarbij je de minder 

ervaren mensen door middel van meester-gezel opleidt in minder prioritaire 

domeinen.”



Paneldiscussie (2/3): “Het is belangrijk om je af te vragen: 

wat is er nodig voor langjarig structureel beheer?”

Peter Buster benoemt andere elementen die nodig zijn voor de gebiedsprogramma’s 

die opgesteld gaan worden in het kader van NPLG.

Peter Buster: “In de Langstraat beheren particulieren een derde van het gebied. Niet 

alles wordt meer door terreinbeherende organisaties gedaan. Ik denk dat er vanuit 

overheden vaak een angst is om naar buiten te gaan om met de burger te praten en ik 

denk dat als je dat wel doet, dat je verbaasd zult worden in positieve zin.”

Marc Hameleers onderschrijft wat Peter zegt en vraagt zich daarbij af: waar zit daarin 

de crux? Peter Buster: “De oude denkbeelden moeten allemaal de deur uit. Particuliere 

beheerders zijn niet alleen maar boer. En vooral de jonge boeren zijn zeker op de toer 

van biologisch. Dus luister niet alleen naar de hardste roepers, maar ga in gesprek met 

de mensen die dat wel willen."

Dit sluit aan bij de vraag die bij de deelsessie over het Binnenveld centraal stond: hoe 

creëren we een perspectief waarin natuur en landbouw verbonden zijn, in plaats van 

tegenover elkaar staan?

Eric Spies: “Het lerende heeft iets vrijblijvends in zich. We moeten ook heel duidelijk 

zijn over de boodschap: niet alles kan en we moeten aan de slag. Een oplossing zit in 

het landschapsbeheer door boeren, mits er een lange-termijn verdienmodel voor deze 

groenblauwe diensten komt. Daarnaast kunnen overgangsgebieden worden gebruikt 

om te leren.”

Marc Hameleers: “Langjarig perspectief hangt ten eerste van de doelen af: die moeten 

duidelijk zijn. Dat vraagt een lange adem van de politiek en politiek draagvlak. De 

mensen in het gebied hebben dat nodig. Ten tweede de financiële zekerheid: er is 25 

miljard klaargezet, dat is een belangrijk signaal. Het is daarnaast belangrijk dat de 

lessen uit Programma Natuur breed gedeeld worden, zodat het ook gebruikt kan 

worden voor NPLG.”

Eric Spies: “Die 25 miljard is ontzettend veel geld. De vraag is vooral: als je hebt 

getransformeerd, hoe gaan we dat op de lange termijn dan behouden? Ik ben ergens 

bang dat we die 25 miljard investeren in de transitie, maar het daarna niet kunnen 

behouden.”

Marc Hameleers: “Spijker op z’n kop. Over tien jaar, als het transitiefonds leeg is, 

zullen we nieuwe financieringsstromen moeten hebben om dat in de lucht te houden. 

Het is belangrijk vroeg in het proces over dat financieringsmodel na te denken.”

Peter Buster: “Ik ben het helemaal met Eric eens. Dit is voor ons een probleem. Voor 

150 hectare hebben we nog geen beheerder. Het systeem werkt dat tegen. Collectieven 

willen de grond wel beheren, maar geen eigenaar zijn, want die moet 15% afwaardering 

betalen. Datzelfde geldt voor pachtuitgifte.”

Marc Hameleers: “Dit voelt als een onbenoemd probleem. Kunnen we hier binnen 

Programma Natuur over doorpraten?”

Mark Hoevenaars, programmamanager Programma Natuur vanuit IPO, haakt 

hierop in: “Ten eerste zijn bij de start van Programma Natuur de tarieven van regulier 

natuurbeheer verhoogd, waarmee je een stevigere basis creëert. Ten tweede wordt er 

ook gewerkt aan het nieuwe GLB, het nieuwe nationaal strategisch programma. Het is 

nog zoeken naar nieuwe systemen die ruimte maken voor bijvoorbeeld die collectieven 

om te beheren. Het is belangrijk om je af te vragen: wat is er nodig voor langjarig 

structureel beheer?”



Paneldiscussie (3/3): “Het ophalen van lessen en de terugkoppeling

naar beleid is iets wat je expliciet moet organiseren”

Eric Spies: “Ik vind het lastig dat dit generieke maatregelen zijn die worden 

toegepast. Deze zijn landelijk van toepassing, maar het is de vraag of het op 

gebiedsniveau de juiste maatregel is.”

Mark Hoevenaars: “Je moet niet proberen gebiedsgerichte problemen op te lossen 

door alleen maar gebruik te maken van generieke maatregelen. Deze generieke 

maatregelen zijn er echt voor om de basis op orde te hebben. Als je tegen gebied 

specifieke problemen aanloopt, moet je andere oplossingen bedenken. Het ‘leren’ zit 

hem voornamelijk in die laatste situaties.”

Vanuit de deelnemers wordt gevraagd of er een verzamelpunt is waar deze 

knelpunten verzameld worden, zodat we daar specifiek over kunnen leren.

Marc Hameleers: “Ik denk dat het belangrijk is dat ook de feedback-loop naar beleid 

gemaakt en gesloten moet worden. Het is belangrijk dat beleid een antwoord geeft op 

de geleerde lessen. We merken wel dat het ophalen van lessen en de terugkoppeling 

naar beleid iets is wat je expliciet moet organiseren.”

Mark Hoevenaars: “In de Lerende Samenwerking voor Programma Natuur is dat 

leren natuurlijk opgenomen, maar daarnaast hebben we een lerende evaluatie door 

PBL en we hebben afspraken met het OBM. De belangrijke vraag is: waar kan ik 

terecht met een vraag of knelpunt?”

Vraag van een deelnemer: “Leiden alle inzichten die opgehaald worden door deze 

drie manieren tot aanpassingen van de systemen? Want dan zijn we echt adaptief 

bezig.”

Mark Hoevenaars: “Voor een deel wel, de hele lerende evaluatie van PBL gaat over 

één ding: zoek naar samenhangende oplossingen. Probeer de knelpunten in 

samenhang aan te pakken. Op dit moment praten we in de context van Programma 

Natuur, maar we hebben het natuurlijk over de transitie die we moeten doormaken. 

We zijn de stap aan het zetten naar de vraag: hoe los je knelpunten op in het landelijk 

gebied? Dat moet door de integraliteit op te zoeken. De evaluaties van PBL hebben 

effect op de manier waarop je dat met elkaar aanpakt. Ik vind wel dat we daar beter in 

kunnen worden. Het zou mooi zijn de evaluaties van PBL in een context als deze te 

bespreken.”

Mark Hoevenaars blikt kort terug op de oogst van de dag:

Mark: “Wat ik mooi vond aan deze bijeenkomst is dat er zowel mensen aanwezig zijn 

die met hun voeten in de klei staan als mensen die meer aan de beleidskant zitten. 

We gaan met elkaar in gesprek, identificeren knelpunten en we kunnen daarin de 

beleidskennis en de praktijkkennis bij elkaar brengen. Dat is een grote waarde van dit 

lerend netwerk.”



Tot de volgende 

keer!

Vragen?

Mail naar: lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl

mailto:lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl

