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Ervaringen delen en samen leren 

Beste betrokkene bij het Programma Natuur,

Binnen het programma Natuur zijn provincies aan de slag met natuurherstel in 

stikstofgevoelige N2000-gebieden. Vanuit het programma wordt deze 

uitvoeringskracht op verschillende manieren versterkt vanuit de lerende 

samenwerking. 

We doen in deze Nieuwsbrief graag weer verslag van de activiteiten van de afgelopen 

maanden. 

Ook willen we graag van jullie leren en feed back krijgen, terugblikkend op de 

activiteiten en nieuwsbrieven in het afgelopen jaar, maar vooral ook thema’s die we 

volgens jou op moeten pakken in het komende jaar. Vul daarvoor vooral de enquête 

(sheet 5) in want dat helpt ons om vraag gestuurd te werken.

Voor 24 januari 2023 hebben we een volgende digitale themabijeenkomst in 

voorbereiding over de kansen in samengaan landbouw en natuur. Geef je alvast op 

via de save the date in deze Nieuwsbrief .  

We doen verslag van een aantal mooie en inspirerende activiteiten: 

- Eind september was dat de digitale bijeenkomst met 3 deelsessies over wat nodig is 

voor natuurherstel in de gebiedsgerichte aanpak.

- In oktober kwamen de programmamanagers uit de provincies en RWS bij elkaar in 

Fochteloërveen, en in november bezocht het programmateam Natuur het 

natuurgebied Ilperveld.

Het Programma Natuur heeft een communicatiestrategie laten ontwikkelen wat heeft 

geresulteerd in een aansprekend en enthousiasmerend basisverhaal. 

Hiermee kan de waarde en het belang van een gezonde (robuuste) natuur worden 

uitgelegd aan een brede groep van ‘in natuur geïnteresseerde burgers’, zodat bij deze 

groep een beter begrip kan ontstaan voor de natuur(herstel)maatregelen die overheid 

en terreinbeheerders nemen. Vanuit deze strategie zullen rijk, provincies en 

terreinbeherende organisaties de uitvoering oppakken waarbij we alle verdere 

maatschappelijke partners graag betrekken.

Kennisnetwerk OBN is dit jaar twee onderzoeken gestart in opdracht van het 

Programma Natuur. Het eerste onderzoek richt zich op insectenetende vogels en het 

tweede op vergrassing van droge heide. 

Januari staat in het thema van de overgangsgebieden. Met een speciale thema-

nieuwsbrief over overgangsgebieden waarin verschillende ervaringen worden 

gedeeld. Ook verkennen we in onze digitale themasessie de kansrijke manieren 

waarin landbouw en natuur kunnen samengaan waarbij we ook benieuwd zijn naar  

jouw ervaringen, inzichten en vragen.

Voor nu alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst en wij kijken uit 

naar een elkaar inspirerende en lerende samenwerking in 2023!

Team lerende samenwerking Programma Natuur

Meer weten over het Programma Natuur en de lerende samenwerking? 

Bekijk ook onze website. Je vindt hier onder andere de nieuwsbrieven, 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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Beste betrokkenen bij het Programma Natuur,

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

uit voor de digitale themabijeenkomst ‘Kansen in samengaan landbouw en 

natuur’ op 24 januari 2023 van 15.00 tot 17.00 uur.

De focus van Programma Natuur is het realiseren van systeemherstel in de 

natuurgebieden. Dat doen we in én om de natuurgebieden, de overgangsgebieden 

genoemd. De verbinding met de landbouw is daarin uiteraard cruciaal. Hoe kan die 

verbinding vorm krijgen?

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op de kansrijke verbindingen tussen 

landbouw en natuur én zetten we de goede voorbeelden vanuit de praktijk centraal. 

Dat doen we o.a. aan de hand van het concept ‘Boeren voor natuur’. Boeren voor 

Natuur is een visie over het samengaan van natuur en landbouw door middel van een 

extensief bedrijfssysteem. Mest wordt schaars gemaakt op het bedrijf en de boer 

werkt met hogere waterstanden en meer landschapselementen. Hij of zij krijgt 

hiervoor een vergoeding op basis van een langjarige overeenkomst. De visie is in 

2001 door Wageningen Environmental Research geïntroduceerd en langjarig trans 

disciplinair gemonitord. 

Naast Boeren voor Natuur is er een bredere variëteit aan vormen van natuurinclusieve

landbouw die o.a. wordt uitgewerkt in de volgende trajecten:

- Provincie Gelderland is in het kader van programma Natuur een initiatief gestart 

om verschillende vormen van natuurinclusieve landbouw in de overgangsgebieden te 

ontwikkelen. Dertien boeren en grondeigenaren in Gelderland hebben aangegeven 

interesse te hebben om hieraan mee te werken. Zij gaan hier gezamenlijk mee aan de 

slag.

- Staatsbosbeheer ontwikkelt het Programma Natuurinclusieve landbouw. Het 

programma heeft de ambitie om 80 natuurinclusieve landbouwbedrijven te realiseren, 

waarvan de eerste 40 al in 2023 zullen starten. 

Tijdens de bijeenkomst staan deze praktijkcasussen centraal. We laten zien wat er 

nodig is om landbouw en natuur te verbinden in de praktijk, en wat het de boer en de 

natuur oplevert. De betrokken agrarische ondernemers en initiatiefnemers vertellen 

hoe de omslag is voorzien of is gemaakt. En we kijken naar de samenwerking van de 

betrokken partijen en ondersteuning die nodig was om deze stap te zetten, want in 

alle voorbeelden zijn ook provincies, waterschappen, gemeenten en terreinbeherende

organisaties nauw betrokken. 

Vervolgens gaan we samen in gesprek: welke verdere ervaringen kunnen we vanuit 

het netwerk delen en welke inzichten geeft dit ons voor het realiseren van 

systeemherstel in de overgangsgebieden in het kader van Programma Natuur?

Een gedetailleerd programma volgt. Reserveer de datum nu vast uw agenda!

Graag tot ziens op 24 januari as.!

Save the date digitale themabijeenkomst 

“Kansen in samengaan landbouw en natuur”

In het kort 

Wat? Digitale themabijeenkomst “Kansen in samengaan landbouw en natuur”

Wanneer? 24 januari 2023 15.00-17.00 uur 

Waar? Online 

Voor wie? Alle betrokkenen bij het Programma Natuur

AANMELDEN

https://wingalgemeen.typeform.com/to/WuKx90B5
https://wingalgemeen.typeform.com/to/WuKx90B5


Denk mee: evaluatie en ophalen thema’s

De lerende samenwerking Programma Natuur blaast deze maand 
zijn eerste kaarsje uit. Een goed moment om terug te blikken. Hoe 
heeft u de nieuwsbrieven en digitale themabijeenkomsten 
gewaardeerd? Hoe helpt het u in de praktijk verder en wat kunnen 
we beter doen? 

Ook horen we graag welke thema’s u graag zou willen agenderen 
voor het komend jaar. Zodat we daarmee nog beter kunnen inspelen 
op de vragen en behoeften in de praktijk.

GEEF JE MENING

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


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 de randvoorwaarden 

zijn voor de gebiedsgerichte aanpak, vanuit het perspectief van systeemherstel.

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?

Het complete verslag staat op de website van het Programma Natuur.

Terugblik themabijeenkomst over natuurherstel in de gebiedsprogramma’s

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/12/Programma-Natuur-Verslag-Themabijeenkomst-natuurherstel-in-gebiedsprogrammas-29-09-2022.pdf


Natuur is de basis van alles wat leeft. Ook van ons. We realiseren het ons niet 

dagelijks, maar door natuur zijn we schatrijk: ze geeft frisse lucht, drinkbaar water, 

grondstoffen, voedsel, gezondheid, plezier, rust en ontspanning. We genieten van 

natuur en voelen ons blij en gelukkig met natuur om ons heen.

Met een gezamenlijke communicatiestrategie willen Rijk, provincies, terreinbeherende

organisaties en RWS  komen tot een beter begrip van natuur, ander gedrag in de 

natuur en uiteindelijk tot een natuur inclusieve samenleving. Immers: zolang het nut 

van een gezonde natuur niet duidelijk is uitgelegd, is er (te) weinig begrip voor 

natuurmaatregelen en te weinig handelingsperspectief voor burgers om de natuur 

blijvend gezond te houden.

Belangrijk onderdeel van deze strategie is een ‘gedragen verhaal’ waarmee de 

waarde en het belang van een gezonde (robuuste) natuur het beste kan worden 

uitgelegd aan een brede groep van ‘in natuur geïnteresseerde burgers’,

zodat bij deze groep een beter begrip kan ontstaan voor de 

natuur(herstel)maatregelen die overheid en terreinbeheerders nemen.

Het complete verhaal vind je in de bijlage.

Basisverhaal Programma Natuur



In juli 2021 vroeg het Programma Natuur aan het Kennisnetwerk OBN om 

onderzoek te doen naar systeemherstel van stikstofgevoelige natuur, en deze 

kennis beschikbaar te maken voor iedereen die werkt aan de uitvoering van het 

Programma Natuur. 

Begin dit jaar zijn twee UPN-onderzoeken van start gegaan. Het eerste onderzoek 

betreft de insectenetende vogels op de droge zandgronden. Veel van deze 

vogelsoorten gaan in aantal achteruit, maar met een aantal soorten gaat het juist 

goed.

Onderzoekers van Sovon, Stichting Bargerveen en Stichting BioSFeer werken 

samen om deze tegenstrijdige trends te verklaren en te onderzoeken of stikstof-

depositie hier een rol in speelt. Het aantal insectenetende vogels in heide- en 

stuifzandgebieden neemt al jaren af. Onderzoekers vermoeden dat vermesting en 

verzuring als gevolg van stikstofdepositie belangrijke boosdoeners zijn.

Marijn Nijssen, ecoloog bij Stichting Bargerveen, benadrukt dat er nog veel 

onduidelijk is over de complexe relaties binnen het ecosysteem: “Op de hei zien we 

dus dat de insectenetende vogels in aantal achter- uitgaan, in bossen is die trend 

eigenlijk niet duidelijk zichtbaar. Daarnaast zien we grote verschillen tussen 

verschillende vogelsoorten. De nachtzwaluw bijvoorbeeld, ook een insecteneter van 

de heide, doet het steeds beter. En de grauwe klauwier doet het op dit moment 

waanzinnig goed. Wij proberen nu grip te krijgen op al die tegenstrijdige berichten om 

vast te stellen voor welke soorten in welke gebieden problemen spelen.”

In deze fase van het onderzoek ligt de nadruk op het bepalen van de mogelijke 

variabelen. “Waar nemen insectenetende vogels op de hoge zandgronden sterk af, 

en zien wij een relatie tussen die achteruitgang, de hoeveelheid verzurende en 

vermestende neerslag die er op een plek is geweest en de gevoeligheid van de 

bodem voor vermesting en verzuring? 

Op dit moment bestaat het onderzoek alleen nog uit de analyse van bestaande 

gegevens, maar dat is ter voorbereiding op een veldonderzoek. Uiteindelijk moet het 

resulteren in herstelmaatregelen, met handvatten voor beheerders

De analyse van de variabelen is naar verwachting in januari 2023 klaar.

Kennisnetwerk OBN verzamelt kennis voor Programma Natuur



In het tweede onderzoek dat is gestart kijkt OBN naar de vergrassing van droge heide. 

Onder welke bodemkundige en bodemchemische omstandigheden treedt ongewenste 

vergrassing van pijpenstrootje op en onder welke condities kan het aandeel van 

grazige heischrale soorten worden vergroot in het droge heidelandschap?

Er zijn aanwijzingen dat bodemdegradatie door verzuring en stikstoftoevoer een 

belangrijke rol speelt bij de uitbreiding van pijpenstrootje en dat na plaggen een 

kantelpunt lijkt te ontstaan van jonge heidebegroeiingen naar dominantie van 

pijpenstrootje. De oorzaken van het zeer verschillend gedrag van smele en 

pijpenstrootje ontbreekt echter. Vanwege de verwachte link met stikstofdepostitie is dit 

onderzoek momenteel zeer relevant voor beleidsmakers.

De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald in concrete beheeradviezen.

Lees meer in de herfst nieuwsbrief van OBN.

Kennisnetwerk OBN verzamelt kennis voor Programma Natuur

https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnnb-herfst2022-def.pdf


Veldbezoek Fochteloërveen

Op dinsdag 11 oktober bezochten de Programmamanagers Natuur uit verschillende 

provincies, tbo’s, RWS en rijk het Fochteloërveen. Een uitgestrekt hoogveengebied in 

Drenthe, op de grens met Friesland.

John Tukker, Programmaleider Fochteloërveen Toekomstbestendig, vertelde meer 

over het natuurgebied. Het Fochteloërveen is een van de laatste hoogveengebieden 

in West-Europa. Door turfwinning was het gebied bijna verdwenen. 

Natuurmonumenten heeft het gebied in 1938 aangekocht en door het water goed te 

beheren wordt het hersteld. Lekkende kades zorgen echter voor te veel uitstroom van 

water uit het gebied. 

Met financiering uit de subsidieregeling versneld Natuurherstel (voorloper van  

Programma Natuur) kan nu de hele structuur van kader herstel worden. 

Natuurmonumenten vervangt de oude houten kades door zand- en leemkades. Een 

enorme operatie. Er is gekozen voor zand en leem omdat dit het meest duurzaam is. 

Het zand wordt gewonnen in een dichtbij gelegen zandput en met vrachtwagens en 

grote buizen vervoerd naar de plekken waar de kades moeten komen. John vertelt dat 

er veel overtuigingskracht nodig was om de omwonenden uit te leggen waarom het 

aanleggen van kades noodzakelijk is. Ze denken ongeveer 1,5 jaar nodig te hebben 

om het project af te ronden, waarbij ze niet in het broedseizoen werken. 

Gezond hoogveen bestaat uit ongeveer 40%-50% uit veenmos. In het gebied groeit 

nu te veel gras; pijpenstrootje. In dit gebied is het pijpenstrootje vrijwel dominant. Het 

concurreert met het veenmos. Pijpenstrootje gebruikt en verdampt veel water. 

Veenmos kan veel water vasthouden en verdampt bijna geen water. Door te veel 

stikstof kan het gras groeien en zakt de waterstand. Dit frustreert het waterherstel. 

Ook de berken doen het goed vanwege het vele stikstof. 

Natuurmonumenten probeert deze dan ook zoveel mogelijk te verwijderen. 

De overgangszones, die de provincie tien jaar geleden heeft aangelegd rondom het 

Fochteloërveen, zijn enorm belangrijk voor de natuur. Deze biologische 

buffergebieden, aangelegd voor het bufferen van water, zijn een broedplaats voor 

onder andere kraanvogels, zwanen en libellen. Er vindt migratie plaats in het nieuw 

ontstane gradiënt. Deze overgangszones hebben een onverwacht grote natuurwaarde 

gekregen. 

Fen van Rossum, Natuurmonumenten, en Leon Janssen, provincie Limburg, vertelden 

daarna kort hoe zij aan de slag zijn met en in de overgangsgebieden.



Reflectiesessie Overgangsgebieden 

Na de excursie volgde het gesprek over de overgangsgebieden. Keimpe Wieringa, 

projectleider overgangsgebieden (Wing) ging in op de stand van zaken van de 

werkzaamheden van de Werkgroep Overgangsgebieden (onderdeel Programma 

Natuur). 

De werkgroep is een initiatief van maatschappelijke organisaties. Zij constateerden 

dat een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting een effectieve en doelmatige manier is 

om de natuuropgaven aan te pakken. De werkgroep is in het najaar van 2021 gestart 

met partijen uit de landbouw, natuur en overheden. In mei 2022 hebben zij een 

inspiratiepaper opgeleverd. In augustus 2022 heeft de werkgroep een vervolg 

gekregen.

Ze zijn aan de slag met de volgende onderwerpen:

• Adviseren over beleidsstrategie, o.a. structurerende keuzes NPLG

• Meedenken over coherente routes, beleidsinstrumenten en procesafspraken, 

o.a. landschapsgrond en regelingen NSP-GLB

• Leren van de uitvoering gebiedsplannen; lessen trekken.

Punten die in het gesprek, na afloop van de presentatie van Keimpe naar voren 

kwamen:

• Heldere kaders en heldere keuzes (structurerende keuzes over het hoe) zijn 

nodig.

• De keuzes zijn afhankelijk van de aard van het overgangsgebied.

• Het is belangrijk om aan te tonen dat een bepaalde inrichting van het gebied 

essentieel is. Dit kan op basis van de natuurdoelanalyses.

• De overgangsgebieden zijn nu overwegend agrarisch. Is het streven om ze ook 

overwegend agrarisch te houden of is systeemherstel leidend? Wat is daarin 

bepalend?

• Er is sprake van meerdere doelen in een overgangsgebied, agrariërs kunnen 

daarin ruimte en perspectief gegeven worden om tot verdienmodellen te komen. 

Daarvoor moeten ook business cases worden ontwikkeld

• Dat vraagt ook het waarderen van consumenten van landschap en extensief 

landgebruik bij de aankoop van producten. Er zijn stoppers nodig om ruimte te 

creëren voor de blijvers

• Gewerkt kan worden richting een lagenmodel voor de landbouw met 

bijpassende verdienmodellen

• Voor de overgangsgebieden is vertrouwen in het (gebieds)proces essentieel



Deelsessies instrumentarium overgangsgebieden, systeemherstel en 

koppelen maatregelen intern en extern N2000-gebied

In 3 deelsessies is gesproken over 1) het instrumentarium voor de 

overgangsgebieden, 2) vanuit systeemherstel aan de slag in de overgangsgebieden 

en 3) het koppelen van maatregelen intern een N2000 gebied met extern in het 

overgangsgebied centraal.

In de eerste deelsessie is gesproken over:

De bestaande instrumenten voor de overgangsgebieden:

• Voorlichting- en kennisprogramma’s, o.a. SABE

• Nationaal Strategisch Plan GLB (m.n. ANLb, gebiedsgerichte aanpak)

Nieuwe instrumenten:

• Landschapsgrond

• Aanvullend budget NSP-gebiedsgerichte aanpak, m.n. extensivering in 

overgangsgebieden N2000

• Extra natuurbeheerpakketten (ANLb, landschapselementen) via NSP

Naast een financiele gereedschapskist zou ook de omgevingswet met 

instrumentenkoffer kunnen worden ingezet. 

Er wordt vanuit het traject overgangsgebieden een consultatiesessie georganiseerd 

over landschapsgrond met provincies. Er zijn veel kennisvragen en politiek bestuurlijke 

vragen.

In de tweede deelsessie zijn de volgende vragen aan de orde geweest:

• Wat verstaan we onder systeemherstel?

• Hoe organiseer je water en bodem als leidend principe?

• Waar loop je in de praktijk tegen aan als het gaat om systeemherstel in 

overgangsgebieden?

- Er zijn nog verschillende definities/interpretaties voor systeemherstel. Het blijkt altijd 

maatwerk. Systeemherstel wordt ten algemene afgeleid vanuit de systeemecologie. 

Flora en fauna is volgend naar hoe het ondergrondse systeem functioneren. Een meer 

gezamenlijk beeld is nog nodig.

Als water en bodem op orde zijn, volgt de rest volgt vanzelf. Potentiële waarden in het 

gebied gaan realiseren, kijken naar cruciale delen die het systeem nodig heeft om te 

herstellen (randvoorwaardelijk werken). Omstandigheden creëren zodanig dat 

systeem zichzelf herstelt.

- Er is momenteel sprake van een stapeling van trajecten maar de inhoud van de 

opgaven in het gebied veranderen niet. Er moeten concrete maatregelen worden 

ontwikkeld om bepaalde doelen te halen. Je moet het verhaal waarom iets moet 

gebeuren in dat specifieke gebied heel helder hebben, dat is je kader waarmee je je 

gebiedsproces mee gaat beginnen

In de derde deelsessie kwamen de volgende vragen naar voren:

• Hoe kunnen overgangsgebieden bijdragen aan het wegnemen van drukfactoren in 

N2000-gebieden?

• Hoe stel je invloed van hydologische/ecologische maatregelen op elkaar vast?

• Kunnen we de effecten van een aangepaste landbouw op de natuur aantonen?

• Idealiter start je extern met stikstofreductie en het op orde brengen van de 

hydrologie. Vervolgens neem je interne herstelmaatregelen. Is dat maatschappelijk 

en bestuurlijk een haalbare volgorde?

• Hoe kom je tot een helder afwegingskader voor doelrealisatie, optellend naar 

nationaal doelbereik (liefst zo optimaal mogelijk)?

• Hoe overtuig je het externe gebied over de noodzaak van maatregelen?

• Hoe ga je een zoekgebied voor overgangsgebieden afbakenen?

• Behoefte aan ervaringen over organisatie van gezamenlijk gebiedsproces 

(gelijktijdig)

Vervolgens ging het gesprek over de vraag: Hoe maken we N2000-

/overgangsgebieden aantrekkelijk?



Op 24 oktober ging het Programma Natuur op veldbezoek in het Ilperveld, Noord-

Holland. Onno Steendam, Gebiedsmanager weidevogelgebieden, vertelt over de 

aanpak van het herstel van het veenmos. 

Het Ilperveld is een uitgestrekt stil, fraai watergebied met honderden eilanden 

waaronder ook veenmosrietlanden. Een voormalig brak veenweidegebied, met talloze 

sloten en vaarten en rietkragen. De plantengroei langs de slootkanten is rijk, een 

mozaïek van moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, gevleugeld hertshooi, 

watermunt en lepelblad. Er groeit struik- en kraaiheide en zelfs zonnedauw. Grutto, 

kievit, tureluur, bruine kiekendief, roerdomp en vele rietvogels vinden hier hun 

perfecte biotoop. Koeien, schapen en geiten begrazen hier en daar het land. In de 

trek- en wintertijd is het Ilperveld een toevluchtsoord voor duizenden passanten, zoals 

smienten, wulpen, ganzen en veel andere bijzondere vogels.

Bodemdaling en CO2-uitstoot

Het is misschien niet direct zichtbaar, maar het Ilperveld heeft jarenlang veel te lijden 

gehad. Jaren geleden werd het veenweidegebied gebruikt voor turfwinning en later als 

vuilstortplaats. Ook vandaag de dag kent het Ilperveld nog zijn uitdagingen. 

Landschap Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het 

gebied, samen met 15 boeren. Er is veel onderhoud nodig om dit landschap te 

behouden. Zonder onderhoud verandert het veenweidegebied langzaam in bos. Het 

behoud van het Ilperveld is niet alleen belangrijk voor de weidevogels, er speelt nog 

iets anders. In veengronden zit CO2 opgeslagen. Ontwaterde veengebieden stoten 

veel CO2 uit en de bodem daalt. ‘Groeiendveen´ kan juist CO2 vastleggen en de 

bodem weer laten groeien. Door droogte daalt het veen maar liefst één centimeter per 

jaar.
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Bodemdaling in veenweidegebieden is te stoppen

Vier jaar lang zocht men naar een oplossing voor het probleem van de dalende 

bodems en het vrijkomen van CO2 in veengebieden. Er werd een 8 hectare groot 

onderzoeksgebied ingericht. Onderzoekers van Landschap Noord-Holland en de 

Radboud Universiteit uit Nijmegen deden hier onderzoek.

De conclusie: bodemdaling is te stoppen door veenmos te laten groeien op natte 

stukken voormalige landbouwgrond. Op grote delen van de proeflocatie groeien na 

3,5 jaar veenvormende planten. De veenmossen hebben op sommige plekken al 

kussens van 7 centimeter dikte gevormd. Ook hebben de veenmossen spontaan 

nieuwe locaties gekoloniseerd en de uitstoot van broeikasgassen daalt sterk.

Kweken van veenmos

Onno vertelt over de experimenten voor het kweken van veenmos. “In het gebied zijn 

een paar agrarische akkers afgegraven om daarbinnen het waterpeil te kunnen 

regelen, daarna hebben we veenmos geplukt uit het gebied en uitgestrooid in aparte 

bakken. Hier wordt het mos bewaterd met regenwater, dit zorgde voor een enorme 

groei in een paar jaar tijd. We onderzochten daarnaast verschillende methoden zoals 

het toedienen van verschillende soorten water of het plaatsen van een afdakje boven 

de bakken. Tijdens de hittegolven stonden we voor een nieuwe uitdaging: maken we 

het mos nat met boezemwater of ondernemen we geen actie? Ook bleek dat we met 

het aanzuren van boezemwater de kwaliteit van regenwater kunnen krijgen.” 
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Programma Natuur

Wat heeft het landschap nodig van het Programma Natuur? Onno: “Onze oproep aan 

het rijk is om vaart te maken met de kaders voor de provincies. De provincies maken 

vervolgens gebiedsplannen waarmee wij aan de slag kunnen. Er is duidelijkheid over 

stikstof nodig zodat wij in het gebied onze handen uit de mouwen kunnen steken.”

Volgend project

De resultaten van het onderzoek worden al gebruikt voor een volgend project: het 

Veenweiden Innovatie Programma voor Nederland (VIPNL). Landschap Noord-

Holland en het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) werken hier als 

programmapartners samen om landgebruik in veenweiden te verduurzamen in de 6 

veenweidenprovincies in opdracht van het Ministerie van LNV en regionale co-

financiers, zoals de waterschappen en provincies. Zie: VIPNL – Innovaties voor een 

toekomstbestendig veenweidegebied (vip-nl.nl). 

In dit programma worden nieuwe vormen van landgebruik getest en bestaande 

vormen verduurzaamd. Veenmosteelt Ilperveld maakt hier onderdeel vanuit de 

gedachte dat veenmos een klimaatbuffer kan zijn door de grote hoeveelheid koolstof 

die het vastlegt. De proef beperkt zich niet tot het Ilperveld. Ook in Friesland en 

Ankeveen kopen proeven om zo op landelijke schaal kennis op te doen. De 

klimaateffecten van de proef worden uitgebreid gemeten door het Nationaal 

Programma Broeikasgassen in Veenweiden.
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Agenda Natuurinclusief

Ontvlechting agenda

Vanwege de bredere werking en aanpak van Agenda Natuurinclusief is besloten om 

het traject zelfstandig verder uit te bouwen.

Dit betekent dat de Agenda als een zelfstandig programma verder gaat en geen deel 

meer uitmaakt van het Programma Natuur. Uiteraard zullen beide programma’s dicht 

bij elkaar blijven in de uitvoering.

André van der Zande benoemd als ambassadeur

André van der Zande gaat een leidende rol spelen in de transitie naar de 

natuurinclusieve samenleving, zoals opgesteld in de Agenda Natuurinclusief. Hij is per 

15 oktober aangetreden als Ambassadeur Natuurinclusief. André van der Zande wordt 

voorzitter van het nog op te richten Nationaal Overleg Natuurinclusief. In dit overleg 

treffen leiders uit verschillende maatschappelijke sectoren elkaar om de transitie te 

versnellen en verbreden.

Domeinen

Op dit moment worden domeinleiders en domeintrekkers geworven om de Agenda 

Natuurinclusief 1.0 uit te voeren. Verwacht wordt dat rond de kerst dit voor alle negen 

domeinen ingevuld is, en daarmee de domeinen verder aan de slag met uitvoering 

acties Agenda 1.0, het ontwikkelen van Agenda 2.0 en het versterken van de 

beweging natuurinclusief.

Gezondheid is als negende domein toegevoegd aan Agenda Natuurinclusief.

Programmabureau

Het programmabureau voor Agenda Natuurinclusief is op sterkte. Zij regisseren en 

faciliteren de uitvoering van Agenda Natuurinclusief 1.0, en ondersteunen de 

domeinen bij hun uitvoering.

Meer informatie vind je op de website van Agenda Natuurinclusief.

https://agendanatuurinclusief.nl/samenwerken/#Programmabureau
https://agendanatuurinclusief.nl/


Agenda

• 24 januari 2023: digitale themabijeenkomst ‘Kansen in 
samengaan landbouw en natuur’ 

• Januari: Thema-nieuwsbrief Overgangsgebieden

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

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

mailto:lerendesamenwerkingpn@minlnv.nl

