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Ervaringen delen en samen leren 

Beste betrokkene bij het Programma Natuur,

In het Programma Natuur wordt door provincies hard gewerkt aan natuurherstel in 

stikstofgevoelige N2000-gebieden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om in te 

zetten op herstel van het brede ecosysteem rond deze natuurgebieden. Alleen met 

een brede insteek lukt het om te zorgen voor robuust natuurherstel. Daarom wordt 

gekeken naar wat er buiten een Natura 2000-gebied nodig is aan maatregelen of 

verandering in de overgangsgebieden. 

In deze nieuwsbrief leest u meer over wat onder overgangsgebied wordt verstaan, 

welke uitdagingen er zijn in het kader van systeemherstel en welke perspectieven en 

instrumenten worden ontwikkeld. Binnen het programma Natuur is een landelijk 

werkgroep overgangsgebieden hiermee aan de slag. 

Aan het woord komen zes deelnemers uit deze werkgroep. Sinds oktober 2021 

buigen ze zich o.a. over de vraag: “Hoe kunnen overgangsgebieden een bijdrage 

leveren aan het realiseren van natuurdoelen en tegelijkertijd perspectief bieden aan 

de landbouw?” Dat is een hele zoektocht, vertellen alle deelnemers, maar tot nu toe 

wel een zeer nuttige en vruchtbare. 

U leest welke inzichten en opbrengsten het werk al opleverde, wat de volgende 

stappen zijn én welke boodschap de werkgroepleden aan u als betrokkene zeker 

willen meegeven. 

Ook in deze Nieuwsbrief de uitnodiging en nadere informatie over de digitale 

Netwerkbijeenkomst “Kansen in samengaan landbouw en natuur” op 24 januari as. In 

deze bijeenkomst willen we laten zien welke beweging, ontwikkelingen en inzichten er 

zijn op het gebied van de verbindingen van landbouw en natuur in de 

overgangsgebieden. Graag horen we uw ervaringen alsook wat er nog nodig is om 

deze kansen te versterken.    

Tenslotte nog een dringende oproep om via de enquête aan het einde van de 

Nieuwsbrief aan te geven welke nieuwe thema’s u nog zou willen agenderen ter 

bevordering van de uitvoeringskracht van het programma. 

Team lerende samenwerking Programma Natuur

Meer weten over het Programma Natuur en de lerende samenwerking? 

Bekijk ook onze website. U 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 betrokkene 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 van 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 wordt langjarig 

transdisciplinair gemonitord. 

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

landbouw die o.a. wordt uitgewerkt in de volgende trajecten. Zo is de Provincie 

Gelderland is in het kader van programma Natuur een initiatief gestart om 

verschillende vormen van natuurinclusieve landbouw in de overgangsgebieden te 

ontwikkelen. Staatsbosbeheer ontwikkelt het Programma Natuurinclusieve

landbouw. En in de praktijk zien we de bedrijven die werken in verbinding met de

natuur: zoals Ekoboerderij Arink, die werkt volgens de principes van Boeren voor 

Natuur.

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?

Het programma en een beschrijving van de workshops vindt u op de volgende 

pagina’s.

Graag tot ziens op 24 januari as.!

Uitnodiging 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, digitale inloop vanaf 14.45  uur

Waar? Online 

Voor wie? Alle betrokkenen bij het Programma Natuur AANMELDEN

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


14.45 Digitale inloop

15.00 Welkom en opening door gespreksleider Céline Hoon

15.05 Aanleiding en beoogd resultaat van de bijeenkomst door Mark Hoevenaars, programmamanager Programma Natuur, IPO

15.10 Korte introducties Boeren voor Natuur door Judith Westerink, Wageningen Universiteit & Research en het initiatief ‘Breed perspectief van vormen van 

natuurinclusieve landbouw in overgangsgebieden door Lyda Dik, provincie Gelderland

Met ruimte voor vragen en gesprek

15.45 Workshops

• Innovatieve concepten waar landbouw en natuur samengaan

• Samen werken aan natuurinclusieve landbouw in overgangsgebieden

• Programma Natuurinclusieve landbouw Staatsbosbeheer

16.30 Panelgesprek ‘Verbinden landbouw en natuur’

In gesprek met Petra van Egmond, programmamanager Verbinden landbouw en natuur, ministerie van LNV; Evelien Verbij, directeur BoerenNatuur en initiatiefnemer 

werkgroep overgangsgebieden en Keimpe Wieringa, trekker werkgroep overgangsgebieden 

16.50 Terug- en vooruitblik, op de bijeenkomst en agenda van de lerende samenwerking

Met Dennis van Schaardenburg, programmamanager Programma Natuur, ministerie van LNV

17.00 Einde

Programma digitale themabijeenkomst 

“Kansen in samengaan landbouw en natuur”



Innovatieve concepten waar landbouw en natuur samengaan

Met Judith Westerink, Wageningen Universiteit

Er zijn verschillende innovatieve concepten ontwikkeld waar landbouw en natuur 

samengaan, waaronder Boeren voor Natuur. Judith Westerink vertelt in deze sessie 

meer over dit concept. Daarnaast zien we in de praktijk meer soortgelijke inspirerende 

en enthousiasmerende voorbeelden. De opgaven waar we voor staan, vragen echter 

om een veel bredere toepassing van dergelijke concepten. Hoe maken we die stap? 

Tegen welke drempels lopen deze concepten aan en wat is er nodig voor opschaling?  

Samen werken aan natuurinclusieve landbouw in overgangsgebieden

Met Lyda Dik, provincie Gelderland en John Arink, Ekoboerderij Arink

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

verschillende vormen van natuurinclusieve landbouw in de overgangsgebieden te 

ontwikkelen. Eén spoor daarvan richt zich op het toepassen van het concept Boeren 

voor Natuur. Dertien boeren en grondeigenaren in Gelderland hebben aangegeven 

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

slag in een lerende community. Lyda Dik vertelt hoe zij dit organiseren en wat er bijv. 

qua organisatie en financiering voor nodig is om het concept in de praktijk mogelijk te 

maken. Daarnaast zoomen we in op de samenwerking tussen de boeren en de 

overheid, en tussen de boeren onderling.

Programma Natuurinclusieve landbouw Staatsbosbeheer

Met Hans Jolink, Staatsbosbeheer

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. Hoe krijgt de samenwerking tussen 

Staatsbosbeheer en de agrariërs vorm? En wat is ervoor nodig om al 

terreinbeherende organisatie aan natuurinclusieve landbouw te werken?

Toelichting workshops digitale themabijeenkomst 

“Kansen in samengaan landbouw en natuur”



Een belangrijk uitgangspunt in Programma Natuur is om in te zetten op herstel van het 

brede ecosysteem rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Alleen met een 

brede insteek lukt het om te zorgen voor robuust natuurherstel. Daarom wordt 

gekeken naar wat er buiten een Natura 2000-gebied nodig is aan maatregelen of 

verandering. Dat kan herstel van het water- of bodemsysteem zijn in de omliggende 

gebieden, ofwel: de overgangsgebieden, of daar de drukfactoren te verminderen. 

Voorwerk voor gebiedsprocessen

In de tweede fase van het programma Natuur (2024-2030) zullen daarom veel 

maatregelen genomen worden in de overgangsgebieden. Belangrijk voorwerk 

hiervoor wordt gedaan door de werkgroep Overgangsgebieden. Die verkent hoe de 

gebieden die grenzen aan Natura 2000-gebieden kunnen bijdragen aan een positief 

resultaat voor zowel biodiversiteit, stikstof, klimaat, water en landbouw. 

Samen zoeken naar perspectieven

In de werkgroep zijn vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties, rijk en 

provincies met elkaar in gesprek. Ze leggen, onder leiding van Wing, verbindingen 

met lopende beleidstrajecten en zoeken naar inspiratie voor de overgangsgebieden:  

waar liggen kansen, wat valt te leren van succesvolle gebiedsprocessen elders? Doel 

van de werkgroep is te adviseren over het beleid voor overgangsgebieden en lessen 

te trekken uit de uitvoering. Een eerste product van de werkgroep is het 

‘inspiratiepaper overgangsgebieden’. Dit bevat o.a. een gezamenlijke definitie van de 

overgangsgebieden en de uitgangspunten voor processen in deze gebieden. 

Inleiding Overgangsgebieden: waar de 

perspectieven voor natuur én landbouw elkaar ontmoeten

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/06/Programma-Natuur-Inspiratiepaper-overgangsgebieden.pdf


Toekomstvisie overgangsgebieden

De komende tijd zoekt de werkgroep welke bruikbare beleidsinstrumenten er zijn of 

ontwikkeld moeten worden en welke procesafspraken nodig zijn voor de 

overgangsgebieden. De leden werken aan een toekomstvisie voor 

overgangsgebieden, niet als blauwdruk, maar als inspiratiebron. Elk gebied in 

Nederland is anders, maar toekomstvisie wil eenduidigheid creëren: wat is in grote 

lijnen de opgave, welke waarden staan centraal in gebieden en wat zijn de mogelijke 

perspectieven voor de landbouw in deze gebieden? De Toekomstvisie 

overgangsgebieden zal rond de zomer ‘23 worden gepresenteerd aan alle 

deelnemers van het netwerk van de Lerende samenwerking.

Halen en brengen vanuit het Lerend netwerk 

De werkgroep deelt graag de kennis en ontwikkelingen vanuit het werkgroepproces

met de deelnemers van het Lerend netwerk. En krijgt graag input vanuit het netwerk 

op voor dat proces. Zo kan met elkaar een inspirerende invulling en werkwijze voor de 

overgangsgebieden worden ontwikkeld. 

Neem contact op met Vera Minten: d.k.a.m.minten1@minlnv.nl of 06-25071694.

Vervolg inleiding

Aanleiding voor de werkgroep was een oproep en aanbod bij de start van 

Programma Natuur van een groot aantal partijen (NAJK, Vereniging 

Natuurmonumenten, LandschappenNL, Netwerk GRONDig, Federatie 

Particulier Grondbezit, Unie van Bosgroepen en BoerenNatuur) aan de 

Minister van LNV en de leden van de BAC Vitaal Platteland. Zij wilden 

samen nadenken met Rijk en provincies om via de inzet van 

overgangsgebieden systeemherstel in Natura 2000-gebieden mogelijk te 

maken én perspectief voor de landbouw te bieden. Rijk en provincies 

namen dit aanbod graag aan en vanaf september 2021 is de landelijke 

werkgroep Overgangsgebieden aan de slag met de vraag: “Hoe kunnen 

overgangsgebieden een bijdrage leveren aan realiseren natuurdoelen en 

tegelijkertijd perspectief bieden aan de landbouw?”

mailto:d.k.a.m.minten1@minlnv.nl


In de overgangsgebieden moet het gebeuren

Er ligt aardig wat druk op de werkgroep die zich buigt over de aanpak in de 

‘overgangsgebieden’. Want de werkgroep is dé plek waar beleid en praktijk 

worden verbonden. En dat is knap lastig, zien Keimpe Wieringa en Irene van 

Dorp van Wing, begeleiders van de werkgroep. Maar zeer nodig én nuttig. 

Wat maakt de overgangsgebieden zo belangrijk? 

Keimpe: ‘In de overgangsgebieden moet het gaan gebeuren: het vinden van een 

nieuw samengaan van natuur en landbouw. Of het hier lukt, is cruciaal voor de 

beweging om antwoord te vinden op de natuuropgave en de landbouwopgave. En dus 

om grote problemen in Nederland op te kunnen lossen.’ 

Irene: ‘Het is een enorme zoektocht: hoe ziet de landbouw van de toekomst rond 

natuurgebieden eruit? Hoe ziet nieuw ondernemerschap voor agrariërs eruit waar ze 

mee verder kunnen? Daar is nog geen helder plaatje van, dat zijn we met elkaar aan 

het ontwikkelen.’ 

Keimpe: ‘Zeker voor natuurinclusieve landbouw geldt dat er nog beperkt  

‘bewijsmateriaal’ is ten opzichte van meer intensieve vormen van landbouw. 

Natuurinclusieve landbouw kent al mooie voorbeelden maar staat nog in de 

kinderschoenen. Ook is het speelveld enorm in beweging, de rollen tussen rijk, 

provincies, gemeenten, waterschappen, en alle private partijen in de 

overgangsgebieden zijn nog niet uitgekristalliseerd.’ 

Welke rol heeft de werkgroep in deze zoektocht? 

Irene: ‘De werkgroep biedt, met alle partijen, overheden en maatschappelijke 

organisaties aan tafel, de tussenruimte die nodig is om met elkaar uit te vinden waar 

we heen kunnen en willen. In de werkgroep komen beleid en praktijk samen en zijn de 

verschillende partijen hierover met elkaar in gesprek. We merken dat het veel tijd 

vraagt om uit te vinden hoe het transitiepad kan lopen. En laten we die tijd ook vooral 

nemen! Het moet natuurlijk liefst morgen al geregeld zijn, maar de transitie laat zich 

niet afdwingen.’

Keimpe: ‘Het is een nieuw verschijnsel om te sturen op een natuurinclusieve

ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. Daarvoor moeten nog instrumenten 

worden ontwikkeld en nieuwe arrangementen. Maar let op: we maken met de 

werkgroep geen beleid, we kijken met elkaar wat de voorwaarden zijn waaronder 

goed beleid kan worden ontwikkeld, door het Rijk of provincies.’

Interview met Irene van Dorp en Keimpe Wieringa, 

werkgroep Overgangsgebieden 

‘Natuurinclusieve landbouw staat nog in de 

kinderschoenen, er is nog beperkt  

‘bewijsmateriaal’ ‘



Jullie gingen op zoek naar bruikbare lessen van elders voor de aanpak in de 

overgangsgebieden. Wat zijn die lessen? 

Irene: ‘Klopt, al is er niet veel geschikt referentiemateriaal voor de 

overgangsgebieden. We keken naar enigszins vergelijkbare praktijken van 

gebiedsgericht beleid. En spoorden daar de do’s and don’ts van op. Die zijn in de 

werkgroep besproken en vertaald naar zes aanbevelingen. 

Keimpe: ‘De belangrijkste les is wat mij betreft dat er veel urgentie gevoeld moet 

worden om in beweging te komen. Die kan van binnen het gebied komen of van 

buiten, bijvoorbeeld de dreiging dat het Rijk gaat ingrijpen. Bij hoge urgentie voelen 

gebiedspartners zich vaak aangezet om met alternatieve plannen te komen, waar het 

resultaat beter van wordt. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het project Ruimte voor de 

Rivier. Belangrijk is dus om in de gebiedsprocessen de urgentie heel helder te 

maken.’ 

Irene: ‘Een andere les is om voorzichtig te zijn met het op kaart afbakenen van, in dit 

geval, de overgangsgebieden. We zagen hoe verkeerd het kan gaan toen het 

landelijke kaartje over de stikstofbelasting op tafel kwam. Laat een kaart altijd de 

uitkomst zijn van een proces om de afspraken financieel en juridisch te borgen.

Een ander punt, en dat klinkt misschien wat zwaar, is om in het gebiedsproces in een 

overgangsgebied ook aandacht te geven aan rouw. Wil je kunnen veranderen en weer 

verdergaan, dan moet er ook plek zijn om goed afscheid te nemen van wat er was. 

Vervolgens kun je met een nieuwe blik naar de toekomst kijken.’ 

Keimpe: ‘Wat daarvoor goed kan werken, en wat we met de werkgroep 

hebben gedaan, is om samen een Landschapswandeling te maken: een 

wandeling door de tijd waarin karakteristieke waarden van het landschap een 

stem krijgen. Zoals het recreatieve landschap, het productieve grasland en het 

bodem- en watersysteem. Zij lieten horen hoe het op die plek was, hoe dingen 

veranderden, en welk verlangen er voor de toekomst is. De wandeling maakte 

helder wat er speelde en zorgde voor veel verbinding tussen de deelnemers.’ 

Het boven tafel krijgen van het verlangen is cruciaal voor een goed proces. 

Want een verlangen zet mensen pas echt in beweging. Ga dus ook in de 

overgangsgebieden op zoek naar gedeelde verlangens. Kijk vandaaruit hoe 

natuur en landbouw samen op kunnen gaan.’  

Interview met Irene van Dorp en Keimpe Wieringa, 

werkgroep Overgangsgebieden 

‘Wat goed kan werken is om samen een 

Landschapswandeling te maken’



Hoe gaan de werkgroep en het denken over de overgangsgebieden nu verder? 

Irene: De werkgroep gaat door met het werk. Er komt nu meer aandacht voor de 

uitvoering van beleid: waar lopen partijen tegenaan in het ontwikkelen van hun 

gebiedsplannen? Daarnaast zal het gaan over het ontwikkelen van perspectieven 

voor de landbouw en het bijbehorende verdienmodel in overgangsgebieden. Welk 

voorwaarden horen daarbij? Inzet is om de resultaten te bundelen en uiterlijk in de 

komende zomer te presenteren. 

Keimpe: ‘De werkgroep Overgangsgebieden is beperkt in het aantal deelnemers. Om 

het gesprek te verbreden worden de inzichten gedeeld via het Netwerk Lerende 

Samenwerking van Programma Natuur. Er komen bijeenkomsten met een 

thematische insteek, ook voor specifieke partijen zoals provincies, 

landbouworganisaties of gemeenten.’ 

Irene ‘De provincies gaan heel veel overgangsgebieden aanwijzen en 

gebiedsprocessen inrichten. Iedereen is zeer geholpen met het uitwisselen van kennis 

en ervaringen. Dat is een hele tour de force, want leren is heel lastig, net als om hulp 

vragen. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is voor uitwisseling. Er gaat veel geld 

om in deze transitie, maar uiteindelijk is het mensenwerk.

Interview met Irene van Dorp en Keimpe Wieringa, 

werkgroep Overgangsgebieden 

‘Het zal de komende tijd gaan over de uitvoering 

van beleid: waar lopen partijen tegenaan in het 

ontwikkelen van gebiedsplannen?’ 



Een heldere definitie van overgangsgebieden

Een heldere definitie van overgangsgebieden 

De leden van de werkgroep Overgangsgebieden maakten met elkaar een werkbare definitie van 

overgangsgebieden. Want zonder heldere definitie ontstaat er spraakverwarring. De gevonden definitie is neutraal 

geformuleerd. 

Irene: “Eerder werden vergelijkbare zones rondom natuurgebieden bufferzones genoemd. Dat had de klank dat de 

landbouw geweerd moet worden, dat was geen vruchtbare bodem voor samenwerking.” De definitie van de 

werkgroep is overgenomen in het beleid. 

‘Overgangsgebieden zijn overwegend agrarische gebieden grenzend aan Natura 2000-gebieden. Deze gebieden 

leveren een bijdrage aan de gunstige staat van instandhouding voor behoud en herstel van de biodiversiteit in 

Natura 2000-gebieden. Systeemherstel is hiervoor noodzakelijk. Opgaven voor biodiversiteit, stikstof, klimaat, water 

en landbouw worden in de overgangsgebieden gelijktijdig aangepakt.’

Meer lezen:  ‘Aanpak overgangsgebieden natura 2000, Inspiratie en lessen met hierin meer over de zes 

aanbevelingen voor de aanpak in de overgangsgebieden en ook meer over de Landschapswandeling.’  

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/06/Programma-Natuur-Inspiratiepaper-overgangsgebieden.pdf


In de werkgroep Overgangsgebieden, ingesteld voor het ministerie van LNV,  

trekken overheden, terreinbeheerders en agrariërs samen op. Fen van Rossum 

van Natuurmonumenten en Theo Vogelzang van LandschappenNL zien de 

werkgroep als dé plek om met elkaar de goede inhoudelijke inzet voor de 

overgangsgebieden te formuleren. Hoe ziet extensivering er daar uit? Welke 

spelregels voor het gebiedsproces zijn zinvol om ook bij te dragen aan het VHR-

doelbereik? De werkgroep is aardig op weg, maar de tijd dringt om nu echt 

concreet te worden. 

Waarom buigen jullie je over de overgangsgebieden? 

Fen: Het is heel helder dat we de natuur niet gaan redden als we ons alleen richten op 

de natuurgebieden en niets doen in de omgeving daarvan. Dat besef drong bij ons 

een aantal jaar geleden goed door: we moeten ons ook bemoeien met het bredere 

landelijke gebied. Daarom waren we blij met de oproep van BoerenNatuur om samen 

het gesprek aan te gaan over overgangsgebieden, waar de werkgroep uit voortkwam. 

Onze inzet is constructief te zoeken naar perspectief voor de natuur en zeker ook voor 

de landbouw. 

Theo: Ook bij de Landschappen zien we dat de VHR-doelen niet bereikt kunnen 

worden zonder een brede transitie in de landbouw. In de overgangsgebieden, maar 

ook daarbuiten. De werkgroep is een mooi instrument om samen te bediscussiëren 

hoe een landbouwpraktijk er in de overgangsgebieden uit kan zien die de druk op de 

natuur vermindert. 

Fen: Bijzonder aan de overgangsgebieden is dat ze een brede landschappelijke zone 

vormen rond Natura 2000-gebieden. Het is meer dan een plek waar, bij wijze van 

spreken, het hydrologische drempeltje rond natuurgebieden moet komen. 

Als metafoor werkt de term overgangsgebied heel goed. Je ziet wel dat als het 

concreter wordt de verschillende partijen toch steeds wat anders denken over de 

invulling van het begrip. 

Theo: In de werkgroep hebben we aardig gesteggeld over wat een overgangsgebied 

precies is. Maar we zijn wel tot een gezamenlijke definitie gekomen. Wij willen graag 

dat het over de hele breedte gaat, over alle partijen met grond in het landelijk gebied. 

Nu ligt de nadruk sterk op de landbouw als grondeigenaar in de overgangsgebieden, 

maar er zijn meer partijen die daar actief zijn en belangen hebben. 

Fen: De werkgroep is uniek. Het is goed dat we samen met landbouwpartijen 

gesprekken voeren, hoe lastig dat ook soms is. Het is niet voor niks al 40 jaar een 

dilemma hoe met landbouw en natuur om te gaan! De sfeer in de werkgroep is 

constructief, er worden vanuit de landbouw ook echt kansen gezien voor extensivering 

en hoe dat vorm kan krijgen.  

Theo: De samenstelling van de werkgroep is interessant. We zijn wat mij betreft aan 

het werk om vooral inhoudelijk aan te geven hoe het grondgebruik in de 

overgangsgebieden aan te passen is, wat werkbare concepten zijn. De politieke 

discussie hierover moeten we niet in de werkgroep voeren. Die komt daarna elders. 

Interview Theo Vogelzang, LandschappenNL en 

Fen van Rossum, Natuurmonumenten

“Het is goed dat we samen met landbouwpartijen 

gesprekken voeren, hoe lastig dat ook soms 

is.”



Wat wordt de volgende stap? 

Fen: We zoeken nu de sturende principes voor het beleid en de aanpak in 

overgangsgebieden. We zijn nog volop bezig met de vraag wat nou natuurinclusieve

landbouw is en wat we verstaan onder extensivering. We moeten dat nu concreter 

gaan maken. 

Theo: Je ziet: hoe concreter de invulling, hoe lastiger de discussie onderling. In deze 

fase zitten we nu, en dat past ook logisch in het proces. We komen vervolgens bij het 

ontwikkelen van het instrumentarium: hoe doen we dat, extensiveren? Wat betekent 

een instrument als afwaardering van grond? En wat is landschapsgrond, welke eisen 

stel je daaraan? Het is jammer dat we daar nog niet zijn. Het kost natuurlijk tijd, maar 

gebiedsprocessen hebben spelregels nodig, ook in de overgangsgebieden. 

Fen: Het tijdpad is spannend. Er komen nog steeds belangrijke nieuwe Kamerbrieven, 

terwijl de provincie al plannen maakt. Het is nog erg in beweging. 

Theo: De gebiedsprocessen moeten nu opstarten om in het derde kwartaal van 2023 

concrete gebiedsplannen op te kunnen leveren. De sturende principes ontbreken nog 

en de aansturing op de processen is nog niet helder. Opereren de 

overgangsgebieden bijvoorbeeld zelfstandig of koppelen we ze aan de 

gebiedsprocessen voor de nabijgelegen natuurgebieden? We zijn daar nog wel even 

mee bezig. 

Als we te langzaam gaan, worden we alweer ingehaald. Een grondwaterpeilstijging in 

de veenweidegebieden is al een invulling van een overgangsgebied. De zoektocht 

zou nog breder moeten zijn. Bijvoorbeeld bij de hoge zandgronden is 

grondwateronttrekking echt een groot probleem. Dat vraagt snel om een helder 

gesprek. 

Fen: Ik zie het proces dat we hebben in het totaal van het NPLG. De provincies 

maken daarvoor de plannen en ik hoop dat ze de ideeën uit onze werkgroep goed 

benutten voor hun visie. 

Interview Theo Vogelzang, LandschappenNL en 

Fen van Rossum, Natuurmonumenten

“Hoe doen we dat, extensiveren? Wat betekent 

een instrument als afwaardering van grond?”



Wat is er nodig om verder te komen? 

Fen: Ik hoop dat de provincies met overkoepelende visies komen op het landgebruik 

in het landelijk gebied die laten zien wat het moet gaan worden. Natuurlijk met genoeg 

couleur locale voor de verschillende gebieden. Zonder een duidelijke visie zijn er 

straks te veel niet ingeloste verwachtingen. De visie moet ook voorzien in de 

instrumenten. In Gelderland zijn we met de provincie hierover constructief in gesprek. 

Theo: Ik zie drie zaken die nodig zijn voor succes. Ten eerste de erkenning dat het 

niet alleen om boeren gaat in overgangsgebieden, maar over veel meer 

grondeigenaren:  tbo’s, gemeenten, waterschappen, particulieren.  We moeten ten 

tweede helder maken welke andere vormen van landgebruik - waar landbouw er een 

van is - we nastreven in deze overgangsgebieden. Hoe ziet extensivering eruit, is dat 

bijvoorbeeld geen kunstmest meer en geen kerende grondbewerking? Of vullen we 

dat op een andere manier in? Ten derde is het belangrijk om nu verder te komen met 

de instrumenten: zonering, hydrologisch herstel, landschapsgrond, wat kunnen we 

gaan inzetten? Hier moet de werkgroep de komende tijd invulling aan geven. 

Fen: De doelen moeten daarbij voorop staan. Daarom vind ik een visie van de 

provincie zo belangrijk. Wat doet de provincie bijvoorbeeld als het landgebruik in de 

overgangsgebieden niet extensiever wordt? Ik zou het geen geslaagde exercitie 

vinden als het weer richting alleen technologisch-innovatieve oplossingen in de 

overgangsgebieden gaat. Er zal integraal moeten worden bezien hoe de doelen te 

realiseren zijn. Niet Dan gaat het niet alleen om het beperken van uitstoot, maar ook 

om grondgebruik, hydrologie, biodiversiteit, landschapskwaliteit en leefbaarheid.  

Techniek kan elders best bijdragen aan doelbereik, maar kies in de 

overgangsgebieden nou vooral voor een integrale benadering met extensivering en 

het optimaliseren van de hydrologie.

Theo: Landschapsgrond in overgangsgebieden zou wat mij betreft een aparte 

categorie in de ruimtelijke ordening moeten zijn:  landbouw met natuur. Ik ben er 

voorstander van dat dat in omgevingsvisies wordt vastgelegd, dan ben je echt aan het 

sturen. 

Wat willen jullie meegeven vanuit de werkgroep aan iedereen in het lerende 

netwerk? 

Theo: Zorg dat de doelen en de spelregels heel helder zijn als je aan de gang gaat in 

een gebied. Kijk daarbij goed naar de verduurzaming van het grondgebruik in het hele 

gebied. En gebruik de methodiek van de Lerende Samenwerking bij de uitvoering in 

elk gebiedsproces. Die werkt heel goed. 

Fen: Ik ben ervan overtuigd dat het concept van de overgangsgebieden kan helpen 

om de doelen te realiseren. Het vereist wel heldere keuzes: hoe vinden we met elkaar 

dat het eruit ziet als natuur en landbouw meer samengaan? Geef het een kans om dat 

samen te bepalen, door verder te kijken dan eigen belangen. Zet vooral het 

maatschappelijk belang voorop. In de overgangsgebieden kunnen we forse stappen 

zetten en zo landelijk weer beweging krijgen. 

Teksten: Communicatiebureau de Lynx

Interview Theo Vogelzang, LandschappenNL en 

Fen van Rossum, Natuurmonumenten

“Ik hoop dat de provincies met overkoepelende 

visies komen op het landgebruik in het 

landelijk gebied, die laten zien wat het moet 

gaan worden.” 



“De uitdaging is om het in de gebieden zelf te laten gebeuren”

Verschillende landbouw- en natuurorganisaties  stuurden twee jaar geleden een 

brief aan het ministerie van LNV: of ze actief mee konden denken over de 

overgangsgebieden binnen het Programma Natuur. ‘Er gaan dingen gebeuren 

op agrarische grond, dus daar wilden we over meepraten’ vertellen Evelien 

Verbij van BoerenNatuur en Jacob van Emst, melkveehouder in Hattem en 

bestuurder van Netwerk Grondig. Het leidde tot de werkgroep 

Overgangsgebieden, waar ze beiden aan deelnemen. Ze zijn tevreden over hoe 

het loopt, maar zien dat het lastiger wordt nu zaken concreter worden. 

Waarom buigen jullie je over de overgangsgebieden? 

Evelien: “Wij willen dat de overgangsgebieden een interessante ontwikkeling zijn voor 

agrariërs die kansen biedt. In plaats van dat het hen het gevoel geeft: help, ik zit in 

een overgangsgebied! In de werkgroep maken we samen een zoektocht: hoe kunnen 

we de overgangsgebieden goed beheren als we kijken naar de toekomst van de 

natuur en de beheerders, vaak boeren. Dat is niet eenvoudig, het is nooit optimaal 

voor de een of de ander. Niet voor niets zijn het overgangsgebieden.” 

Jacob: “We koersen goed met de werkgroep. De groep is hecht en er is sprake van 

gelijkwaardigheid en vertrouwen. Dat is belangrijk om meer kennis te krijgen van 

elkaars werelden. Ik ben gewend om samen te werken met natuurorganisaties, maar 

voor veel agrariërs is dat spannend. Niet gek, want meer natuur gaat altijd ten koste 

van agrarische gebruiksmogelijkheden. Ik begrijp goed hoe natuurorganisaties werken 

en ik vraag hen om zich ook in mijn situatie te verdiepen, zodat ze weten hoe het aan 

de landbouwkant werkt.”  

“Prettig is dat we niet zozeer vanuit belangen opereren, het is een plek om inhoudelijk 

verder te denken. We kijken waar verbindingen tussen natuur en landbouw al wel 

lukken, zoals met het Aanvalsplan Grutto, met landschapsgrond, en natuurlijk het 

bestaande instrumentarium van het agrarische natuur- en landschapsbeheer. Dat 

laatste kan nog meer en beter, maar ook dan is het niet genoeg. Er is méér nodig.” 

Welke volgende stap gaat de werkgroep zetten? 

Jacob:  “We zitten in een trechtermodel, van abstract naar concreet. We zijn open het 

gesprek aangegaan over hoe natuur en landbouw beter te verbinden zijn. Nu we de 

randvoorwaarden gaan bepalen en zaken concreet gaan landen op het erf, wordt het 

lastiger.” 

Evelien: “We maken nu de stap naar de instrumenten om in te kunnen zetten. Er zijn 

er al een paar, maar nog niet veel of niet goed uitgedacht. We worden wel ingehaald 

door de tijd! Toen we startten was er nog geen NPLG, nu gaat het over miljarden 

euro’s en is alles is nog urgenter geworden. Maar we kunnen niet veel sneller.” 

Jacob: “Mijn insteek is dat de aanval de beste verdediging is. Als ondernemers 

moeten we open aangeven: ‘ik heb dit en dit nodig om hier een gezond bedrijf te 

kunnen hebben, dan is er dat en dat aan ruimte voor natuur. Ik denk graag in kansen. 

Zo kunnen de ontwikkelingen in  overgangsgebieden kansen bieden voor agrariërs 

om hun bedrijf naar elders te verplaatsen en daar nieuwe mogelijkheden te benutten. 

Niet iedereen hoeft in een overgangsgebied te blijven werken. Maar voor mij is het 

makkelijker opereren, want ik zit in een netwerk van boeren die al veel met 

natuurbeheer bezig zijn. Veel boeren gaan liever niet de kant van natuurinclusief op, 

voor hun vertegenwoordigers is het lastiger.” 

Teksten: Communicatiebureau de Lynx

Interview Jacob van Emst en Evelien Verbij



Evelien: “Met de werkgroep willen we voorbeelden doorrekenen die laten zien: kijk, 

het kan wel. Het is best ingewikkeld door de grote dynamiek waar we in zitten. Dat er 

brieven doorheen fietsen aan boeren waarin staat ‘u moet hier weg’. Veel zaken 

liggen politiek gevoelig, zoals de vraag waar we instrumenten inzetten: rond alle 

Natura2000 gebieden of breder? Maar tegelijkertijd moeten we gewoon doorgaan.” 

Wat is er volgens jullie nodig om verder te komen? 

Evelien: “Wij zeggen: geef in de gebieden helder aan wat de doelen zijn, maar laat in 

de gebiedsprocessen gebeuren hoe die gehaald worden. Ik hoop dat die processen 

daarvoor de tijd krijgen. Het probleem is in 40 jaar gecreëerd, dan komen we er nu 

natuurlijk in korte tijd uit. Het devies is dat wel het nú moet gebeuren, maar laten we 

voorkomen dat snelheid voor kwaliteit gaat. Het vraagt tijd om samen tot goeie 

oplossingen te komen.” 

Jacob: “De uitdaging voor het Rijk is om de zaken niet van bovenaf op te leggen. In de 

gebieden willen mensen zelf nadenken over oplossingen en daaraan bijdragen. Het 

helpt als daarvoor vrijheid wordt gegeven. Partijen krijgen dan ook de 

verantwoordelijkheid en dat past bij ondernemerschap. Het Rijk moet de provincies 

meer aan de knoppen laten draaien, die staan dichterbij de agrarische bedrijven. Dat 

gebeurt nog te weinig. De provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld over oplossingen 

nagedacht, maar het duurt lang voordat het Rijk zegt: laat maar eens zien dan. 

Positief is dat de vertegenwoordigers vanuit het ministerie en het IPO in de werkgroep 

voeden nu beleidsmensen en bestuurders met kennis en inzichten die we samen 

opdoen.” 

Evelien: “We moeten ook op zoek naar nieuwe taal en nieuwe concepten met daarin 

ruimte voor natuur én landbouw. Om elkaar beter te verstaan en met nieuw 

instrumentarium te kunnen komen. Daar zoekt de werkgroep nu naar voor de 

overgangsgebieden. Dat moet wel snel gebeuren anders blijven we steken in de oude 

taal. Maar ik heb goede hoop dat het werk van de werkgroep zich als een olievlek 

verspreidt”. 

Interview Jacob van Emst en Evelien Verbij

“We moeten voorkomen dat snelheid voor kwaliteit 

gaat.” 



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

