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Agenda Natuurinclusief 

15 februari 2022 van 10:00-12:30, online via Webex  

 

 

We volgen een route die ons via domeingesprekken leidt naar een ‘Future Search’ werkconferentie om 

gezamenlijk te komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel om een gedeeld toekomstbeeld 

voor Nederland Natuurinclusief in 2050 te creëren en concrete acties tot 2030 te formuleren.  

Op 15 februari vond het tweede domeingesprek plaats waarin aan de hand van de ‘world café’ 

methode een verdiepingsslag plaatsvond op eerder geïdentificeerde vraagstukken. Hieronder volgt het 

inhoudelijk verslag van de tweede bijeenkomst. Dit verslag vormt input voor zowel de volgende 

bijeenkomsten van de domeingroep infra als de Future Search waarin alle domeinen samenkomen. 

 

 

 

 

 

  



Processtappen  
 
Domeingesprekken 
Er is sprake van een divergerende en een convergerende beweging: in het eerste domeintafelgesprek 
met het kernteam Infranatuur op 14 december is ruimte gezocht om te kijken naar verschillende 
beelden. Tijdens het eerste gesprek is ingegaan op diverse drijfveren van deelnemers om de 
infrasector meer natuurinclusief te maken. De opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen 
in het natuurinclusief maken van de infrasector zijn benoemd. Er is ook gesproken over de mogelijke 
functie van de Agenda Natuurinclusief hierin. Tijdens het tweede domeingesprek is een 
verdiepingsslag gemaakt op de eerder benoemde vraagstukken voor de infrasector. Voor het tweede 
gesprek is een selectie gemaakt uit de werkgroep leden Infranatuur, zie deelnemerslijst achterin het 
verslag. 
 
Contourenschets 
Als tussenproduct van de gesprekken in alle domeinen is een contourenschets opgesteld die 

weergeeft welke zaken betrokkenen van de Agenda Natuurinclusief belangrijk vinden in de 

ontwikkeling ervan. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer domein 

specifieke zaken. Op donderdag 3 februari is deze schets aangeboden aan de Tweede Kamer. De 

stukken zijn te vinden op: Contourenschets Agenda Natuurinclusief | Tweede Kamer der Staten-

Generaal. 

Future Search 
Van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 vindt de Future Search plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. De 
domeingesprekken bieden goede input voor deze Future Search en vormen zo bouwstenen voor de 
Agenda Natuurinclusief die uiteindelijk wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop op 17 juni.  
 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197


Samen ‘werken’ aan de Agenda 
Om te bepalen hoe iedereen in het proces zit is deelnemers gevraagd welk werkwoord voor hen 
passend is in het eerste kwartaal van 2022. De woorden die opkomen zijn: Destilleren, Zwemmen, 
ont-snipperen, oogsten, functioneren, beïnvloeden, verbreden en verdiepen, volhouden. Deze 
woorden laten goed zien wat er aan inzet nodig is om de Agenda Natuurinclusief gezamenlijk tot een 
succes te maken 
 
Aanscherping spanningen  
Op basis van de verdiepingsslag tijdens het vorige domeingesprek en op basis van de contourenschets 
komen drie thema’s boven drijven die belangrijk zijn voor deze domeingroep en die het verschil 
kunnen maken binnen dit domein in het natuurinclusief maken van Nederland. Deze thema’s zijn in 
het tweede domeingesprek verder uitgediept. Deze thema’s zijn:  

1. Overheden/ opdrachtgevers 
2. Wet- en regelgeving 
3. Onderwijs en educatie.  

 

  



1. Goede voorbeeld overheden/ opdrachtgevers  
Ministeries moeten het goede voorbeeld geven én goede opdrachten geven. Organisaties zoals 
ProRail, RWS en TenneT kunnen geen uitvoering geven zonder opdracht van het ministerie van IenW. 
Daarom is op hoog niveau een toezegging/mandaat nodig. De vraag is hoe er aandacht voor 
natuurinclusiviteit ontstaat bij overheden en opdrachtgevers. Overheden en opdrachtgevers vragen nu 
te weinig naar het meenemen van biodiversiteit. 
 
Integrale borging in ministeries   Om te voorkomen dat ministeries naar elkaar blijven kijken, 
moet natuurinclusiviteit een plek krijgen in het beleid van álle ministeries, zodat dit door de 
verschillende ministeries zelf kan worden door vertaald naar beleid van hun uitvoeringsorganisaties.  
 Koppeling moet tot stand komen met andere integrale beleidsaspecten, waar wél aandacht en 
energie op zit, zoals klimaatadaptatie en gezondheid. 
 
Verantwoordelijkheid     De uitvoeringsorganisatie is afhankelijk van het 
opdrachtgeverschap van de opdrachtgever. In de praktijk dient men zich te houden aan de kerntaken 
en regelgeving, maar geen geld uit te geven aan iets daarbuiten. De vraag is of de 
verantwoordelijkheid bij het ministerie van IenW ligt of bij het ministerie van LNV. Zie kopje ‘breder 
kijken naar kerntaken’. Gekoppeld hieraan zit een middelenvraag. Als door de ministeries een 
duidelijke verantwoordelijkheid wordt genomen, kan dit ook doorsijpelen in de 
uitvoeringsorganisaties.  
 
Duurzaam aanbesteden    Duurzaam aanbesteden op de verschillende niveaus is 
cruciaal, we moeten de manier van aanbesteden vóór de natuur laten werken. Als een deel van het 
ontwerp door opdrachtgever en opdrachtnemer samen wordt gespecificeerd, kunnen afwegingen 
worden gemaakt over de beste oplossing. Bij een contractvorm waarin alles is voorgeschreven en 
geen afwijking mogelijk is, gaat het vaak mis. Tip hierbij is: neem het CROW als voorbeeld.   
 
Meetbaar en hanteerbaar maken  Bij het opstellen van omgevingsplannen, met name landelijk 
gebied, blijkt dat natuurinclusief voor veel mensen inhoudelijk te onduidelijk is. Wens om 
biodiversiteit te vertalen naar landschappelijke elementen die meetbaar en hanteerbaar zijn. 
 
Maak één meetsysteem   Er bestaan verschillende initiatieven die langs elkaar heen 
lopen. Hierdoor ontstaan verschillende puntensystemen en handreikingen die op verschillende 
plekken worden ingezet, dit maakt het onduidelijk voor partijen waar zij moeten beginnen. Ook maakt 
dit het lastig om projecten en systemen te vergelijken. Er is geen regie of een orgaan dat ervoor zorgt 
dat puntensystemen dezelfde methodiek gebruiken.  
 
Bundelen of samenwerken?   Het bundelen van wetgevingen, initiatieven, handreikingen en 
puntensystemen in één document is echter niet voldoende. De keuze voor bepaalde wetgeving of het 
opzoeken van samenwerking biedt mogelijkheden. Samenwerking tussen overheden, marktpartijen 
en kennisinstellingen moet worden gestimuleerd en slim worden ingezet. 
 
Breder kijken naar kerntaken  O.a. netbeheerders en waterschappen hebben te maken met 
kerntaken waaraan zij hun geld mogen besteden. Als natuurinclusiviteit niet vastligt in de kerntaken, 
is het lastig om daar iets aan te doen. De vraag is hoe kerntaken meer integraal in plaats van sectoraal 
kunnen worden opgevat. Vaak liggen immers de kosten bij de ene partij en de baten bij een andere 
partij. Bij klimaatadaptatie zijn ze daarmee bezig, daar zou je naar kunnen kijken. 
 
Gebruik bestaande kennis    Er bestaan al meerdere handreikingen over  
Natuurinclusieve infrastructuur en natuurinclusief bouwen. Het zou goed zijn als in de 
aanbestedingsregels opgenomen wordt welke handreikingen je kunt gebruiken.  



 
 

2. Wet- en regelgeving die stimuleert 

Wet- en regelgeving moeten natuurinclusiviteit bevorderen, in plaats van leiden tot minimale inzet.  
 
Omgevingswet      Alles begint met goed beleid van Rijk, provincies en 
gemeenten. De Omgevingswet biedt hiervoor plek. Realiteit is dat nu nog het minimale wordt gedaan 
wat nodig is vanuit wet- en regelgeving. 
 
Focus op gebieden en beschermde soorten   Huidige wetgeving omvat reeds de zorgplicht voor 
inheemse soorten. Focus ligt op beschermde soorten, niet-beschermde soorten zeggen echter vaak 
meer over onze leefomgeving. Natuurinclusiviteit betreft echter het hele ecosysteem en het 
functioneren daarvan. Een gebiedsgericht afwegingskader, met daarin een doorvertaling van beleid 
naar lagere niveaus, zou helpen. Bijvoorbeeld zonnepanelen: dezen mogen gewoon in de berm worden 
geplaatst wanneer zich daar geen beschermde soorten bevinden.  
 
Ecologisch bermbeheer: grondstoffen i.p.v. afvalstoffen   Ecologisch bermbeheer lijkt duurder 
te zijn, vooral omdat gemaaid gras een afvalstof is. Zodra de kosten voor het afvoeren van maaisel 
naar beneden worden gebracht, zal ecologisch bermbeheer in Nederland meer gangbaar worden. Dit 
vraagt ook om meer flexibiliteit in contracten en procedures. Als voorbeeld kan gekeken worden naar 
zand- en grindwinning.  
 
Evalueren en handhaving    Wet- en regelgeving is de minimale inzet waaraan 
moet worden voldaan. De praktijk laat zien dat organisaties dit juist zien als hun maximale inzet. Er 
wordt weinig langdurig geëvalueerd en gehandhaafd. Er bestaat te weinig inzicht om te kijken wat 
werkelijk met de natuurwaarden in gebieden gebeurt. Enkele ideeën hiervoor zijn aangedragen: 
nulmetingen, puntensystemen en handhaving.  
 
Stimuleren extra inspanningen     De uitdaging is om tot een systeem te komen dat een 
bonus geeft voor extra inspanningen, waardoor gebieden beter worden achtergelaten dan ze 
aanvankelijk zijn aangetroffen. De bedoeling is om van een negatieve insteek naar een positieve 
insteek te gaan.  
 
Opdrachtgeverschap       Een bouwteam van opdrachtgever en opdrachtnemer 
kan gedurende het gehele traject de opdracht en uitvoering van een project in de gaten houden. Dit 
vraagt veel van beide partijen. Ook vraagt dit om flexibiliteit, terwijl wet- en regelgeving weinig 
flexibiliteit biedt. Flexibiliteit in de eisen komt in veel gevallen ten goede aan de natuurwaarden.  
 
Beheer en onderhoud     Beheer en onderhoud moet voor langere tijd worden 
geregeld, dit dient te worden meegenomen in de opdracht. Het budget voor beheer en onderhoud 
moet worden opgenomen in het aanlegbudget.  
 
PDCA-cyclus niet goed nageleefd    Organisaties zijn goed in Plan en Do, maar minder in 
Check en Act. Er moet beter worden nagegaan of plannen en beleidsopdrachten daadwerkelijk zijn 
behaald, ook over langere tijd. Dit gebeurt momenteel onvoldoende. Als de cyclus beter wordt 
gesloten, kan de natuur daarvan profiteren, ook met het bestaande beleid.  
 
 
 
  



3. Natuurinclusief in onderwijs en educatie  
Binnen onderwijs moet in bredere zin aandacht komen voor natuurinclusiviteit. Dat moet niet beperkt 
blijven tot de zogenaamde ‘groene opleidingen’.  
 
Bewustzijn in het onderwijs   Er is meer bewustzijn nodig, mensen zien vaak niet de 
voordelen van natuurinclusiviteit. Aandacht in het onderwijs biedt kansen, jonge mensen zijn vaak 
geïnteresseerd in natuur(inclusiviteit). 

o Basisonderwijs: kennismaken met de natuur 
o Middelbaar onderwijs: ingaan op de maatschappelijke problemen 
o Beroepsopleidingen: verdieping op de oplossingen en uitvoering. 

 
Kennisontwikkeling in opleidingen  Expertise en vakbekwaamheid ontbreekt in de praktijk, dit 
vraagt om meer kennisontwikkeling in opleidingen. Binnen het onderwijs moet trapsgewijs aandacht 
worden besteed aan natuurinclusiviteit en in alle opleidingen dient aandacht te zijn voor 
natuurinclusiviteit.  

➢ Ter illustratie: vergroening van aannemers heeft in de praktijk vaak weinig functie voor de 
ecologie, expertise in het uitvoeren van maatregelen ontbreekt. Hierdoor gebeuren 
goedbedoeld verkeerde dingen. Of denk aan de cruciale rol van ontwerpers, die de natuur 
zouden moeten zien als een optie in het ontwerp.  

o In technische opleidingen ligt de focus op duurzame materialen en energie, zou mooi zijn om 
dit te verbreden naar natuur en gezondheid. Als de uitvoerders, zij die toezien op beheer, 
beschikken over basiskennis weten zij beter waar zij op moeten letten. Het moet bekend zijn 
welke maatregel zinvol is, rekening houdend met praktische uitvoerbaarheid en kosten.  

o Belangrijk om zowel in integrale als specialistische opleidingen natuurinclusiviteit mee te 
nemen. Bij integrale opleidingen gebeurt dit al, raakvlakken met andere domeinen komen 
daar automatisch aan bod. Bij specialistische opleidingen nog weinig.   

 
Integrale aanpak bovenaf?    Er bestaan al veel initiatieven, zoals lespakketten en 
gastcolleges, wegens hoge werkdruk belanden deze vaak in de kast. Leerdoelen en aansluiten op het 
vaste curriculum biedt mogelijk uitkomst. Met deskundigheid de juiste implementaties maken, zodat 
ze ook gaan werken en afbreukrisico voorkomen wordt. Belangrijk om in grote mate te ontzorgen en 
goed aan te sluiten op de behoefte van docenten. 

o Zonder leerdoelen hebben scholen waarschijnlijk geen tijd om natuurinclusiviteit op te 
pakken. Verschillende partijen kunnen samen invulling geven aan zinvolle leerdoelen. 

o Een curriculum Natuurinclusief Werken in het standaard onderwijs zou mooi zijn, dat voorziet 
in de basisbehoefte om de maatschappij meer natuurinclusief te maken. Met een link naar 
gezondheid en veiligheid, sector overstijgend.  

o Daarnaast is het voor organisaties onmogelijk om bij alle opleidingen gastcolleges te geven, 
dit moet van bovenaf worden gereguleerd.  

 
Samenwerkingen en netwerken  Continue leren tussen professionals, community of practice 
en uitwisseling tussen netwerken is van groot belang. Organisaties kunnen voeden van onderaf met 
praktijkervaring, vanuit overheidsbeleid zijn leerdoelen nodig, zo verbind je beleid met praktijk. Ook 
voor stages en afstudeeropdrachten ligt een kans bij samenwerkingen en netwerken, organisaties 
kunnen op deze manier jong talent binnenhalen met de blik die zij meekrijgen vanuit hun opleiding.  
 
Rol gemeenten en provincies   De rol van gemeenten en provincies is onduidelijk, zij komen 
weinig terug in netwerken. Wel zijn provincies aangesloten bij Infranatuur, en bestaan er netwerken 
tussen provincies op het gebied van natuur, zoals het Lerend Netwerk Natuur, waarin de Agenda 
Natuurinclusief soms aan bod komt. Er vinden gesprekken plaats met provinciemedewerkers vanuit 
de verschillende domeinen, veel netwerken blijven echter binnen de provincies.  



Verder processtappen 

Aandachtspunten voor proces/ vervolg  
- Er gebeurt veel op het gebied van natuurinclusiviteit. Voorkomen moet worden dat op 

verschillende plekken tegelijkertijd het wiel wordt uitgevonden. De Agenda Natuurinclusief 
kan hierin helpend zijn door lopende initiatieven slim te bundelen en daarmee verlies van tijd 
en geld te beperken. 

- Onderwijs is een belangrijk thema voor het natuurinclusief maken van Nederland. Omdat het 
belang van onderwijs terugkomt in verschillende domeinen is de wens om onderwijs mee te 
nemen in de future search. Tegelijkertijd rijst de vraag of natuurinclusiviteit integreren in 
onderwijs een speerpunt van de agenda zou moeten zijn, of dat de focus meer zou moeten 
liggen op leren hierover tussen professionals. 

- Opgemerkt wordt dat er weinig aandacht is voor data in de domeingesprekken, of een plek 
heeft in de future search. Data kan wel een relevant thema zijn. Het meten van 
natuurinclusiviteit en het monitoren van gestelde doelen is wel een terugkerend thema.  

- Meerdere malen wordt de parallel gelegd met klimaatadaptatie, omdat dit een thema is dat 
wel al integraal wordt opgepakt. Dat is het nader onderzoeken waard. 

- Derde domeintafelgesprek vindt online plaats op donderdagochtend 31 maart. Wens om in 
het derde domeintafelgesprek het totaalplaatje uit te werken en duidelijk te maken welke 
punten meegenomen moeten worden naar de future search. Verdieping van de samenvatting 
van het tweede domeintafelgesprek is wenselijk.  

- Wens om de centrale issues te herzien, naar aanleiding van de opgehaalde input uit het 
tweede domeintafelgesprek.  

- Dringende wens om beleidsmakers aanwezig te hebben bij de future search. Gedacht wordt 
aan Mireille Götz, Ruthger Smit en Isabelle Vreeke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


