
1 
 

Samenvatting 

Derde domeingesprek Infranatuur  

Agenda Natuurinclusief 

31 maart 2022 van 09:30-12:00, 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 31 maart vond het derde en daarmee het laatste domeingesprek plaats waarin de groep in gesprek 

is gegaan over mogelijke intenties voor een natuurinclusieve infrasector. Hieronder volgt het 

inhoudelijk verslag van de derde bijeenkomst. Dit verslag vormt samen met de eerste twee 

domeingesprekken input voor de Future Search waarin alle domeinen samenkomen. 
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Processtappen  
 
Domeingesprekken  
Tijdens het proces van de domeingesprekken is er sprake geweest van een divergerende en een 
convergerende beweging. In het eerste domeintafelgesprek met het kernteam is er ruimte gezocht 
om te kijken naar verschillende beelden. De diverse drijfveren van deelnemers om de infrasector meer 
natuurinclusief te maken zijn besproken, de opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen in 
het natuurinclusief maken van de sector zijn benoemd. Tijdens het tweede domeingesprek is een 
verdiepingsslag gemaakt op de eerder benoemde thema’s voor de infrasector. Er zijn intenties komen 
bovendrijven om de sector meer natuurinclusief te maken. In dit derde domeingesprek zijn deze 
besproken en verder aangescherpt.  
 
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 
De Future Search vindt van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. De 
aanmeldingen hiervoor lopen binnen maar de deelnemerslijst is nog niet compleet. 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.  
 
Concept intenties 
Infrastructuur heeft een hoge natuurwaarde die behouden of nog verder verbeterd kan worden. Denk 
aan de waarde van bermen en natte oevers als verbindingsfunctie, toevluchtsoord en leefgebied van 
met name planten die nergens kunnen leven behalve daar. Aan de hand van eerdere 
domeingesprekken zijn mogelijke intenties voor in de Agenda samengesteld om deze verbetering te 
kunnen realiseren. Deze zijn samengevat in een document dat centraal stond tijdens dit overleg. In het 
derde domeingesprek zijn deze mogelijke intenties nog scherper neergezet en waar mogelijk 
geprioriteerd. Hieronder volgt een inhoudelijk verslag van de drie centrale intenties: 
 

1. Samenwerking in de keten 
2. Instrumentaria 
3. Kennis en samenwerken   

 
 
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
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1. Samenwerking in de keten: van beleid naar uitvoering, beheer en 

onderhoud 

Beleidsopdrachten moeten in de gehele keten op de juiste wijze worden doorvertaald naar effectieve 
maatregelen ‘buiten’. Om dit te realiseren is samenwerking tússen organisaties en samenwerking 
bínnen organisaties nodig. In de gehele keten, van project naar regulier proces, moet natuurinclusiviteit 
geborgd worden. Met aandacht voor het beheer- en onderhoudsproces. Tot slot hangt dit ook sterk 
samen met goede data en instrumentaria voor evaluatie, monitoring en handhaving. Lukt dit niet, dan 
gaan inspanningen verloren.  
 
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) moeten het goede voorbeeld geven door 
goede natuurinclusieve opdrachten te geven. Dit vraagt om: 
- flexibel opdrachtgeverschap: flexibiliteit in de eisen komt in veel gevallen ten goede aan de 

natuurwaarden 
- natuurinclusief aanbesteden: ruimte voor opdrachtgever en opdrachtnemer om samen 

biodiversiteit in het project te versterken.  
Organisaties zoals ProRail, RWS en TenneT en andere infrabeheerders kunnen geen uitvoering geven 
aan natuurinclusieve infrastructuur zonder opdracht van hun beleidsopdrachtgever, zoals het 
ministerie van IenW of provincies. Opdrachtnemers moeten ook letten op de markt en concurrentie, 
en hun inzet op natuurinclusiviteit hangt te veel af van de intrinsieke motivatie van individuen.  
 

1. Projectspecifieke dialoog over samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers 
Deze intentie vraagt om een open houding van de beleidsopdrachtgever en flexibel 
opdrachtgeverschap. Om te bepalen wat natuurinclusiviteit betekent voor een project, is het nodig om 
een open dialoog te voeren tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Natuurinclusiviteit blijft veelal 
hangen in abstracte begrippen waarvan niemand precies weet wat dit betekent voor een project. Een 
te nauwe scope van het project, bijvoorbeeld weinig budget, is een risico. Maak afspraken hoe je met 
elkaar omgaat; wat de verantwoordelijkheden zijn; waar je elkaar op kan aanspreken; waar flexibiliteit 
zit en waar harde afspraken over worden gemaakt. Neem onderhoud, evaluatie en handhaving hierin 
mee. Dit kan in het proces van de gebiedstafel komen, of in de aanbestedingsdialoog. Proactief 
omgevingsmanagement is belangrijk. Degene die in the lead is voor een initiatief staat hiervoor aan 
het roer.  
 

2. Borgen infranatuur in opdrachten  
Beleid moet duidelijk aangeven welke prestaties worden verwacht rond natuurinclusiviteit en 
biodiversiteit, ook al is dit geen kerntaak. De uitvoerder van beleid is vervolgens verantwoordelijk voor 
het laten landen van het beleid in de contracten: een natuurinclusief aanbestedingsbeleid. De 
aannemer is vervolgens verantwoordelijk van een goede uitvoering en kan hierop aangesproken 
worden.  
 

3. Evaluatie en handhaving 
Maak in het begin van het project afspraken over de evaluatie en handhaving voor aan het einde van 
het project. Door de afgesproken KPI’s of prestaties te meten kan worden onderzocht of de afspraken 
zijn nagekomen. Mocht dit niet het geval zijn, kan de uitvoerder nog acteren om wel aan de 
doelstellingen te voldoen, en leert men hiervan. Deel het met andere opdrachtgevers en 
opdrachtnemers als een maatregel niet effectief blijkt: learning by doing.  
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2. Instrumentaria 
Infra heeft een hoge natuurwaarde die behouden en nog verbeterd kan worden door middel van 
slimme instrumenten die natuurinclusiviteit bevorderen in plaats van minimaliseren. Dat vergt soms de 
ontwikkeling van nieuwe middelen en soms aanpassingen van wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is 
om gebieden beter achter te laten dan ze zijn aangetroffen. Monitoren kan helpen aantonen of dit het 
geval is. Wel zijn instrumenten afhankelijk van duidelijke doelstellingen in bijvoorbeeld de 
Omgevingswet. De Omgevingswet is een belangrijk middel dat handen en voeten geeft aan de fysieke 
ruimte en als de natuur hier onvoldoende in geborgd is lopen we een risico.  
 

1. Focus op verschillende niveaus: zowel soorten als ruimtelijk 
Als we willen dat natuurinclusiviteit meer gaat landen ‘in de bouwstenen’ is het belangrijk om te 
focussen op ruimtelijke niveaus: landschapselementen of habitat. Het totaal, het ecologisch systeem, 
zegt veel meer dan enkel de aanwezigheid van soorten. Een kruidenrijk grasland heeft een hogere 
natuurwaarde dan gewoon gras, of denk aan dijken, bermen, houtwal, akkerrand, poel of de mate van 
variatie. Soorten zitten hier automatisch aan verbonden. Onderzocht moet worden of er 
belemmerende regelgeving is vanuit de bouw die dit mogelijk tegenwerkt.  

 
2. Uniform meten is weten 

Door middel van de juiste instrumenten kan de huidige staat van de natuur worden bepaald en kan 
vervolgens worden gemonitord of de genomen maatregelen de gewenste uitkomst bieden. Dit kan 
gaan om het monitoren van beschermde soorten, Rode-lijst-soorten en aandacht-soorten. Ook kan dit 
aan de hand van gebiedskenmerken. Belangrijk hierbij is dat data uitgewisseld wordt door de hele 
keten zodat een kwaliteitsverbetering ontstaat door de hele keten.  
 

3. Natuurinclusieve infra meer concreet in de Omgevingswet 
Als belangrijkste kader voor besluiten moet de Omgevingswet natuurinclusiviteit goed borgen, dit is 
nog niet het geval. Containerbegrippen als ‘iets doen aan biodiversiteit’ en ‘aandacht voor Rode-lijst-
soorten’ helpen niet voldoende. Ook moet verder gekeken worden dan beschermde soorten, Rode-
lijst soorten en aandachtsoorten horen hierbij. De agenda kan onderzoeken hoe de natuur beter kan 
worden geborgd in de Omgevingswet: hoe is de kwaliteitscontrole vormgegeven? En wat is de rol van 
gemeenten en provincies precies en hoe kunnen zij worden aangesproken op hun rol?  
 

4. Focus op wegnemen belemmeringen voor natuurinclusiviteit  
Wet- en regelgeving kan natuurinclusiviteit soms tegenwerken, door het spanningsveld met andere 
opgaven. Denk aan de onjuiste label ‘afvalstof’ van maaisel. Maar onderzoek ook hoe veiligheid en 
waterbeheer biodiversiteit mogelijk beperken, zoals holle ruimtes in bruggen. 
 

5. Systeemgerichte benadering en afwegingskader 
Naast de omgevingswet zijn afwegingskaders nodig om opdrachtgevers en opdrachtnemers te helpen 
systeemgerichte maatregelen te nemen. Hierbij is het belangrijk dat er gekeken wordt naar het 
grotere geheel en niet alleen naar soorten. 
 
Overige mogelijke intenties die niet waren geprioriteerd waren tijdens de discussie:  

• St imuleren extra inspanningen, van de stok naar de wortel. Opdrachtgevers moeten op zoek 
gaan naar manieren om de markt te belonen bij goede ideeën. Bijvoorbeeld het extra 
waarderen van extra natuurinclusieve inspanningen in het aanbestedingsbeleid. 

• Q-team voor ecologie: Oprichten van een kwalitatief ecologisch team dat meekijkt naar 
werkzaamheden in een project rond ecologie, daarop toetst en onafhankelijk adviseert naar 
opdrachtgever en opdrachtnemer is een mogelijke oplossing. Dus van plan tot uitvoering.  
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3. Kennis en samenwerken aan natuurinclusief werken  
 
Er is en wordt al veel kennis ontwikkeld. Hoe ontwikkel je kennis 
slim samen en zorg je dat deze op het juiste moment op de juiste 
plek komt? Dit vraagt om nauwe samenwerking binnen de 
zogenaamde GoudenDriehoek: overheden/opdrachtgevers, 
onderwijs- en kennisinstellingen én marktpartijen zoals 
adviesbureaus en uitvoerders.  
 
Het opdoen en delen van kennis gebeurt op twee niveaus: in het 
onderwijs en in de sector. Door natuurinclusiviteit beter te 
integreren in het onderwijs, en kinderen van jongs af aan te leren 
hoe de mens onderdeel is van de natuur en afhankelijk is van een 
gezond ecosysteem, realiseren we een natuurinclusieve 
samenleving. Daar kunnen we echter niet op wachten. In het 
werk gebeurt het en de nieuwe kennis moet beter verspreid worden door de gehele sector, van 
ontwerpers tot aan mensen op de trekker. Zij moeten zo snel mogelijk de juiste bijscholing ontvangen.    
 
Belangrijke spelers zijn:  

• Infrabeheerders 
• De buren van infrabeheerders - vaak boeren (zie olievlek uitbreiden).  

• Overheden: Rijk – provincie – Waterschappen – Gemeenten.  
o Meer specifiek: LNV, I&W hebben budgetten voor onderzoek en kennis, en OC&W 

moet zorgen voor een goede doorwerking naar het onderwijs)  

• De markt  
• Kennisinstellingen  

 
1. Kennis ontwikkelen  

Wat is onze impact op de natuur en wat is de impact van de natuur op ons? Het ontwikkelen van 
kennis ligt met name bij de overheid en kennisinstituten, meer specifiek: OCW, LNV en I&W. Hierbij 
moet de focus liggen op een goede doorvertaling van de kennis naar de praktijk, bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van een kansenkaart. Ook heeft kennisontwikkeling een positieve invloed op het 
natuurinclusief bewustzijn. Kennismaken met natuurinclusiviteit, en wat dit betekent voor de mens, 
vergroot het collectief natuurinclusief bewustzijn.  
 

2. Kennis delen  
De beschikbare kennis delen vraagt om goede informatievoorzieningen. Nu zien we op veel 
verschillende plekken kennis ontstaan, het is belangrijk dat deze kennis voor iedereen toegankelijk is. 
De agenda natuurinclusief kan helpen door deze platforms een podium te bieden. Daarnaast kan de 
agenda hierin een faciliterende rol spelen door te monitoren of alle partijen hier aan tafel zitten. De 
volgende stap is om niet alleen koplopers, maar ook andere partijen aan tafel te krijgen. 2 sporen: 

• Top down: sturing op kennis vanuit het Rijk, dit vraag veel mensen, middelen en tijd. Maar tijd 
hebben we niet. De vraag is hoe sturend we hieraan willen zijn.  

• Bottom up: organisaties die bezig zijn met natuurinclusiviteit weten andere organisaties te 
vinden en wisselen onderling kennis uit. Dit is een organisch proces wat goed gaat en wat de 
agenda moet stimuleren.  

 
Data is cruciaal voor het uitvoeren van goede analyses en te monitoren of de aanpassingen inderdaad 
het gewenste effect geven. Data verzameling gebeurt nu nog te weinig en dit vraagt om meer 
investeringen. 
 

Kennis delen 

Natuurinclusief 
werken (DOEN)

Kennis 
ontwikkeling
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Olievlek uitbreiden: Infra partijen hebben de uitdaging en kans om hun buren (vaak boeren) goed te 
betrekken in de inhoud en processen rondom infranatuur. Nieuw onkruid van ecologisch bermbeheer 
zal ook invloed hebben op de buren. Er ligt de uitdaging om boeren uit te leggen wat er gebeurt en 
waarom. Dit biedt ook de kans om de olievlek uit te breiden, en buren door kennis en goede 
voorbeelden te enthousiasmeren voor natuurinclusief werken.  
 

3. Natuurinclusief werken: niet studeren maar gewoon praktiseren.  
Naast kennis ophalen en delen moeten we ook gewoon aan de slag gaan, leren door te doen en al 
lerende aanpassingen doen. Er is al veel kennis, we weten wat er moet gebeuren. Bij het opstarten 
van nieuwe werkwijzen zullen er altijd dingen fout gaan, en daar leren we van.  
 

‘Learning by doing’ 
 
Dilemma’s: 

• Naast de wortel is er ook een stok nodig vanuit de Overheid. De markt is druk genoeg en 
nieuwe processen kosten geld en tijd. Zij moeten nadrukkelijk worden gestimuleerd om 
natuur inclusief te werk te gaan en hier is wet- en regelgeving voor nodig.  

• Opdrachtgevers kijken naar opdrachtnemers, zij zijn de expert in bermbeheer. 
Opdrachtnemers kijken naar opdrachtgevers, zij voeren uit wat hun gevraagd wordt.  
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Infranatuur in de agenda natuurinclusief 
❖ Vanuit Infra is het belangrijk dat het belang van de functie van Infra goed bekend is bij de 

andere domeinen. De bestaande natuurwaarde van bermen en natte oevers als verbinding, 
leef- en schuilelement is vaak onbekend. 

❖ De agenda Natuurinclusief kan een goede rol pakken in het bekend maken van en podium 
bieden aan netwerken. Op deze manier kunnen partijen die aan de slag willen met infranatuur 
beter de juiste informatie vinden. Nu gebeurt dit veelal nog informeel.  

❖ De agenda moet onderzoeken of alle juiste partijen goed zijn aangesloten en partijen die nog 
niet zijn aangesloten actief benaderen. 

 
(mogelijke) Vervolgafspraken  

✓ Zo’n zes mensen sluiten aan bij de Future Search vanuit infranatuur. Er wordt een moment 
geprikt om na de Future Search als domeingroep samen te komen en mogelijke 
vervolgafspraken te maken;  

✓ De Agenda Natuurinclusief wordt op de Natuurtop op 17 juni gepresenteerd. In de middag 
komen de domeingidsen vanuit alle verschillende domeinen bijeen ‘om het ijzer te smeden 
wanneer dit nog heet is’.  Het is ook mogelijk om als domeingroep bijeen te komen; 

✓ Voorstel om in september bijeen te komen met de domeingroep om de Agenda 
Natuurinclusief te presenteren en vervolgafspraken te maken.  

 

 
Deelnemers 
Henk Bakker (Gasunie) 
Adam Hofland (RWS) 
Jacco Maissan (Provincie Flevoland, kernteam AN) 
Mariëtte van Rooij (ProRail) 
Marieke Wijbenga (Strukton, tot 11.05 uur)  
Christine Wortmann (Aveco de Bondt)  
Hanita Zweers (RHDHV) 
 
Facilitatie  
Femke van Bree (OFL) 
Annelies van Velden (OFL) 
Laura Smid (OFL) 
Iris Groot Koerkamp (Clarify) 
Ellen Rietveld – Alt-Tab bedrijfsondersteuning 
 
 


