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Samenvatting 
Domeingroepsgesprek Water 

Agenda Natuurinclusief 
maandag 14 februari, online via Webex   
 

 

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

komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel een gedeeld toekomstbeeld voor Nederland 

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

Op 14 februari vond een groepsbijeenkomst plaats met als doel een eerste gezamenlijke verkenning te 

verrichten naar het natuurinclusief maken van domein Water. Dit is het inhoudelijk verslag van de 

eerste bijeenkomst waarbij wordt  ingegaan op drijfveren van deelnemers en ontwikkelingen, kansen 

en spanningen die daarbij spelen. Er is ook gesproken over de mogelijke functie van de Agenda 

Natuurinclusief. Op dit verslag kan voortgebouwd worden bij het volgende domeingesprek, tijdens de 

ontwikkeling van het visiedocument en tijdens de Future Search. 
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Processtappen  
 
Naar een Agenda Natuurinclusief 
Tijdens de Natuurtop in 2019 is geconstateerd dat biodiversiteit ook buiten het natuurnetwerk 

belangrijk is. Het Programma Natuur is in 2020 opgezet en bestaat uit twee sporen: 

• Het eerste spoor richt zich op het versterken en het versnellen van het natuurnetwerk, om de 

beoogde doelen in 2027 te bereiken.  

• Het tweede spoor richt zich op biodiversiteit buiten de natuurgebieden. Hiervoor wordt de 

Agenda Natuurinclusief opgesteld.  

In de Agenda Natuurinclusief wordt ‘natuur’ gezien als oplossing voor verschillende maatschappelijke 

opgaven. De bedoeling is dat natuur een standaardonderdeel wordt van de keuzes die worden 

gemaakt. De Agenda Natuurinclusief wordt opgesteld middels een co-creatief proces. Er is gestart 

met een werkgroep, waarin de gezamenlijke provincies zijn vertegenwoordigd door het IPO. Ook zijn 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en het ministerie van LNV hierbij 

aangesloten. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) verzorgt de procesbegeleiding.  

Domeingesprekken 
Gestreefd wordt naar een verweving van natuur in alle maatschappelijke domeinen: 

vrijetijdseconomie, infrastructuur, energie, gebouwde omgeving, landbouw, financiën en water. Voor 
deze domeinen vinden domeingesprekken plaats.  
 
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. In deze contourenschets hebben de volgende aspecten een plek gekregen: het 

stimuleren van integraliteit, het aanjagen van een cultuuromslag en het financieel aantrekkelijk 
maken van natuurinclusiviteit. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer 

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

Voor domein Water staat hierin beschreven:  
 
“Watersystemen spelen een sleutelrol in de aanpak van biodiversiteitsherstel, het opvangen van de 

gevolgen van klimaatverandering en het opslaan van CO2 in de bodem. Vanuit de Unie van 

Waterschappen (UvW), Rijkswaterstaat en binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) is er veel animo om 

bij te dragen aan natuurinclusief Nederland. De UvW en alle waterschappen ondertekenden een 

position paper over biodiversiteitsherstel. Waterbeheerders namen ook het initiatief voor een visie op 

en aanpak voor een integraal natuurinclusief blauw-groen netwerk. In pilots werken zij samen met 

natuurbeheerders en agrariërs aan nieuwe natuur rondom Natura 2000-gebieden. De UvW adviseert 

om water sturend te laten zijn voor ruimtelijke ontwikkeling.  

Gesprekspartners uit dit domein zien de volgende kansen voor de agenda:  
• Zorgen voor meer synergie tussen de opgaven van de KRW, klimaatbeleid en natuurbeleid 

(waaronder Natura 2000/ Natuurnetwerk Nederland) en voor meer samenwerking van de 
verschillen partijen.  

• Stimuleren dat partijen werken aan een gezamenlijke visie en aanpak, en die visualiseren in een 
blauw-groene netwerkkaart op de verschillende schaalniveaus. Deze kaart biedt ook gemeenten 
de kans om aan te haken bij een netwerkaanpak.  

• Benutten van de combinatie water-natuur-landbouw via de blauw-groene netwerken, bijvoorbeeld 
door KRWmaatregelen (vispassages, waterberging) en Natura 2000-maatregelen te combineren.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/03/kamerbrief-over-de-agenda-natuurinclusief-en-aanbieding-van-de-contourenschets
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• Benutten van de combinatie waterveiligheid en waterkwaliteit met biodiversiteit, zoals bloeiende 
dijken, natuurvriendelijke oevers en natuurinclusieve aanleg van dijken.  

• Vergroten van de verbinding tussen Rijkswaterstaat (Natura 2000) en de regionale wateren 
(Natuurnetwerk Nederland).  

• Sturen op een gezamenlijke aanpak rond de bestrijding van invasieve exoten.”  
 
Aanvullingen:  
 
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.  
 
 

Drijfveren 
 
Om goed te kunnen samenwerken aan het natuurinclusiever maken van Nederland, blijkt er meer 

nodig te zijn dan de aanwezigheid en inzet van professionals bij verschillende organisaties. Het is van 
belang elkaars drijfveren te kennen om onderlinge verbinding te creëren als basis voor de 

samenwerking. Wat zijn de drijfveren die bij de deelnemers aanwezig zijn om te werken aan 

natuurinclusiviteit binnen water? Hieronder lees je persoonlijke, organisatie-, sector- en vraagstuk-
gedreven drijfveren.  

 
Natuur kent geen menselijke grenzen 
Nederland is overgestructureerd. Een waterdruppel komt Nederland binnen via de Rijn en passeert 

verschillende systemen: water, stedelijke landbouw en landelijk gebied. Daarbij wordt de druppel 

door allerlei mensen aangesproken, die vanuit verschillende programma’s bezig zijn. De druppel 
stroomt echter gewoon van A naar B. Ook de wolf en otter hebben geen boodschap aan de grenzen 

die de mens aan de natuur heeft opgelegd. De steur kwam tot 1930 in grote hoeveelheden voor en 
de herintroductie van deze soort in de Rijn is een inspiratiebron.  

 
Water en natuur verbinden 
Verbinding tussen de waterwereld en de natuurwereld leggen. Op dit vlak spelen veel ontwikkelingen. 

Zo is RWS sinds een aantal jaar de grootste natuurbeheerder van Nederland. Vrijwel alle 

binnenwateren zijn Natura2000-gebied. Inmiddels erkennen ook de waterschappen dat zij een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en een unieke positie hebben, omdat zij met name in het 

landelijk gebied werken, waar de biodiversiteit het hardst is achteruitgegaan. De waterschappen 

hebben de position paper Biodiversiteit (2020) ondertekend en hebben het manifest Blauwgroen 
Netwerk gepubliceerd. Dit biedt kansen voor het natuurinclusief ontwerpen van het landelijk gebied. 

 
B lauwgroen netwerk realiseren 
Water en land verbinden. Nu zijn dit over het algemeen nog gescheiden beleidsterreinen. Het 

combineren biedt kansen om de biodiversiteit in Nederland te vergroten. Dit betreft niet alleen een 

denkkader, maar een concrete GIS tool in beheer van RWS. Hierin wordt de synergie tussen het werk 
aan verbindingen binnen de KRW (vismigratie) en het NNN (faunamigratie) in beeld gebracht. 

Waterschappen brengen via deze GIS tool hun natuurassets ten bate van het blauw-groene netwerk 
samen in beeld, zoals natuurvriendelijke Oevers en waterbergingsgebieden. 
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Waterkwaliteit en biodiversiteit gaan hand in hand  
Waterkwaliteit is nauw verbonden met de biodiversiteit. Als het lukt om een natuurinclusieve 
samenleving te realiseren, zou dit veel problemen oplossen. 

 
Natuur onderwater belichten  
De vervuiling van de waterbodem is een groot probleem, maar is niet zichtbaar voor veel mensen. Ook 

gemalen, waterkracht, kanalisatie, stuwen en sluizen vormen een probleem voor de onderwaternatuur. 

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat veel vissoorten niet meer in Nederland voorkomen, zoals de steur die 

tot 1930 in grote hoeveelheden in De Biesbosch voorkwam.  

Functiecombinaties balanceren 
Door het ruimtetekort in Nederland wordt veel gekeken naar het water als locatie voor 
energieopwekking en bouw. Hoe kan natuur worden gecombineerd met andere functies? In het 

overvolle Nederland moet de balans worden gezocht tussen natuur en landbouw.  

 
Klimaatweerbaarheid en natuurinclusiviteit verbinden 
Er bestaan kansen om natuurinclusiviteit mee te nemen in de opgave rondom klimaatverandering. In 

het nationale Deltaprogramma werken het Rijk, decentrale overheden, kennisinstituten en 
maatschappelijke partners samen aan klimaatbestendigheid op de lange termijn. Inmiddels is 

geconcludeerd, dat meer verbinding moet worden gemaakt met andere doelen en opgaven om de 
doelen rondom klimaatweerbaarheid te kunnen behalen. Binnen het Deltaprogramma loopt hiervoor 

het spoor ‘Samenhang en Verbinding’. Het bodem- en watersysteem is hiervoor de onderlegger.  

 
Natuurlijke processen als oplossing voor maatschappelijke problemen aandragen 
Natuurinclusiviteit is de enige manier om alles met elkaar te verbinden: volksgezondheid, 

leefkwaliteit, veiligheid voor bewoners en de intrinsieke waarden van de natuur. 
 

 

Ontwikkelingen binnen domein Water 
 

Er zijn andere initiatieven binnen de sector. Het is goed de verbinding hiermee te leggen.  
 

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).  

Er bestaat overlap bestaat tussen de twee trajecten, maar er zijn ook verschillen. Het NPLG is meer 
top-down vormgegeven vanuit de beleidsvelden en lijkt meer op de korte termijn is gericht. De 

Agenda Natuurinclusief is meer bottom-up vormgegeven. NPLG illustreert de noodzaak om 
uiteindelijk tot een aanpak voor het landelijk gebied te komen, waarbij de Agenda Natuurinclusief een 

basis kan vormen voor het NPLG. Ook binnen NPLG wordt samenhang van opgaven, en bodem- en 

watersysteem als sturende onderlegger erkend. Beide trajecten kunnen elkaar aanvullen. NPLG moet 
nog vorm krijgen. Het Rijk zit ook aan tafel bij de Agenda Natuurinclusief, waardoor de lijntjes kort 

zijn. 

 
Kaderrichtlijn Water (KRW)  

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de 
Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moest voldoen. Planbureau voor Leefomgeving 

(PBL) heeft recent een rapport uitgebracht, waarin het natuurinclusieve scenario is doorgerekend. 

Momenteel behaalt circa 19% van de wateren in Nederland de KRW-doelen. Volgens het autonoom 
beleid wordt in 2050 44% behaald. Met het natuurinclusieve scenario voldoet in 2050 circa 77% van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkwaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/2015
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de wateren aan de KRW-doelen. Natuurinclusiviteit effectief is effectief en biedt kansen. KRW-doelen 

zijn echter geen langetermijndoelen. Deze moeten in 2027 zijn behaald.  
 

 

Kansen en spanningen in de opgave 
Er worden meerdere kansen gezien en tegelijkertijd spanningen ervaren in het streven naar 

natuurinclusiviteit. Domein Water biedt een mooi scala aan invalshoeken voor natuurinclusiviteit. Het 
verbinden van de opgaven in een integrale aanpak Is een terugkerend punt.   

Water- en bodemsysteem als onderlegger voor landelijk gebied 
Natuur wordt gezien als een oplossing voor verbindende opgaven. Het water- en bodemsysteem 

moet leidend zijn voor het landelijk gebied. Voor de grote ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn 

middelen beschikbaar.  
 

Integraliteit 

Integraliteit biedt kansen. Sommige opgaven lopen zodanig vast, dat een rechterlijke uitspraak moet 
worden gedaan. Dit geeft echter ook een ‘motor’. Dankzij het Klimaatakkoord en/of door het 

vrijkomen van gelden kan ineens iets gebeuren. 
 

Systeemverandering 

De bron van de problemen dient aangepakt te worden. Het huidige systeem beperkt mensen om een 
snelle overgang te maken. Zo is duurzaam voedsel vaak duurder dan niet-duurzaam voedsel.  

 

Voorbij de maakbaarheid 
Het wordt steeds duidelijker dat men tegen de grenzen van de maakbaarheid aanloopt. Nederland is 

zo goed geworden in ontwateren, dat hiermee verdrogingen worden veroorzaakt. Men beseft nu dat 
veel meer moet worden meebewogen met het watersysteem, waarbij bodem en water als basis 

worden genomen. Dit is ook opgenomen in het coalitieakkoord.  

 
Omslag in gebruik land en water 

Bewustwording van hoe land en water worden gebruikt, vormt de basis voor natuurinclusiviteit. Zo 

wordt bijvoorbeeld oppervlaktewater vervuild vanuit de landbouw, bedrijven en de riolering. Om dit 
probleem te omzeilen, wordt oppervlaktewater van duizend jaar oud opgepompt uit de bodem om 

schoon drinkwater te krijgen. Op het moment dat alleen oppervlaktewater kan worden gebruikt voor 
drinkwater, worden direct de doelen van de Europese Kaderrichtlijn gehaald en is er geen verdroging 

meer. Er is immers veel oppervlaktewater en er zijn technieken om dit water goed te zuiveren. 

Hiervoor is echter een grote omslag in denken nodig.  
 

Verbinden aan energietransitie 

De energietransitie heeft gevolgen heeft voor het domein Water. Zo wordt bij wind op zee nagedacht 
over het bewerkstelligen van aquaculturen tussen de windturbines. Door te zorgen dat ergens niet 

mag worden gevaren, kan het een rustgebied worden. Drijvende zonnepanelen nemen licht weg. 
Onderaan de zonnepanelen kunnen waterplanten worden gehangen, zodat vissen daar kunnen 

schuilen. Dit zijn enkele voorbeelden van voordelen die ontwerpinnovaties kunnen opleveren.  

 
Synergie natuur, water en landbouw 

De synergiewinst tussen natuur, water en landbouw kan in de praktijk gebiedsgericht goed worden 

gevonden. Voorbeelden kunnen inspireren. Voor de blauwgroene netwerken wordt gewerkt aan 
pilots in bepaalde gebieden, waar reeds een goede energie is bij de landbouw.  
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Linken aan klimaatsverandering 

Door de verbinding te leggen met klimaatsverandering zijn er kansen voor kwaliteitsverbetering van 
natuur en biodiversiteit.  

 

Z ichtbaarheid van onderwaternatuur verbeteren 
Natuur onder water is niet zichtbaar. De vervuiling van de waterbodem is een groot probleem, ook voor 
wat betreft de consumptievis. Ook gemalen, waterkracht, kanalisatie, stuwen en sluizen vormen een 
probleem voor de onderwaternatuur.  
 
Iedereen in eigen koker 
Integratie van verschillende beleidsvelden is belangrijk. In de praktijk zit iedereen in een eigen ‘KRW-

koker’.  

 
Natuurinclusiviteit definiëren? 

Wat is natuurinclusiviteit? Gelijk aan ‘duurzaamheid’? Lijkt nu vooral te betekenen: respectvol 
omgaan met de natuur en de natuurlijke omgeving. Natuurinclusiviteit moet verder gaan en een 

vertaling zijn van woorden naar daden en beheer.   

 
Inrichting volgens nieuwe criteria 

Wellicht zijn er geen nieuwe doelstellingen, maar nieuwe ontwerpcriteria nodig. De uitdaging is om 

op een natuurinclusieve wijze steden, dorpen, landbouwgebieden en watersystemen te ontwerpen. 
Er is veel te winnen in de inrichting. Momenteel worden watergangen rechtgetrokken en overal even 

diep ingericht, met steile wandjes. Men heeft de neiging om de natuur overal uit te sluiten, terwijl er 
veel ruimte is in het landelijk gebied om aan de natuur te werken.  

 

Integratie waterketen en watersysteem 
Momenteel zijn dit nog twee aparte werelden. Waternet is het enige bedrijf dat hierin integratie 

zoekt. Gebruik zou moeten worden gemaakt van afvalwaterstromen. In veel gebieden op de wereld is 

dit reeds ‘common sense’. 
  

Techniek versus natuur voorop in beheer 
Bij waterschappen is de natuurkant nog mager vertegenwoordigd in beheermaatregelen. De kerntaak 

van de waterschappen is nog steeds peilbeheer en waterkwantiteit. Bovendien zijn voornamelijk 

civiele mensen werkzaam bij de waterschappen. Hetzelfde geldt voor de provincies, waar de Dienst 
Beheer en Infrastructuur een technische insteek heeft. Hier is nog veel te winnen. 

 

Meer dan financiële baten 
Het resultaat van de huidige transitie moet worden getoond, niet alleen de financiële baten, maar ook 

de algemene baten.  
 

Concurrentie om ruimte 

Voor de transitie is ruimte nodig, zowel onder water als boven de grond. Wellicht levert dit spanning 
op met andere domeinen en bestemmingen van de ruimte.  

 

Fundamentele keuzes durven maken 
Niet alles is mogelijk en daarom moeten keuzes gemaakt worden.  
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Mogelijke functie van de Agenda  
 

Meerdere mogelijke functies die de Agenda Natuurinclusief op zich kan nemen, werden tijdens de 

bijeenkomst benoemd. De verwachtingen en wensen zijn divers en liggen op verschillende 
schaalniveaus. Het is een uitdaging om dit bij elkaar te brengen, maar tegelijkertijd liggen er veel 

kansen. Het verbinden van de opgaven in een integrale aanpak, is een terugkerend advies.  

 
De Agenda Natuurinclusief kan:  

❖ verbinden aan opgaven waar fondsen beschikbaar zijn, zoals € 25 miljard voor de stikstoftransitie.  

❖ zaken agenderen die omgezet worden in beleid en zo juridische kaders en structuren neerzetten. 

❖ bewustwording creëren door problemen open, helder en transparant te omschrijven.  

❖ Inspireren door goede voorbeelden uit te dragen. 

❖ de vertaling van natuurinclusiviteit als concept naar de praktijk maken.  

❖ specifieke issues voor domein Water agenderen, zoals: 

o  het belang van natuurinclusief beheer van watergangen en oevers. 

o het zichtbaar maken van onderwaternatuur. 

o adresseren dat verdere intensivering van het landelijk gebied onwenselijk is. 

❖ handvatten ontwikkelen om aan te sluiten bij maatregelen rondom klimaatsverandering.  

 

Vervolgstappen 
 

Op basis van de bijeenkomst wordt een visiedocument Water opgesteld, dat input vormt voor de 

‘future search’. Het kernteam doet hiervoor een voorzet en op 1 maart 2022 wordt dit document in 
een kleine werksessie verder vormgegeven. Op maandagochtend 14 maart 2022 vindt het tweede 

domeingesprek plaats, bij voorkeur een gesprek van 2,5 uur. Tegen die tijd zal er een agendavoorstel 
gedaan worden over de onderwerpen die tijdens dit gesprek centraal staan. 

 

De wens leeft om meer landbouwvertegenwoordiging te laten meedenken.  
 


