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Samenvatting 
Meedenksessie Agenda Natuurinclusief 
7 oktober 2021, Online  
 

 

 
Tijdens de meedenksessie op 7 oktober 2021 stonden twee onderwerpen centraal: de Agenda 
Natuurinclusief zelf én trends die de komende 30 jaar op ons afkomen gelinkt aan Nederland 
Natuurinclusief. Beide onderdelen zijn in dit verslag opgenomen. 

 
Feedback op vormgeving van Agenda Natuurinclusief 
 
Waarom?  
‘’Fijn dat de urgentie gevoeld wordt.’’  

Wie?  
Er werd benoemd dat het belangrijk is om andere (niet groen georiënteerde) domeinen te betrekken 
bij dit traject. Dat bepaalt het succes. 
Daarnaast zijn dwarsdenkers nodig in het proces. Anders kunnen zaken mogelijk gemist worden. 
Maak hierbij het verschil tussen dwarsdenkers en opponenten. Het is weinig zinvol om tot iets te 
komen met iemand die het probleem ontkent. Dwarsdenkers zijn mensen uit andere sectoren met 
andere ambities. Zij zijn misschien niet heel pro-natuur maar staan wel open voor discussie.  
Het is daarnaast belangrijk om ‘koppige volhouders’ te hebben die het ook gewoon leuk met elkaar 
hebben. Tot slot werd geadviseerd om ook uitvoeringsorganisaties (zoals Rijkswaterstaat) uit te 
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nodigen en niet alleen beleidsorganisaties. Interessant weetje daarover is dat Rijkswaterstaat zichzelf 
sinds twee jaar ook als natuurbeheerder beschouwt, net als waterbeheerders.  

Wat? 
Het advies is om de agenda concreter te maken. ‘‘Wat wil je (strategisch) precies bereiken?’’  
De agenda zou de urgentie moeten laten zien, maar ook oplossingen. Het kan mogelijk een 
verbindend initiatief zijn. Daarnaast kan het kansrijk zijn om ook radicale suggesties onderdeel te 
laten zijn van de agenda. ‘‘Nu zijn het nog allemaal feel goed teksten waar niemand op tegen is’’  
Tot slot wordt geadviseerd om het tijdsaspect van de transitie onderdeel te laten zijn van het 
urgentie-verhaal. ‘‘Als het gaat over biodiversiteit en natuur, is dat morgen niet gerealiseerd. Alleen is 
er morgen wel al actie nodig. Als er laat gestart wordt met de actie, heeft men het te laat voor elkaar 
en is er veel verloren gegaan.’’ 
 
Hoe? 
De agenda is op dit moment nog erg proces gericht. Het advies is om meer te focussen op het 
formuleren van de ambitie en hoe we daar gaan komen. Werk daarbij aan een duidelijke stip op de 
horizon. Het wordt belangrijk geacht om te werken aan beweging, waarbij er een consequent verhaal 
ligt. Benader hierbij het onderwerp integraal. ‘’Kijk naar issues die je wilt oplossen en in welke andere 
sectoren dit ook een oplossing kan zijn. Dan wordt het een win-win.’’ 
Er kan gewerkt worden vanuit transitiepaden: van abstract naar concreet. Andere mogelijkheden om 
de agenda verder vorm te geven, zijn het gebruik van brede scenario’s en/of werken vanuit een aantal 
tegenstellingen. Het wordt een uitdaging om binnen de agenda met verantwoordelijkheden te gaan 
schuiven tussen de verschillende domeinen.  
In de groepsdiscussie kwam naar voren dat een eenheid van taal niet haalbaar is en daarom ook niet 
nagestreefd moet worden. Het wordt aangeraden om flexibel te zijn in taal, afhankelijk van de 
gesprekspartner. Daarnaast werd er op de kracht van beelden gewezen. Het kan helpen om over een 
concreet beeld te spreken.  

Verhouding tot andere trajecten? 
Tijdens de bijeenkomst zijn andere trajecten genoemd die raken aan de Agenda Natuurinclusief. Het 
advies is om hier goed kennis van te nemen, aan te sluiten en mogelijk als bouwstenen op te nemen 
in de procesplaning. Er werd opgemerkt dat het slim is om te onderzoeken waar de toegevoegde 
waarde van de agenda het grootst kan zijn.  
Het deltaplan biodiversiteit kwam aan bod en het RLI rapport over de herijking van natuurbeleid 
(verschijnt voorjaar 2022). Daarnaast kwam de corporate sustainability reporting directive (CSRD, 
vanuit de EU) ter sprake. Dit zijn nieuwe EU-richtlijnen die vanaf 2023 ingaan en bepalen dat 
bedrijven met meer dan 250 medewerkers in hun jaarverslag inzicht moeten geven in de impact van 
hun activiteiten op mens, milieu en samenleving. Tot slot werd de Nederlandse Actieagenda voor 
Biodiversiteit benoemd die in september is aangeboden aan demissionair minister Schouten. De 
Actieagenda bevat toezeggingen van ruim 150 Nederlandse organisaties over hoe hij gaan bijdragen 
aan de biodiversiteitsdoelen voor 2030.  

 
Inhoud Agenda Natuurinclusief 

Ontbrekende thema’s  
Tijdens de bijeenkomsten werden thema’s benoemd die nog niet geborgd worden in de domeintafels. 
Thema’s als gezondheid en veiligheid werden als kansrijk gezien om het vraagstuk vanuit te 
benaderen, omdat deze thema’s meer mensen aan spreken, waaronder ook non-believers. De sector 
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gezondheid werd daarbij ook sterk gemist op de agenda. Daarnaast werd geadviseerd om de inhoud 
van de agenda te richten op het in verbinding brengen van mensen met hun omgeving. En ‘’Denk ook 
aan het onderwijs!’’. Tot slot kwam de woningbouwopgave ter sprake. Het is vanuit dat perspectief 
belangrijk dat er niet alleen nagedacht wordt over wat er in de natuur moet gebeuren, maar ook over 
hoe natuur integraler kan worden aangepakt: ‘’Steden vergroenen en platteland ruimtelijker maken.’’   

Trends 

Plenair is er tijdens de meedenksessie gewerkt aan een mindmap met daarin trends die we de 
komende 30 jaar op ons af zien komen op het gebied van Natuurinclusief. ‘‘Nederland 
Natuurinclusief? Wat komt er op ons af in de komende 30 jaar?’’ De mindmap is hier te vinden.  
Een algemene opmerking die over de mindmap werd gemaakt, is dat de gebruiker van de natuur 
ontbreekt. ‘’De focus ligt op de natuur zelf, de infrastructuur of de bestuurlijke invalshoek. Dat is 
waardevol, maar kijk ook naar wat natuur met de gebruiker doet en andersom.’’ 

Prioritering van trends 
Deelnemers hebben ‘sterretjes’ geplakt op de trends die volgens hen prioriteit hebben om een plek in 
de agenda te krijgen. De meest voorkomende gekozen prioriteiten zijn: 

• Landbouw: de trend dat de transitie naar meer duurzame landbouw daadwerkelijk doorzet 
• Het zoeken naar functiecombinaties door ruimtedruk 
• Domein overstijgend werken (is nodig maar ook lastig) 
• Steeds meer werken in netwerken, van ego naar eco 
• Democratische trend (veel oudere mensen met meer vrije tijd) 
• Water (waterbeheerders willen ook natuurbeheerders zijn) 
• De nodige transitie naar meer transparantie en inzicht in de impact van het bedrijfsleven op 

de natuur.  
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Slot 

In de afronding werd benadrukt dat de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief een langer 
proces is van een groter geheel: ‘een netwerk van netwerken’. Sommige zaken kunnen uit het 
vraagstuk gepakt worden en snel worden aangepakt, maar sommige zaken blijven complex en kunnen 
niet van A naar Z opgelost worden. Deze zaken moet je gezamenlijk blijven beschouwen en in verband 
blijven brengen met elkaar.  
 
De meedenksessie zorgde voor een directe opbrengt: er zijn namen aangedragen van professionals 
die bij het proces betrokken zouden kunnen worden. Ook het gesprek dat is gevoerd en de 
aangebrachte prioriteiten zijn bouwstenen voor volgende gesprekken die gaan plaatsvinden. Er wordt 
van bijeenkomst naar bijeenkomst verder gebouwd, telkens in andere samenstellingen. Dat zal steeds 
andere prioriteiten opleveren waarbij de rode draad in de gaten wordt gehouden. 

Blijf met de Agenda Natuurinclusief in contact via agendanatuurinclusief@ipo.nl.  
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Deelnemerslijst 

 
Organisatie 
Vlinderstichting 
SBB 
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 
Alles is gezondheid 
IPO Bureau, kernteamlid 
KNJV 
Unie van Waterschappen  
Provincie Zuid-Holland, kernteamlid 
MVO Nederland 
MVO Nederland 
Provincie Fryslân, kernteamlid 
BoerenNatuur  
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 
Provincie Overijssel 
Illustrator Getting the picture 
Provincie Flevoland, kernteamlid 
Heijmans 
IVN 
Provincie Overijssel, kernteamlid 
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 
De Lynx, ondersteuning 
De Lynx, ondersteuning 
TenneT 
LNV 
Arcadis 
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 
Anwb 
Ministerie van LNV, kernteamlid 
Nature At Work 
De Lynx, ondersteuning 
Landschappen NL, kernteamlid 
Ministerie van LNV 
Marketing Oost  
Natuur & Milieu 

 


