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Jaarverslag 2019 Netwerk Groene Bureaus 
 
Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. 
Negenentachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en 
belangenbehartiging. Het NGB vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij 
adviesbureaus. 
 
Ecologische adviesbureaus zijn bureaus die adviseren over activiteiten waarbij natuur betrokken is. 
Natuur is biodiversiteit, landschap en ecosystemen. De maatschappij wil natuur in stand houden en 
verder ontwikkelen op grond van ethische motieven en vanwege de maatschappelijke betekenis van 
natuur: de bestaansbasis voor ons en onze kinderen en de betekenis voor onze gezondheid en voor 
onze economie. Onze leden maken dit samen met andere partijen mogelijk. 
 
Het NGB ondersteunt zijn leden bij hun werkzaamheden. De hoofdactiviteiten bestaan uit het 
vormgeven aan kwaliteit, belangenbehartiging, praktische ondersteuning van leden en het stimuleren 
van contacten tussen de leden. Dit verslag over de activiteiten in 2019 sluit af met verenigingszaken. 
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0 Samenvatting 
 
Innovatie en ambitie in ecologische advisering stond in 2019 centraal bij het Netwerk Groene Bureaus.  
Vakgenoten kozen op de ‘Dag van de Kwaliteit’ van het NGB de dijkversterking en natuurontwikkeling 
aan de Prins Hendrikzanddijk in Texel van Altenburg & Wymenga als meest innovatieve project van 
2019. Altenburg & Wymenga creëerde een uniek duinlandschap, een open kweldergebied en 
droogvallende wadplaten met onder meer kweldertransplantatie. Bureau Waardenburg ontving als 
afronding van de verkiezing van het meest innovatieve project in 2018 de NGB-Natuurprijs voor de 
aanleg van oesterbanken in de Noordzee. Adnan Tekin, oud-natuurgedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland, reikte de prijs uit. Econsultancy kreeg een bijzondere vermelding voor de beschrijving 
van natuurwaarden in de gemeente Ede.  
 
De projecten toonden de kracht en betekenis van ecologische advisering. Ambitieuze ecologische 
advisering levert niet alleen een bijdrage aan natuur maar ook aan gezondheid, waterbeheer, 
economische ontwikkeling en andere maatschappelijke belangen. Ecologische advisering geeft 
tastbare, aansprekende resultaten en door het waarmaken van ambities ook veel werkplezier.  
 
Ook werd via dialoogbijeenkomsten met provincies de uitvoering van de Wet natuurbescherming 
versterkt. Het Netwerk Groene Bureaus organiseerde in 2019 vijf dialoogbijeenkomsten met 
provincies over de Wet natuurbescherming. Via wederzijdse feedback werd de uitvoering van 
wetgeving versterkt. Ecologen bij provincies, uitvoeringsdiensten en ecologische adviesbureaus lopen 
tegen dezelfde discussies aan bij het beoordelen en aanvragen van ontheffingen voor de Wet 
natuurbescherming. Uitwisseling van ervaringen en inzichten stroomlijnen de ontheffingverlening. 
 
Het Jaarverslag 2019 gaat ook in op andere activiteiten. Er vonden kennisbijeenkomsten plaats over 
de bescherming van planten bij ruimtelijke ingrepen, de effecten van energietransitie op natuur en als 
ecologisch adviseur omgaan met de eigen ambitie binnen het keurslijf van een opdracht. Tevens werd 
de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering ontwikkeld. Het NGB 
adviseerde de rijksoverheid over de goedkeuringsprocedure voor gedragscodes en het 
Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet en faciliteerde de aansluiting van zijn leden op de Nationale 
Databank Flora en Fauna. Leden werden gemachtigd tot het gebruik van inventarisatieontheffingen.  
 
De vereniging heeft 89 ecologische adviesbureaus als lid. 
 

https://www.netwerkgroenebureaus.nl/
https://www.altwym.nl/
https://www.altwym.nl/
https://www.buwa.nl/
https://www.netwerkgroenebureaus.nl/nieuws/260
https://www.netwerkgroenebureaus.nl/nieuws/260
https://www.econsultancy.nl/
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brancheorganisatie 
voor 
kwaliteitsbevordering 
en 
belangenbehartiging 
 

1. Vormgeven aan kwaliteit 
 
Het NGB stimuleert de kwaliteit van ecologische advisering met de NGB-gedragscode, de 
klachtenregeling, het stellen van kwaliteitseisen aan leden en aan bureaus die zich aanmelden voor 
het lidmaatschap, het delen van kennis via kandidaatschappen, het organiseren van 
kennisbijeenkomsten, het opstellen van protocollen voor gegevensverzameling én het stimuleren van 
sociale contacten tussen de leden. Het NGB ziet de resultaten daarvan terug in het werkveld waar 
aanbesteders lidmaatschap van het NGB als voorwaarde formuleren.  
 
De vormgeving aan kwaliteit is gebaat bij een kritische 
benadering van het werk van de adviesbureaus. Het NGB 
waardeert dan ook discussies over de kwaliteit van 
advisering en faciliteert die, onder meer via bijeenkomsten 
met provincies en uitvoeringsdiensten en via de NGB-
klachtenprocedure.  
 
 

De NGB-gedragscode  
De NGB-gedragscode beschrijft wat het NGB verstaat onder deskundig, verantwoord, respectvol en 
integer adviseren. Met de gedragscode pakt het NGB de (maatschappelijke) discussie over kwaliteit 
van advisering actief op. De gedragscode vormt de basis voor gesprek tussen leden onderling en met 
andere belanghebbenden over de kwaliteit van geleverde adviezen.  
 
De leden van het NGB zijn zelf als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun producten en de 
discussie daarover met derden. Het NGB heeft de verantwoordelijkheid om de kwaliteit te bewaken en 
in te grijpen als de kwaliteit (blijvend) onvoldoende is. 
 
 

Toetsing van zittende leden 
Het NGB toetst sinds 2014 zijn leden op kwaliteit. Toetsing van de leden biedt opdrachtgevers meer 
zekerheid over de kwaliteit van leden van het NGB. De toetsing heeft primair leren tot doel.  
 

De toetsing op kwaliteit wordt onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur uitgevoerd door de NGB-werkgroep 'Toetsing' die ook de 
bureaus toetst die zich aanmelden voor het lidmaatschap. De 
werkgroep toetst jaarlijks tien willekeurig gekozen leden aan de 
gedragscode. De geselecteerde leden leveren drie producten 
(adviezen, onderzoeksrapporten of andere producten met een directe 
relatie tot een opdrachtgever) en cv's van medewerkers. De toetsing 

leidt eventueel tot een gesprek - met wederzijds leren als doel - tussen toetsers en getoetste. Op 
basis van het eindoordeel van de toetsing formuleert het betreffende bureau - indien nodig - een 
'verbeterplan'. Het bestuur beoordeelt het verbeterplan, wat aanleiding kan zijn tot verdere discussie 
over het verbetertraject. 
 
Op basis van de toetsing zijn aandachtspunten voor de branche: 
x volledigheid, actualiteit, relevantie en controleerbaarheid van het gebruik van bronnen; 
x de ecologische en juridische navolgbaarheid van de conclusies; 
x praktische bruikbaarheid van de aanbevelingen; 
x de verantwoording van gemaakte keuzen in onderzoek (bijv. wel of niet meenemen aspecten) en 
x verantwoording bij het afwijken van erkende protocollen, procedures en methoden. 
De verbeterpunten hebben vooral betrekking op de wijze van rapporteren (de weergave en 
verantwoording van het verrichte onderzoek) en niet zozeer op het uitgevoerde onderzoek zelf.  
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Toetsing bij aanmelding als lid 
De werkgroep 'Toetsing' adviseert het bestuur over aanmeldingen voor het lidmaatschap. De 
werkgroep toetst bureaus die zich aanmelden voor het lidmaatschap van het NGB op kwaliteit. 
Daarvoor worden drie rapportages van het bureau en de c.v.'s van medewerkers beoordeeld. Het 
toetsingskader is de gedragscode. Het advies wordt desgewenst besproken met het betreffende 
bureau. De leden kunnen bezwaar maken tegen het toekennen van een lidmaatschap; ook hierbij is 
de gedragscode leidend. 
 
 

Kandidaatschap voor kennisdeling 
Het NGB stelt zijn kennis beschikbaar aan bureaus die nog niet voldoen aan de kwaliteitseisen van 
het NGB of aan het economisch criterium (minimaal twee jaar aanwezig in de markt). Adviesbureaus 
wordt de mogelijkheid geboden via een 'kandidaatschap' ervaring op te doen. Daarmee geeft het NGB 
invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische advisering in Nederland verder te verhogen.  
 
De kandidaat kan de faciliteiten van het NGB gebruiken, waaronder deelname aan discussies, het 
leggen van de contacten en toegang tot de beschikbare informatie zoals (verslagen van) 
themabijeenkomsten. Het kandidaatschap verplicht het adviesbureau tot het volgen van de 
gedragscode van het NGB en het bijwonen van themabijeenkomsten. In 2019 maakten in totaal 
dertien bureaus gebruik van het kandidaatschap. 
 
 

Ontwikkelen van inventarisatieprotocollen 
Het NGB ontwikkelt inventarisatieprotocollen. De protocollen zijn gebaseerd op deskundigheid van de 
leden van het NGB en soortenorganisaties en op literatuur. Inventarisatieprotocollen beschrijven de 
benodigde onderzoeksinspanning om de aanwezigheid van een beschermde soort te kunnen 
uitsluiten. Hoe vaak moet je op een bepaalde plek zoeken om voldoende zeker te weten dat een soort 
op die plek wel of niet voorkomt? Informatie over het voorkomen van beschermde soorten is nodig 
voor een ontheffing voor de Wet natuurbescherming of het verkrijgen van een Verklaring Van Geen 
Bezwaar bij de Omgevingsvergunning. De protocollen vormen een richtlijn voor onderzoek. 
Beargumenteerd afwijken op ecologische gronden is mogelijk.  
De protocollen zijn beschikbaar op www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-
kwaliteit/soortinventarisatieprotocollen 
 

NGB-Natuurprijs 
De NGB-Prijs werd ingesteld door het Netwerk Groene 
Bureaus voor het meest inspirerende project waaraan zijn 
leden in 2018 hebben gewerkt. Met de prijs laat het NGB 
natuurprojecten zien waar zijn leden trots op zijn, als 
stimulans voor nieuwe natuurinitiatieven. 
 

Op 30 jan 2019 ontving Bureau Waardenburg uit handen van de heer Adnan Tekin, 
natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, de NGB-Natuurprijs 2018 voor het project 
'Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen'. Het project 
'Bio-morfologische kaart' van Econsultancy kreeg een bijzondere vermelding. 
 
De inzendingen voor de NGB-Natuurprijs 2018 lieten de kracht en betekenis van ecologische 
advisering zien. Ecologische advisering levert niet alleen een bijdrage aan natuur maar ook aan 
menselijke gezondheid, waterbeheer, economische ontwikkeling en andere maatschappelijke 
belangen. Integrale gebiedsontwikkeling is een krachtige motor om met ecologische kennis 
maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ecologische advisering levert tastbare, aansprekende 
resultaten en ook veel werkplezier.  
Tot het laatste moment twijfelde de jury tussen het winnend project en twee andere inspirerende 
projecten: 'Archipel de Marker Wadden; van ecologische droom naar unieke werkelijkheid' van 
RoyalHaskoningDHV en 'Waterdunen' van BTL Advies. 
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Het project "Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een 
oesterbank op de Borkumse Stenen" van Bureau 
Waardenburg inspireerde omdat in een gebied met een lange 
historie van conflicten, in goed overleg tussen 
natuurorganisaties en de visserijsector en met gedegen 
ecologische kennis biodiversiteit is gerealiseerd. De aanpak 
heeft grote potentie voor de biodiversiteit in de Noordzee. Met 
de komst van windmolenparken ontstaat een nieuwe dynamiek 
die met deze aanpak te benutten is. Herstel van de sterk 
aangetaste natuurwaarden van de Noordzee levert op termijn 
een ongekende bijdrage aan de biodiversiteit. 
 
De bijzondere vermelding van het project 'Bio-morfologische 
kaart' van Econsultancy was gebaseerd op de inspirerende en 
effectieve wijze waarop bestaande natuurwaarden binnen de 
gemeente Ede in kaart zijn gebracht. De kaart biedt een basis 
voor gemeentelijk biodiversiteitsbeleid en voor op te stellen 
omgevingsvisies. De kaart kan naast erfgoedkaarten als 
integratiekaart een rol gaan spelen binnen het nieuwe 
omgevingsbeleid. De 'Bio-morfologische kaart' heeft een 
voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. 

 
Op www.netwerkgroenebureaus.nl/juryrapportngb-natuurprijs2018 is het juryrapport beschikbaar. 
 
 

Toetsing van projecten aan vakgenoten 
De NGB-leden werden uitgenodigd projecten voor te dragen met meervoudige doelen, waaronder 
biodiversiteit, ter beoordeling door vakgenoten op de Dag van de Kwaliteit. Selectiecriteria voor de 
keuze van het meest inspirerende project waren: 
1. combinatie van maatschappelijke belangen, 
2. bereikte versterking van biodiversiteit, 
3. innovatief karakter van de uitgebrachte adviezen,  
4. samenwerking tussen betrokken partijen en de intensiteit daarvan, 
5. schaalbaarheid van de projecten en  
6. bijzondere opgedane leerpunten en ervaringen. 

 
De deelnemers aan de Dag van de Kwaliteit werd vier ambitieuze en innovatieve projecten 
voorgelegd: 
x ‘Prins Hendrikzanddijk Texel: dijkversterking & natuurontwikkeling’ (Altenburg & Wymenga); 
x ‘BlueCan meren en plassen: minder broeikasgas = meer biodiversiteit’ (Witteveen+Bos); 
x ‘Combinatie van 13 ecoducten en de betekenis van Laarderhooght in het bijzonder’ 

(Landschapspartners) en  
x ‘Landelijk protocol Aziatische Duizendknoop’ (Aequator en Geofoxx).  
 
De projectbeschrijvingen zijn opgenomen in de bijlage. 
 
De keuze van de vakgenoten was onomstreden: het project “Prins Hendrikzanddijk Texel: 
dijkversterking & natuurontwikkeling van Altenburg & Wymenga verwierf de helft van de zeventig 
uitgebrachte stemmen. Het project ‘BlueCan meren en plassen: minder broeikasgas = meer 
biodiversiteit’ (Witteveen+Bos) was een goede tweede. 
 
 

NGB-Natuurprijs 2018 vlnr: Wouter 
Lengkeek (Bureau Waardenburg), 
Adnan Tekin (natuurgedeputeerde 
provincie Noord-Holland) en Emilie 
Reuglin (WNF) 
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Het project “Prins Hendrikzanddijk Texel: 
dijkversterking & natuurontwikkeling van 
Altenburg & Wymenga oogstte bewondering 
van de vakgenoten door de innovatieve 
aanpak. Met het project werd de versterking 
van een Texelse dijk die niet meer aan 
veiligheidseisen voldeed, benut om op 
innovatieve waardevolle biodiversiteit te 
creëren.  
 
Altenburg & Wymenga ontwierp samen met het 
team van aannemer Jan de Nul vijf ecologische 
pilots bij De Prins Hendrikdijk op Texel. Het 
project realiseerde een uniek duinlandschap 
met een open kweldergebied, met in de luwe 
zone een landschap met verschillende 
benthossoorten op droogvallende wadplaten 
(o.a. wadpieren, rode draadwormen, 
schelpkokerwormen, en juveniele 
tweekleppigen). Op de hogere delen ontwikkelt 
zich vegetatie, zoals zeeraket. Het gebied is 
attractief voor vogels, waaronder lepelaars, 
dwergsterns, scholeksters en bontbekplevieren 
en zwarte sterns.  
 
Door een innovatieve aanpak en goede 
samenwerking met andere partijen werd 5000 
m2 bestaande kwelder nabij de NIOZ haven dat 
met zand bedekt zou worden, uitgegraven, 
verzorgd en verplaatst naar de luwe zone, waar 
het voor een vliegende start zorgde van het 
nieuwe voorland. Deze kweldertransplantatie is 
een unicum in Nederland. In het winterhalfjaar 

van 2018-2019 doorstond de transplantatie vorst en extreem hoog water. Wel verdwenen delen van 
de nieuwe kwelder onder het zand door de aanhoudende oostenwind in het voorjaar van 2019. Maar 
de kwelder komt ook weer tevoorschijn en tot bloei. 
 
In het gebied zijn vijf benthosplots aangelegd met 2000 m2 fijn benthoshoudend zand dat de 
ontwikkeling van macrofauna bevordert en zijn schelpenrijke zones en embryonale duinen aangelegd 
voor broedvogels en zeehonden. Ook werd een eiland met hard substraat aangelegd die vestiging van 
schelpdieren bevordert. Een pilot met zeegras wordt gestart. 
 
 

Bijeenkomsten  
In 2019 werden drie bijeenkomsten georganiseerd waarop kennis, ervaring én ambities werden 
gedeeld tussen leden van het NGB onderling en met medewerkers van organisaties in het werkveld. 
Tevens werden vijf dialoogbijenkomsten georganiseerd met provincies en uitvoeringsdiensten (zie 
hoofdstuk ‘Belangenbehartiging’) over ervaringen met de Wet natuurbescherming. 
 
1. Themabijeenkomst 'Bescherming van planten bij ruimtelijke ingrepen'  
Het NGB organiseerde op 8 maart 2019 deze themabijeenkomst waar 80 deelnemers vanuit 
adviesbureaus (60 deelnemers) en provincies plus uitvoeringsdiensten (20 deelnemers) 'bescherming 
van planten bij ruimtelijke ingrepen' bespraken. Op basis van de bijeenkomst werd de NGB-werkgroep 
Beschermde planten ingesteld.  
 

 
Locatie project Prins Hendrikzanddijk Texel 
Altenburg&Wymenga  
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In discussies over de bescherming van soorten bij ruimtelijke ingrepen krijgen dieren meer aandacht 
dan planten. Naar schatting zijn bij bescherming van planten tachtig soorten in het geding. Bij 
plantenbescherming spelen dezelfde thema's als bij de bescherming van dieren, maar de uitwerking 
voelt voor veel adviseurs anders. Nils van Rooijen (Wageningen Environmental Research), Baudewijn 
Odé (FLORON), Niels Eimers (Natuurbalans - Limes Divergens), Wouter Bosgra (ATKB), Martin 
Heinen (Ecogroen), Martijn van de Loo (Soontiëns Ecology), Janneke van der Loop (Stichting 
Bargerveen),Marcel Baartmans (De Groene Ruimte) en Frank Berendse (Universiteit Wageningen) 
deelden hun inzichten over bescherming van planten met de deelnemers.  
 
In de discussie kwam naar voren dat algemeen geaccepteerde methodieken voor het verantwoord 
uitsluiten van het voorkomen van beschermde planten niet beschikbaar zijn. Vaak zijn soorten op 
basis van de biotoop niet uit te sluiten maar vindt geen nader onderzoek plaats. Er is behoefte aan 
protocollen voor de inventarisatie van beschermde planten voor advisering in het kader van ruimtelijke 
ingrepen. 
 
Ook het beoordelen van de beschermingsstatus van aangetroffen planten vraagt een algemeen 
geaccepteerde methodiek: staat een plant in zijn natuurlijk verspreidingsgebied (en is dus beschermd) 
of is sprake van een adventief of ingeburgerde plant (en staat dus buiten zijn natuurlijke 
verspreidingsgebied en daarmee ter plekke niet beschermd)? De beoordeling vraagt onder meer 
volstrekte duidelijkheid over het verspreidingsgebied van de plant. Er bleek behoefte aan protocollen 
voor het bepalen van de beschermingsstatus van aangetroffen planten. 
 

Bij mitigerende en compenserende maatregelen bleek met name het 
belang de genetische aansluiting van gebruikte zaden op de lokale 
situatie. Zijn zaden uit de directe omgeving beschikbaar, is de 
zaadbank te activeren? Zijn 'genetisch verantwoorde' zaden 
beschikbaar? Kennis hierover is en komt onder meer beschikbaar in het 
kader van het 'Levend Archief, nationale zadencollectie'. Praktische 
mogelijkheden voor genetisch verantwoord werken dienen verder 

ontwikkeld en ontsloten te worden. Er is behoefte aan het ontwikkelen van verantwoorde mitigerende 
en compenserende maatregelen.  
 
2. Themabijeenkomst Energietransitie en Natuur  
Royal HaskoningDHV organiseerde namens het NGB op 1 okt 2019 de themabijeenkomst 
‘Energietransitie en Natuur’. Vrijwel iedereen is het eens over de noodzaak van een transitie van 
fossiele brandstoffen naar schone, hernieuwbare energie. Die transitie is nodig voor een goede 
toekomst voor mens en natuur. Maar de natuur kan ook last hebben van de opwekking van schone 
energie. Al heel lang is bekend dat waterkrachtcentrales kunnen leiden tot vissterfte en barrières in 
vismigratieroutes. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de in 
Nederland op grote schaal verschijnende zonneparken, al 
dan niet drijvend op oppervlaktewater, en hoe zit het met 
windturbines op land, in grote meren en in zee? Wat zijn 
daarvan effecten op dieren en planten? En welke 
mogelijkheden zijn er om eventuele negatieve effecten te 
mitigeren? 
  
Op de themabijeenkomst gingen ecologen, initiatiefnemers van energieprojecten en overheden 
(beleidsmakers en vergunningverleners) aan de hand van een aantal casussen in gesprek over de 
relaties tussen energietransitieprojecten en natuurwaarden.  
 
Wijnand van Hooff (TKI Urban Energie), Richard Kleefman (RVO Maatschappelijk vastgoed), Ronald 
Goderie (Provincie Gelderland) en Hein Prinsen (Bureau Waardenburg) gingen in op de verschillende 
aspecten van Energietransitie en Natuur. In middagsessies spraken de deelnemers vanuit 
ecologische adviesbureaus (48 deelnemers), provincies (17 deelnemers) en gemeenten  
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(5 deelnemers) elkaar over de ruimtelijke/ecologische inpassing op regionaal versus lokaal niveau, het 
juridisch (steek)spel, de monitoring bij nieuwe ontwikkelingen en de kansen voor biodiversiteit.  
 
3. Dag van de Kwaliteit 2019  
In 2015 en 2017 organiseerde het NGB een ‘Dag van de Kwaliteit’ met de focus op kwaliteitstoetsing, 
op de beeldvorming over kwaliteit en op integriteit. De 'Dag van de Kwaliteit 2019' op 28 november 
2019 bij Witteveen+Bos in Deventer stond in het teken van omgaan met de eigen ambitie binnen het 
keurslijf van een opdracht. Wat motiveert, wat is je doel je en waar loop je tegenaan? Op deze dag 
inspireerden zeventig ecologen elkaar. 
 
Veel – zo niet alle – ecologen hebben stimulering van biodiversiteit in al zijn verschijningsvormen als 
ambitie. De deelnemers bespraken hun ambities en mogelijkheden om daar ruimte voor te maken in 
het dagelijks werk. Zij vergeleken hun eigen insteek met die van anderen en leerden in kleinschalige 
middagsessies mogelijkheden om de ruimte voor hun eigen ambities te vergroten. 
 
Drie ecologische adviseurs lichtten toe hoe zij omgaan met hun persoonlijke ambities in het werk: 
Eddy Wymenga (Altenburg & Wymenga), Marcel Klinge (Witteveen+Bos) en Karin Albers (Naturio). 
De deelnemers deelden hun eigen ambities onderling in de middagsessies. Ambities zijn goed te 
realiseren als je zorgt voor de juiste voorwaarden voor de uitvoeren van opdrachten. Daarin valt te 
sturen, zo meldde Lennart Turlings (Witteveen+Bos).  

Andere discussies betroffen omgaan met integriteitsdruk, 
gerealiseerde “extra” biodiversiteit in projecten, het keurslijf 
van protocollen als risicofactor voor creativiteit, feedback 
geven en krijgen, het biodiversiteitsbeleid van de gemeente 
Ede en leerpunten uit de NGB-klachtenprocedure. In de quiz 
‘Omgaan met opdrachtgevers die op de rand van de wet 
(willen) opereren’ werd integriteit nader bekeken. 

 
 

Klachten en klachtenprocedure 
Klachten dragen bij aan kwaliteitsverbetering. Het NGB staat open voor klachten over zijn leden. 
Bestuur, onafhankelijke klachtencommissie en ledenvergadering geven invulling aan de 
klachtenprocedure van het NGB. 
  
Het bestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht en toetst de klacht aan de gedragscode van 
het NGB. Het bestuur gaat op basis van zijn bevindingen met de betrokken partijen in gesprek om een 
oplossing te vinden. Indien alle betrokkenen instemmen met de oplossing, is daarmee de 
klachtbehandeling beëindigd. Indien een of meerdere partijen het met de beslissing van het bestuur 
oneens zijn, kunnen zij daartegen in beroep gaan bij de klachtencommissie die onder leiding staat van 
Annelies Freriks (Element Advocaten/Universiteit Utrecht). Het bestuur stelt een eventuele sanctie 
vast. De betrokken partijen kunnen daartegen bij de ledenvergadering in beroep gaan.  
 
In 2019 werden twee klachten ontvangen en afgehandeld. De bestuursbesluiten zijn hieronder in 
anonieme vorm opgenomen en zijn tevens gepubliceerd op de website van het NGB 
 
Vernietiging van een dassenburcht 
Het Netwerk Groene Bureaus ontving op 27 februari 2018 een klacht van [klager] over onderzoek en 
advisering van [bureau] in het kader van de ontwikkeling van [gebied]. Het betrof de vernietiging van 
een dassenburcht. 
 
De klacht betrof 
1. het medewerking verlenen aan het vernietigen van de dassenburcht zonder ontheffing; 
2. het onvolledig monitoren van de das ter plaatse en  
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3. het negeren van aangereikte en relevante informatie door deskundigen over waarnemingen (van 
sporen) van de das en het daardoor op verkeerde gronden concluderen dat de burcht niet in 
gebruik is geweest gedurende bijna twee jaren. 

 
In zijn verweer van 21 maart 2018 achtte [bureau] de ingebrachte bezwaren niet terecht. Op voorstel 
van het NGB-bestuur vond op 8 mei 2018 een gesprek plaats tussen [klager], [bureau] en NGB-
bestuursleden. Op 6 feb 2019 werd de klachtbehandeling afgerond.  
 
Het bestuur constateerde dat: 
x voldoende onderzoek is gedaan naar het voorkomen van de das (meer dan de Soortenstandaard 

Das (2014) voorschrijft); 
x lokale deskundigen en aangereikte informatie van lokale groepen zijn benut (conform het 

voorschrift van de soortenstandaard, 2014); 
x de klacht voortkomt uit een verschillende interpretatie van de onderzoeksgegevens met betrekking 

tot de functionaliteit van de dassenburcht; 
x de dassenburcht twee jaar niet in gebruik is, en daarmee op grond van expert judgment niet als 

vaste verblijfplaats kan worden beschouwd. De Soortenstandaard Das voorziet niet in de 
onderbouwing dat een verblijfplaats niet in gebruik is; 

x met het advies om geen ontheffing aan te vragen zorgvuldig is gehandeld.  
 
en achtte op grond van bovenstaande constateringen de klacht van [klager] op elk van de ingebrachte 
punten ongegrond. 
 
Ecologisch onderzoek bij aanleg van een MTB-route  
Het NGB ontving op 14 juni 2019 een klacht van [klager] over 
onderzoek en advisering door [bureau] in het kader van de aanleg van 
een MTB-route. Op 20 juni 2019 ontving het NGB het verweer van 
[bureau].  
 
Op voorstel van het NGB-bestuur vond op 23 oktober 2018 een gesprek plaats tussen de indieners 
van de klacht, het betreffende bureau, twee NGB-bestuursleden en het NGB-secretariaat. Op 6 
december 2019 werd de klachtbehandeling afgerond. 
 
De klacht betreft op hoofdlijnen: 
1. een niet-objectieve opstelling door vereenzelviging met de opdrachtgever; 
2. de kwaliteit van de effectbeschrijving: het gebruik van de voorziening is niet meegenomen en 

afstandseisen voor verstoring zijn niet wetenschappelijk onderbouwd en 
3. de kwaliteit van het uitgevoerde veldonderzoek: eenmalig, kortdurend en op een verkeerd tijdstip. 
 
In zijn verweer stelt [bureau] dat 
1. voorafgaand aan het onderzoek de route is besproken met een bosbosbouwkundig ecoloog en de 

terreinbeheerder waardoor ecologische gevoeligheden zijn voorkomen; 
2. het uitvlaggen van de route een belangrijk moment is om effecten te voorkomen en 
3. een aantal waarnemingen in het rapport inderdaad onterecht zijn. 
 
De rechter heeft de verleende omgevingsvergunning vernietigd wegens tekortkomingen in het 
natuuronderzoek. Bij de toelichting op de klacht is onder meer aangegeven dat de klacht vooral bij het 
NGB is ingediend om herhaling in toekomstige rapporten te voorkomen. Tevens stellen de indieners 
van de klacht dat de integriteit van [bureau] niet wordt betwist. 
 
Het bestuur constateert dat: 
1. de integriteit van [bureau] niet in het geding is; 
2. het advies geen beoordeling geeft van de volledige ingreep; 
3. de noodzaak van nader onderzoek niet afdoend is beoordeeld; 
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4. het advies onvoldoende onderbouwt in hoeverre een ontheffing voor de Wet natuurbescherming is 
vereist; 

5. het uitvlaggen van de route als belangrijk moment om effecten te voorkomen geen onderdeel is 
van het rapport of van voorschriften voor een ecologisch werkprotocol; 

6. niet alle beschikbare relevante informatie is opgenomen in het rapport; 
7. het onderzoeksgebied te onvolledig is beschreven om de benodigde duur van de quickscan te 

verantwoorden en  
8. de redactie van het rapport in onvoldoende mate deskundigheid uitstraalt. 
 
Bestuursbesluit 
Het bestuur  
1. geeft [bureau] de officiële waarschuwing de onderbouwing van zijn adviezen te verbeteren;  
2. vraagt [bureau] op een termijn van twee maanden een verbeterplan op te stellen en ter 

goedkeuring voor te leggen aan het bestuur en 
3. adviseert [bureau] meer aandacht te geven aan de profilering als onafhankelijk adviseur door zich 

niet te (laten) vereenzelvigen met opdrachtgevers en bevoegde gezagen.  
 

 
‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’  

De ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering werd ontwikkeld. Vijftien veel 
gebruikte termen voor ecologische adviesproducten werden gedefinieerd om duidelijkheid te 
scheppen voor adviesbureaus, opdrachtgevers en gebruikers van adviesproducten. De lijst is 
opgesteld op basis van de ervaring van de NGB-leden. Tijdens de discussies binnen het NGB bleek 
veel verschil in gebruik van termen. 
 
Begrippen zoals quickscan en natuurtoets zijn op meerdere manieren te interpreteren. Daardoor kan 
bij gebruikers van adviesrapporten onduidelijkheid ontstaan over de te verwachten inhoud. Ook voor 
opdrachtgevers kan bij het beoordelen en vergelijken van offertes onduidelijkheid ontstaan over het te 
verwachten product. Met de 'Definitielijst Netwerk Groene Bureaus' ontwikkelde het NGB een vaste 
terminologie voor de branche. De Definitielijst is in jan 2020 gepubliceerd 
(www.netwerkgroenebureaus.nl/nieuws/270) 
 
 
2. Belangenbehartiging 
 

Dialoogbijeenkomsten met provincies over de Wet natuurbescherming 
In 2019 organiseerde het NGB in totaal vijf dialoogbijeenkomsten over ontheffingverlening voor de 
Wet natuurbescherming met de provincies Drenthe, Fryslân plus de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en 
Omjouwing (FUMO), Gelderland, Groningen, Noord-Holland plus OD NHN en Zuid-Holland plus ODH. 
 
De bijeenkomst hadden tot doel ervaringen en suggesties uit te 
wisselen tussen medewerkers van de provincies, uitvoeringsdiensten 
en NGB-leden over ontheffingverlening voor de Wet 
natuurbescherming. Deze bijeenkomsten zijn ronde-tafel-gesprekken; 
wederzijdse feedback is uitgangspunt, vanuit het besef dat alle partijen 
een goede uitvoering van de Wet natuurbescherming als gezamenlijk 
doel hebben. Provincies en NGB-leden brachten gespreksonderwerpen in over meer algemene 
ervaringen en vragen met betrekking tot ontheffingverlening voor de Wnb; niet over individuele cases. 
 
Kennismaking, bespreking van ontwikkelingen en inzicht in elkaars uitvoeringspraktijk en elkaars 
ambities dragen bij aan een efficiënte afhandeling van ontheffingaanvragen.  
 
Eén van de dialoogbijeenkomsten kreeg een vervolg in een apart overleg over het omgaan met 
particulieren die voor zeer kleine projecten als het plaatsen van een dakkapel, met de 
ontheffingprocedure worden geconfronteerd. 
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Op dialoogbijeenkomsten van provincies en het NGB over de uitvoering van de Wet 
natuurbescherming bleek de behoefte om elkaar op basis van opgedane ervaringen feedback te 
geven, met kwaliteitsverbetering als doel. Als aanvulling op deze dialoogbijeenkomsten is een 
enquête opgezet waarin adviesbureaus feedback kunnen geven aan provincies en een enquête 
waarin provincies feedback kunnen geven op adviesbureaus.  
 
 

RVO en gedragscodes 
Gedragscodes zijn belangrijk voor de uitvoering van natuurwetgeving en daarmee voor leden van het 
NGB. Het NGB heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - de instantie die gedragscodes 
beoordeelt- aangeboden als klankbord te dienen bij de beoordeling van de onderzoekscomponent van 
gedragscodes die voor goedkeuring worden aangeboden. Op grond daarvan zal RVO opstellers van 
gedragscodes wijzen op de meedenkmogelijkheden van het NGB.  
 

Het ministerie van LNV nodigde het NGB uit voor een 
evaluatie van de goedkeuringsprocedure voor gedragscodes. 
Het ministerie wil komen tot een breed gedragen beleid en 
goedkeuringsprocedure ten aanzien van dit instrument. De 
bevoegde gezagen voor het natuurbeleid (LNV, RVO, IPO) 
stellen hierover een advies op met voorstellen voor ‘hoe 
verder met gedragscodes’. In de voorstellen wordt onder 

meer rekening te worden gehouden met alternatieven voor de gedragscode, zoals bijvoorbeeld 
gebiedsontheffingen. Het NGB nam deel aan een workshop over dat onderwerp.  
 
 

Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet  
Op 26 maart 2019 reageerde het NGB op het Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet. Het NGB 
heeft - als brancheorganisatie voor ecologisch onderzoek en advies - het ontwerp beoordeeld vanuit 
de praktijk van onderzoek en advisering. Het NGB bepleit onder meer provinciale goedkeuring voor 
omgevingsplannen, een versnelde procedure voor de aanpak van invasieve exoten, een 
alternatievenoverweging bij goedkeuring gedragscodes en een verduidelijking van de specifieke 
zorgplicht. De reactie is beschikbaar via www.netwerkgroenebureaus.nl/nieuws/261 
 
 
3. Praktisch ondersteunen van leden 
 
Via directe acties ondersteunt het NGB het werk van zijn leden. Indirect steunt het NGB zijn leden 
door zijn kanalen beschikbaar te stellen voor het verspreiden van informatie, te fungeren als 
aanspreekpunt voor de branche en een platform te bieden voor onderlinge contacten.  
 
 

Aansluiting op de Nationale Databank Flora en Fauna 
Het NGB en BIJ12 sloten in januari 2016 een contract voor het gebruik van de Nationale Database 
Flora en Fauna (NDFF) door de NGB-leden. Daarmee kan het NGB voor zijn leden tegen vergoeding 
toegang en gebruik van de NDFF bieden. Deelnemende leden kunnen direct uit de NDFF gegevens 
opvragen voor gebieden kleiner dan 625 km2. Tevens kunnen deelnemende leden eigen 
veldgegevens invoeren. Als tegenprestatie dragen de deelnemende leden bij aan financiering van de 
NDFF. In 2019 waren 58 bureaus aangesloten.  
 
 

Publicaties in het tijdschrift De Levende Natuur  
In 2019 verzorgde het NGB in De Levende Natuur een pagina met berichten van leden. Met de 
deelnemende bureaus werd een pagina in de jaargang gevuld, beschikbaar via 
www.netwerkgroenebureaus.nl/download/publicatiesinDLN.pdf 
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Collectieve ontheffingen  

Ook in 2019 zijn bureaus gemachtigd tot het gebruik van de ontheffing voor visserijregelgeving en van 
de Wet natuurbescherming van het NGB. De machtiging wordt jaarlijks verstrekt op basis van een 
rapportage over het gebruik van de machtiging in het voorgaande jaar. De ontheffing voor 
visserijregelgeving werd verlengd tot en met 31 december 2019. De ontheffing FF-wet/Wnb voor 
inventarisatie van flora en fauna loopt op 16 maart 2020 af. Bij de dertien bevoegde gezagen werd 
een nieuwe ontheffing aangevraagd.  
 
 

Informatievoorziening 
De leden werden regelmatig geïnformeerd over onder meer actuele ontwikkelingen in het werkveld, 
bijeenkomsten, onderzoeksrapporten, ontwikkelingen in regelgeving en stage-aanvragen. Ook in 2019 
werd binnen het NGB de interne nieuwsbrief verspreid. Het NGB bracht acht nieuwsberichten uit, 
waarvan zes in de vorm van een persbericht. Externe relaties ontvingen een korte nieuwsbrief.  
 
 
4. De vereniging 
 

Leden 
In 2019 werkten in het NGB 89 bureaus samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. De 
vereniging groeide met vier leden naar 76 leden, het NGB heeft 13 kandidaten. 
 
  

 
Per 31 december 2019 waren de volgende bureaus lid van het NGB: 
 

Adviesbureau E.C.O. Logisch Eurofins Aquasense 
Adviesbureau Haver Droeze FF advies 
Adviesbureau LIVADI Fopma NatuurAdvies 
Aequator Groen & Ruimte Geofoxx 
AFO Advisering en Onderzoek GiMaRIS 
Altenburg & Wymenga Groot Eco Advies 
Antea Group Nederland BV. Hofman Aquamarien 
Aqua-Terra Nova Hunink Ecologie 
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ARCADIS Nederland BV IJzerman advies 
ATKB Jasja Dekker Dierecologie 
Aveco de Bondt John Melis ecologie 
b&d Natuuradvies  Koenders & Partners 
BRO Koolstra Advies 
BTL Advies Landschappartners 
BügelHajema Adviseurs Laneco 
Bureau Aandacht Natuur Lievense 
Bureau Bleijerveld Loo Plan 
Bureau FaunaX Movares 
Bureau Viridis Naturio 
Bureau Verbeek Natuurbalans - Limes Divergens 
Bureau Waardenburg NWCadvies 
Buro Bakker Peeters Econsult 
By Nature Regelink Ecologie & Landschap 
Dactylis Royal HaskoningDHV 
de Bouwecoloog RPS advies- en ingenieursbureau bv 
De Groene Ruimte SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling 
Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Second Opinion 
Eco Assist Staro Natuur en Buitengebied 
Eco Reest Stichting Bargerveen 
Eco-Niche Stichting Staring Advies 
EcoGroen Advies Sweco 
Ecologica Tabak Advies Ecologie 
Ecologisch Adviesbureau Van Tweel Tauw 
Econsultancy Van den Bijtel Ecologisch Onderzoek 
ECOquickscan Van der Goes en Groot 
Eelerwoude van Dijk geo- en milieutechniek b.v. 
Ekoza VanderHelm Milieubeheer BV 
Elodea Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs 

 
 

Werkgroepen  
Binnen het NGB waren in 2019 zeven werkgroepen actief.  
 
Werkgroep ‘Beschermde planten’ 
De werkgroep heeft als opdracht de kennis van beschermde plantensoorten bij ecologische 
adviesbureaus te versterken. 
Leden: 
Marcel Baartmans, De Groene Ruimte Melchior van Tweel, Ecologisch adviesbureau Van Tweel 
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans (voorzitter) Baudewijn Odé, Floron 
Beno Koolstra, Koolstra Advies  
 
Werkgroep 'BREEAM-NL' 
De werkgroep heeft als opdracht de positie van de ecologie binnen BREEAM-NL verder te 
ontwikkelen én uit te dragen. 
Leden: 
Pim Godschalk, ATKB (voorzitter) Dirk van Pijkeren, Laneco 
Wijnanda Hulsegge, Buro Bakker Philip Raaijmakers, De Groene Ruimte 
Jeroen Driessen, Econsultancy Dimphina Riemer, ECOquickscan 
Annette Karels, Bureau Waardenburg David van de Veen, Lievense 
Jennifer van Kolck, Arcadis Marlien de Voogd, Regelink Ecologie & Landschap 
Cornel van der Kooij, Movares Arend de Wilde, RHDHV 
Martijn Perk, de Bouwecoloog  
 
Werkgroep 'Standaarden en protocollen' 
De werkgroep heeft als opdracht breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde standaarden en 
protocollen te genereren op het gebied van soortenstandaards, het inventariseren van soorten en het 
verplaatsen van soorten in het kader van mitigatie en compensatie. 



 

 14 

brancheorganisatie 
voor 
kwaliteitsbevordering 
en 
belangenbehartiging 
 

Leden: 
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies Theo de Jong, Bureau Viridis 
Haico van der Burgt, Ecoquickscan Tjeerd Kooij, Ekoza 
Adri Clements, Regelink Ecologie & Landschap Dirk van Pijkeren, Laneco 
Herbert Dijkhuizen, Buro Bakker Erik de Vries, Altenburg & Wymenga 
Aegidia van Grinsven, Livadi  
 
Werkgroep 'Toetsing' 
De werkgroep heeft als opdracht om de zittende leden en bureaus die 
zich voor het lidmaatschap van het NGB aanmelden op kwaliteit te 
toetsen.  
Leden: 
Karin Albers, Naturio Pauline Maas, BTL 
Benjamin Backx, Eco Assist Jessica Marchal, Eelerwoude 
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies  Bram Omon, BügelHajema 
Annelies van de Craats, Witteveen+Bos Martijn Perk, de Bouwecoloog 
Sjoerd-Dirk Fiaschi-van der Est, Tauw Dimphina Riemer, ECOquickscan 
Madieke Gehem, Lievense Mariska Salomons, Ecogroen 
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans Arjan Schoenmakers, BTL Advies B.V. 
Henk Jansen, Elodea Roel Strijkstra, Altenburg&Wymenga 
Theo de Jong, Bureau Viridis Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel 
Cornel van der Kooij, Movares Bram Omon/Hilde Vegelin, BügelHajema 
Beno Koolstra, Koolstra Advies Dennis Wansink, Bureau Waardenburg 
Marloes Kortlever-Boer, VanderHelm Milieubeheer  Carolien van der Ziel, RoyalHaskoningDHV 
Marije Langstraat, By Nature  
 
Werkgroep 'Veilig werken' 
De werkgroep heeft als opdracht een richtlijn voor veilig werken te ontwikkelen en te onderhouden. 
Leden: 
Lidia Gerrits, De Groene Ruimte Margreet ter Steege, Buro Bakker 
Willem van Esch, Eco-Niche Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel 
Reinoud Kleijberg, Arcadis David van der Veen, Lievense 
Miriam Scherpenisse-Gutter, Natuurbalans  
 
Werkgroep 'Wet natuurbescherming' 
De werkgroep heeft als opdracht informatie over de nieuwe 'Wet natuurbescherming' bij elkaar te 
brengen en te ontsluiten voor de leden van het NGB.  
Leden: 
Bram Aarts, Natuurbalans Marije Langstraat, By Nature 
Sjoerd-Dirk Fiaschi - van der Est, Tauw Cristel Schellingen, Antea Group 
Heiko de Graaf, Regelink Ecologie & Landschap Roel Strijkstra, Altenburg &Wymenga 
Jan Erik van der Heide, Bureau Waardenburg Daniel Tuitert, Sweco 
Sander Hunink, Ecologica (secretaris) Fleur van Vliet, Bureau Waardenburg 
Marloes Kortlever- Boer, VanderHelm   
 
Vleermuisvakberaad 
Het Vleermuisvakberaad heeft als opdracht te adviseren over het Vleermuisprotocol en kennis over 
vleermuisonderzoek uit te wisselen. 
Leden: 
Danielle Bankert, RVO John Melis, John Melis Ecologie 
Renée Bekker, Bij12 Gerie Mensink, RVO 
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies Annelies Nieuwenhuis, ECOquickscan 
Martijn Boonman, Bureau Waardenburg Rienk Noordhuis, de Groene Ruimte 
Herman Bouman, Arcadis Ronald van Os, Rijksvastgoedbedrijf 
Jeroen Brandjes, Bureau Waardenburg Dirk van Pijkeren, Laneco (voorzitter) 
Koen Breed, Buro Bakker Ewoud van der Ploeg, Bureau Viridis 
Haico van der Burgt, EcoQuickscan Jeike van der Poel, VanderHelm Milieubeheer 
Willem van Esch, Eco-Niche Pieter Reijbroek, De Groene Ruimte 
Aegidia van Grinsven, Livadi Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging 



 

 15 

Arthur Hoffmann, Regelink Ecologie & Landschap Marko Sinke, Loo Plan 
Jasja Dekker, Jasja Dekker Dierecologie Gerard Smit, Bureau Waardenburg 
Peter-Jan Keizer, RWS Martijn Stevens, Arcadis 
Margaret Konings, ODH Kees Straates, Tauw 
Tjeerd Kooij, EKOZA Harper Tromp, Rijksvastgoedbedrijf 
Harm Kossen, Royal HaskoningDHV Daniel Tuitert, Sweco 
Marije Langstraat, By Nature Peter Twisk, Regelink Ecologie & Landschap 
Bas van Leeuwen, Netwerk Groene Bureaus Edwin Witter, Econsultancy 
Herman Limpens, Zoogdiervereniging Ilco van Woersem, Ecologica 

 
 
Bestuur  

De ledenvergadering benoemde op 12 maart 2019 Marije Langstraat (By Nature) in het bestuur van 
het NGB. Johannes Regelink (Regelink Ecologie & Landschap) trad af vanwege het bereiken van het 
maximaal aantal termijnen (twee) voor het bestuurslidmaatschap.  
 
Het bestuur werd in 2019 gevormd door: 
Jort de Bosch Kemper (directeur Bureau Viridis) John Melis (directeur JM Ecologie) 
Gert Hoogerwerf (directeur Natuurbalans) David van der Veen (Lievense) 
Marije Langstraat (directeur By Nature) Carolien van der Ziel (Royal HaskoningDHV). 
Pauline Maas (BTL Advies)  
 
Bas van Leeuwen (Second Opinion) voerde het secretariaat.  
 
Het bestuur vergaderde in 2019 vier keer. Email werd standaard ingezet om discussies te voeren en 
besluiten te nemen. 
 

Financiën  
De penningmeester werd decharge verleend 
voor het jaar 2019, op voorstel van de 
kascommissie bestaande uit Ferdinand Fahner 
(FF advies) en Erik Matla (Antea Group). Eric 
Schouwenberg (Arcadis) volgt Erik Matla (Antea 
Group) op als lid van de kascommissie. 
 
 
Digitale aanwezigheid  
Via www.netwerkgroenebureaus.nl is informatie 
over de activiteiten van het NGB beschikbaar. 
De website van het NGB heeft een 
ledengedeelte met daarop onder meer 
verslagen van themabijeenkomsten, de interne 
nieuwsbrieven, de brochure van het NGB, info 
over het aanvragen van machtigingen, 
verslagen van ledenvergaderingen, 
jaarverslagen, logo's van het NGB (voor 
opname in briefpapier of website), het 
huishoudelijk reglement en de statuten. Leden 
kunnen aankondigingen van cursussen, 
bijeenkomsten e.d. plaatsen op het openbare 

gedeelte van de website. Het NGB is actief op LinkedIn (NGB; besloten groep) en op Twitter 
(@GroeneBureaus). 
 
 
Meer informatie  
Bas van Leeuwen, secretaris Netwerk Groene Bureaus, secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl 
 

 
Bestuur en secretariaat Netwerk Groene Bureaus: 
van links naar rechts: Jort de Bosch Kemper 
(voorzitter), bestuursleden Pauline Maas, Marije 
Langstraat, David van der Veen, Gert Hoogerwerf, 
John Melis, secretariaat Bas van Leeuwen en 
Carolien van der Ziel. 
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BIJLAGE ‘Innovatieve projecten 2019’ 
x ‘Prins Hendrikzanddijk Texel: dijkversterking & natuurontwikkeling’ (Altenburg & Wymenga) 
x ‘BlueCan meren en plassen: minder broeikasgas = meer biodiversiteit’ (Witteveen+Bos) 
x ‘Combinatie van 13 ecoducten en de betekenis van Laarderhooght in het bijzonder’ 

(Landschapspartners) en  
x ‘Landelijk protocol Aziatische Duizendknoop’ (Aequator en Geofoxx).  
 



NGB-Natuurprijs 2019 - Het meest inspirerende project met biodiversiteit 
 

Prins Hendrikzanddijk Texel: dijkversterking & natuurontwikkeling 
(korte projectbeschrijving) 

 
Aanleiding 
De Prins Hendrikdijk op Texel voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom heeft 
aannemer Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze dijk 
versterkt. De 3 km lange dijk is op unieke wijze versterkt: met zand in combinatie met 
natuurontwikkeling. In de zomer van 2018 is met de uitvoering gestart en op 4 september 2019 is de 
Prins Hendrikzanddijk opgeleverd. Er ligt nu een nieuwe zandduin aan de zeezijde van de voormalige 
harde dijk, die ervoor zorgt dat de Prins Hendrikpolder ook in de toekomst een veilige waterkering 
heeft.  
 
Rol van Altenburg & Wymenga binnen het project 
Altenburg & Wymenga is verantwoordelijk voor de ecologische begeleiding van de Prins 
Hendrikzanddijk. Daarbij zorgt Altenburg & Wymenga ervoor dat de ecologie tijdens verschillende 
fasen van -en na- aanleg van de dijkversterking wordt geborgd, beschermd en verrijkt. Het doel is 
ervoor te zorgen dat de Prins Hendrikzanddijk een grote ecologische meerwaarde krijgt en zal 
bijdragen aan Europese natuurdoelstellingen. Altenburg & Wymenga heeft mee geschetst aan de 
ontwerptafel, geadviseerd tijdens uitvoeringswerkzaamheden en tijdens veldbezoeken gecontroleerd 
hoe de soorten benthos en vegetatie zich in het gebied ontwikkelen.   
 
Stakeholders 
Eilandbewoners, boeren, fietsers, wandelaars, vogelspotters en natuurliefhebbers. 
 
Bereikte versterking van biodiversiteit 
We hebben een uniek duinlandschap aangelegd met een open kweldergebied aan de zuidzijde van 
het eiland. Halverwege buigt vanaf de voet van het duin een zandrug af naar de waterlijn. Deze 
zandrug, de zogeheten Strandhaak (extra habitat voor strandbroeders), beschermt de ondiepe luwe 
zone die daar achter ligt. In de luwe zone ontwikkelt zich een landschap met verschillende 
benthossoorten op droogvallende wadplaten (o.a. wadpieren, rode draadwormen, 
schelpkokerwormen, en juveniele tweekleppigen). Op de hogere delen ontwikkelt zich vegetatie, zoals 
zeeraket. Het gebied is al meteen vanaf de aanleg een groot succes bij vogels, en afgelopen voorjaar 
waren er o.a. lepelaars, dwergsterns, scholeksters en bontbekplevieren aan het foerageren. In de 
zomer zijn er vele honderden zwarte sterns waargenomen.  
 
Ingebrachte innovaties 
Altenburg & Wymenga heeft samen met het team van Jan de Nul vijf ecologische pilots ontworpen. 
 
(i) 5000 m2 bestaande kwelder nabij de NIOZ haven dat met zand bedekt zou worden, werd 
uitgegraven, verzorgd en verplaatst naar de luwe zone, waar het voor een vliegende start zorgde van 
het nieuwe voorland. In het winterhalfjaar van 2018-2019 doorstond de transplantatie vorst en extreem 
hoog water. Wel verdwenen delen van de nieuwe kwelder onder het zand door de aanhoudende 
oostenwind in het voorjaar van 2019. Maar de kwelder komt ook weer tevoorschijn en tot bloei. Ook bij 
de NIOZ haven komt pioniervegetatie op. Deze kweldertransplantatie is een unicum in Nederland.  
 
(ii) Aan de zeezijde van duin en strandhaak zijn vijf benthosplots aangelegd met 2000 m2 fijn 
benthoshoudend zand dat de ontwikkeling van macrofauna bevordert. 
 
(iii) Op de strandhaak zijn schelpenrijke zones en embryonale duinen aangelegd om broedvogels en 
zeehonden aan te trekken. 



(iv) Vlakbij de uitstroom van het Prins Hendrikgemaal is een eiland met hard substraat aangelegd die 
vestiging van schelpdieren bevordert. 
 
(v) In 2020 wordt, nabij de uitstroom van Gemaal De Schans, een pilot met zeegras uitgezet. 
 
Schaalbaarheid van het project 
Ook voor in de toekomst is dit een unieke en mooie manier van dijkversterking, waarbij 
kustverdediging, natuur en beleving samenkomen. Toe te passen in Nederland maar ook wereldwijd  
in vergelijkbare systemen, bijvoorbeeld waar dijken niet landinwaarts versterkt kunnen worden. 
 
Opgedane leerpunten 
Het succes van ecologische inbreng hangt samen met het in een vroeg stadium betrekken van 
ecologen (mee schetsen aan de ontwerptafel). Het aanlegproces en de natuur zijn vervolgens zeer 
dynamisch (geweest), waardoor plannen moesten worden bijgesteld. Dergelijke aanpak vraagt om 
een team (van verschillende projectpartners) dat goed op elkaar inspeelt, met snelle communicatie. 
Dit is goed gedaan, maar ook van groot belang voor vergelijkbare toekomstige projecten.  
 
Het succes van de ecologische pilots ligt nu in handen van de natuur... 
 

 
Figuur 1: Impressie van de kweldertransplantatie 



      
 
BlueCan meren en plassen: minder broeikasgas = meer biodiversiteit 
 

aanleiding voor het project 
Waterbeheerders werken hard om een bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord (49% minder CO2-
uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990). Ze nemen hiervoor maatregelen in de bedrijfsvoering 
(energiezuinige gebouwen, elektrisch rijden, etc.). Er is echter nog weinig aandacht voor 
broeikasgasemissies vanuit het watersysteem, terwijl deze emissies aanzienlijk kunnen zijn. Ter 
illustratie: Een plas van 100 hectare heeft volgens de IPCC waarden een uitstoot van 457 ton CO2-
equivalenten per jaar. Om deze uitstoot te compenseren zijn 5700 zonnepanelen nodig! De IPCC 
houdt daarbij nog geen rekening met de waterkwaliteit en toont de emissies van een ‘gemiddeld’ 
meer. 

Het doel van dit innovatieve project BlueCan is het agenderen van dit probleem, het doorgronden 
van belangrijke processen en waterbeheerders in staat stellen de emissie met een eenvoudige tool te 
bepalen en maatregelen te nemen om de emissie terug te dringen. Met dit instrument kunnen 
waterbeheerders bovendien een bijdrage leveren aan behoud van de mondiale biodiversiteit. 

stakeholders 
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Deltares en drie “koploper” waterbeheerders, 
Delfland, Waternet en Hollands Noorderkwartier. Bij deze koplopers is reeds in pilots gemeten aan 
emissies. Verder is er contact met de Universiteit van Nijmegen en het NIOO. Op dit moment wordt 
het project opgeschaald, waarbij onder andere gesproken wordt met STOWA en de Unie van 
Waterschappen. Ook baggeraars zijn geïnteresseerd.  

De voorlopige resultaten zijn gepresenteerd in een minisymposium en een door Deltares 
georganiseerde bijeenkomst met diverse stakeholders (Klankbordbijeenkomst Ecosystemen en 
Milieukwaliteit). Daarnaast is een terugkoppeling gegeven in een H2O-bericht (zie de link hieronder). 

Op aandringen van diverse betrokken partijen willen we een landelijk symposium in het voorjaar van 
2020 organiseren om de belangrijkste bevindingen te presenteren en bediscussiëren. Op dat 
symposium zouden we tevens een nationaal onderzoeksprogramma willen lanceren, waarin meer 
stakeholders betrokken worden. 

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/nieuwe-tool-toont-verband-tussen-waterkwaliteit-
en-emissies 

rol Witteveen+Bos 
Het oorspronkelijke idee komt van Witteveen+Bos. Tijdens een zogenaamde Summer of Innovation is 
door Witteveen+Bos een tool ontwikkeld om te bepalen hoeveel CO2 kan worden vastgelegd in 
meren en plassen. Dit project vormt een vervolg hierop. Witteveen+Bos heeft verder gezorgd voor 
de inhoudelijke analyse (welke processen zijn hier van belang), de uitwerking van een concept 
stappenplan, waarbij een relatie met maatregelen wordt gelegd, en de uitwerking van een quick scan 
tool. 



bereikte versterking van biodiversiteit 
Uit zowel de tool als de metingen blijkt dat meren veel broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas) 
uitstoten. Meren en plassen blijken hiermee een substantiële bijdrage te leveren aan de landelijke 
emissie van broeikasgassen. De emissie van broeikasgassen vormt een belangrijke bedreiging voor de 
mondiale biodiversiteit door verandering van het klimaat. Met de handreikingen uit dit project 
kunnen waterbeheerders op korte termijn al stappen zetten om hier iets aan te doen. 

Een substantiële verlaging van de emissie is kansrijk door waterkwaliteitsmaatregelen die op zichzelf 
ook bijdragen aan de biodiversiteit van het betreffende water (bijv. door het aanpakken van de 
belasting met nutriënten of door een aangepast maai- en baggerbeheer). Indicatieve berekeningen 
met de tool laten zien dat het verschil in uitstoot tussen een eutroof en een oligotroof systeem een 
factor 10 kan zijn.  

ingebrachte innovaties 
De tool is gebaseerd op de ecologische modellen PCLake/PCDitch en Delwaq. Voor de tool zijn 
aanpassingen in de processen nodig geweest, zoals een aparte module voor methaan. Niet eerder is 
de broeikasgasemissie van meren en plassen modelmatig bepaald, waarbij een relatie is gelegd met 
de waterkwaliteit. Verder is er een eerste vergelijking gemaakt met verschillende nieuwe type 
metingen (uitgevoerd door Deltares).  

schaalbaarheid van het project  
Er liggen allerlei kansen voor uitbreiding van het project. Deze problematiek speelt mondiaal. In de 
verdere ontwikkeling zullen aanpassingen nodig zijn voor toepassing in bijvoorbeeld sloten en 
kanalen, stuwmeren en wateren in andere klimaatzones. De basis voor deze verdere ontwikkeling is 
met dit project gelegd.  

In de herziene ‘Guidelines for wetlands’ van het IPCC staat dat landen waarin sterk door mensen 
beïnvloede Green House Gas (GHG) emissies potentieel een belangrijke rol spelen volgens 'good 
practice' een beter gefundeerde schatting van de GHG uitstoot moeten maken, waarbij rekening 
moet worden gehouden met het management. Gezien de vele sterk veranderde en kunstmatige 
wateren in ons land (en het buitenland) is de boodschap duidelijk: waterbeheerders en andere 
actoren moeten de GHG uitstoot van hun wateren gaan meten, rapporteren en beheren/verkleinen. 

leerpunten 
Omdat er tot op heden weinig oog is geweest voor broeikasgasemissies vanuit meren en plassen, is 
er nog veel te leren. We hebben nu wel een grof beeld van de emissies en op grond van dit grove 
beeld weten we dat ze er toe doen en dat we er iets mee moeten en kunnen. Tegelijkertijd begrijpen 
we bijvoorbeeld nog niet alle processen (zoals welke processen relevant zijn voor lachgas, N2O), de 
ecologische modellen staan nog in de kinderschoenen en ook qua metingen valt er nog veel (door) te 
ontwikkelen.  

Om deze reden bereiden we een landelijk programma voor met een wetenschappelijk spoor, waarin 
de processen rond de GHG invang en uitstoot nader worden bestudeerd, gekwantificeerd en 
verwerkt in (betere) modelleer- en beheerinstrumenten en een toegepast spoor met allerlei case-
studies bij waterschappen, waarin de GHG uitstoot wordt gemeten en de effecten van diverse 
beheermaatregelen worden onderzocht. Idee is dat de toegepaste projecten nauw interacteren met 
het wetenschappelijke spoor, zodat beide sporen optimaal van elkaar profiteren. 
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project  

NGB Natuurprijs 2019  

datum opdrachtgevers 

17 september 2019 RWS/Provincies Gelderland en Utrecht 

  

  

betreft  

Ontsnippering van de natuur op de stuwwallen  

 

Combinatie van 13 ecoducten en de betekenis van 
Laarderhooght in het bijzonder 
 

Inleiding 
Voor de ontsnippering van de Veluwe in Utrechtse Heuvelrug is binnen één opdracht de realisering van  9 

ecoducten gerealiseerd. Hieraan zijn nog 4 ecoducten en vele faunapassages toegevoegd. Op deze wijze zijn 

er vele robuuste verbindingen op de stuwwal tot stand gebracht. De volgende redenen maken deze ecoducten 

en die van Laarderhooght in het bijzonder belangrijk voor de versterking van de biodiversiteit. 

 

1. Combinatie van maatschappelijke belangen 
De ecoducten beantwoorden aan diverse maatschappelijk belangen. Het Ecoduct Laarderhooght bijvoorbeeld 

zorgt in Laren voor een ecologische verbinding over de A1 en de Naarderstraat. Bovendien legt dit viaduct een 

recreatieve verbinding over de wegen heen, met name voor het recreatief fietsverkeer. De viaduct over de A1 

maakt mensen op de rijweg bewust van de ecologische functie ervan door o.a. afdrukken van varenbladeren 

op de zijkanten van het viaduct. Het viaduct over de Naarderstraat is zodanig vormgegeven dat het de “Poort” 
van Laren is (geworden). Onder het viaduct is kunst van lichtlijnen aangebracht. Bij het passeren van de 

viaduct verspringen de kleuren van de lichtlijnen. 

 

2. Bereikte versterking van de biodiversiteit 
De viaducten dragen bij de ontsnippering van de natuur op de Veluwe. De ecoduct Tolhuis over de A50 bij 

Heerde zou naar verwachting de brug zijn waarover de wolven met jongen de Veluwse bossen heeft bereikt. 

Dit is een bewijs voor het gebruik van de ecoducten door vele diersoorten, waardoor de verspreiding en 

bestaansrecht van deze soorten aanzienlijk vergroot is. 

De dassen langs de oostrand van de Utrechtse heuvelrug profiteren van de ecoducten en de vele 

faunapassages onder rijwegen door. De voorheen 10 aanwezige dassenburchten hebben ze nu uitgebreid naar 

minsten 200. De “clan” bij Hollandsche Rading heeft zich naar het zuiden uitgebreid en zal spoedig de clan, die 

van de Veluwezoom overgestoken is naar Rhenen, in de buurt van Doorn ontmoeten. Hetzelfde geldt voor de 

ontmoeting van de clan ten noorden van Hilversum. 

 

3. Innovatief karakter van de uitgebracht adviezen 
De Laarderhooght maakt zowel een verbinding mogelijk in het ecologisch netwerk als in het fietsnetwerk. 

Bovendien worden aan de realisering van de voorzieningen kunt in de openbare ruimte aangebracht die zowel 

verwijzen naar de natuurontwikkeling als naar de verbindende rol van de infrastructuur voor mensen. De 

integratie van dit ecoduct met de stedenbouwkundige ontwikkeling van woonwijken  en met de uitbreiding van 

het naastgelegen ziekenhuis brengt dit project op hoger en betekenisvol niveau. Ondanks de exclusieve route 

van voor de fauna maakt het deel uit van de stedelijke omgeving. Zo is er voor elk ecoduct een afzonderlijke 

eigen bijdrage geleverd aan zowel de ecologische ontsnippering als aan maatschappelijke belangen. 

 

4. intensiteit van samenwerking tussen betrokken partijen 
Vanaf de start van de planvorming tot na de oplevering zijn er vele partijen betrokken geweest bij het ecoduct 

van Laarderhooght. Hier was samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Goois Natuurreservaat, Landschap Noord-

Holland en gemeenten Laren en Blaricum. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van deze gemeenten bewaakte 

de esthetische kwaliteiten bij de planvorming. De fractieleden van beide gemeente volgden de ontwikkelingen 

in de planvorming en realisatie nauwgezet. Het maatschappelijk belang en verantwoording van deze ‘dure’ 
aanleg noodzaakten hen tot deze kritische benadering. Rijkswaterstaat achtte deze samenwerken zo 

waardevol en prees het als voorbeeld voor andere projecten met de Pluimprijs. 

 

5. Schaalbaarheid van het project 
Zowel de integratie van de natuurontwikkeling met infrastructuur en stedelijke ontwikkeling als de gerichte 

communicatie met alle stakeholders is essentieel voor het slagen van de realisatie van een voorziening als het 

bereiken van hoge kwaliteit ervan. 



 

 

 pagina 2 van 2 

Deze benadering is aan te raden voor elk project. Zowel voor de vergroting van de biodiversiteit als voor 

maatschappelijke acceptatie en educatie van de betrokkenen. Op deze wijze kan een bijdrage aan 

klimaatadaptatie gegeven worden. 

 

6 Bijzondere opgedane leerpunten en ervaringen 
De inbreng van betrokkenen bij de planvorming en realisatie wordt nog te vaak onderschat. De betrokkenen 

kunnen bijvoorbeeld veel know how over de omgeving naar voren brengen en zorgen voor acceptatie in de 

omgeving van de ingreep. 

Met communicatie kan niet vroeg genoeg begonnen worden. Als je te laat begint ligt er mogelijk al een kiem 

van vijandigheid ten aanzien van de voorgenomen ingreep. 

Integratie met de infrastructurele en stedenbouwkundige ontwikkeling maken de voorgenomen onderdeel van 

het groter geheel, brengt de natuurontwikkeling dichter bij de mensen en vergroot de acceptatie van de 

natuurontwikkeling. 

 

 
 

1. Hulshorst, A28 (58,1)     8. Huis ter Heide A28 (9,2) 

2. Petrea, A50 (231,5)     9. Zwaluweberg A27 (91,5) 

3. Hoog Buurlo A1 (75,5)  10. Laarderhooght A1 

4. P. Thijsse A12 (118,3)  11. Leusderheide A28 

5. Middachten A348 (8,1)  12. Driebergen A12 

6. Nijverdal N35 (31,0)   13. Maarsbergen A12 

7. Oud Reemst N310 (55,6) 

1
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Landelijk protocol Aziatische Duizendknoop 
 
Aanleiding en doel 
Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De 
negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform 
gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. 
Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk 
toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld met onder meer handreikingen en richtlijnen 
voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen. 
 
Aziatische duizendknopen (Falopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) behoren tot de 
invasieve exoten en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen, oevers, dijken 
en natuurgebieden. Dit leidt onder meer tot negatieve effecten op biodiversiteit en 
natuurdoelstellingen, verkeer- en waterveiligheid, waarde van (bouw)grond, schade aan 
constructies en extra kosten bij groenbeheer en grondwerk. Diverse partijen, waaronder 
gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met bestrijdingspilots en het opstellen van 
werkwijzen en richtlijnen. Terreineigenaren en overheden hebben niet alleen de wens om 
Aziatische duizendknopen te bestrijden, maar ook om verdere verspreiding te voorkomen. Er is 
een grote behoefte aan concrete handvatten hiervoor. Deze handvatten werden separaat 
ontwikkeld waarbij elke partij het wiel opnieuw moest uitvinden. Dit leidt tot versnippering van 
beleid, terwijl juist een uniforme aanpak houvast biedt aan uitvoerende partijen.  
 
Werkzaamheden 
In oktober 2018 is gestart met het project om te komen tot een landelijk gedragen protocol. Hierbij 
zijn verschillende fasen doorlopen:  
x Communiceren en informeren; Input ophalen middels twee regionale workshops;  
x Teksten opstellen en toetsen met een brede groep gebruikers;  
x Standaard bestekbepalingen maken voor grondwerk en maaien;  
x Bestuurlijke inbedding. 
 
Het definitieve protocol wordt vanaf september 2019 vrij toegankelijk gemaakt op 
www.bestrijdingduizendknoop.nl. Presentatie van het protocol en bestuurlijke inbedding vindt in het 
najaar van 2019 plaats. 
 
Maatschappelijke belangen 
Door het vroege uitlopen, de snelle groei en de vorming van een nagenoeg gesloten bladerdek 
wordt de overige vegetatie geheel vergroeid en op den duur verdrongen. Er ontstaat een 
monocultuur. Naast een bedreiging voor de biodiversiteit, zijn economische belangen en de 
gezondheid in het geding. 
Zo kan Aziatische duizendknoop bijvoorbeeld wortelen in kunstwerken, monumenten en dijken, 
wat de civieltechnische stabiliteit kan beïnvloeden. Monocultuur van duizendknoop leidt tot kale 
plekken op dijken in de winter. Dit geeft risico op erosie van het talud van een dijk en vergoot het 
overstromingsrisico. Op wegen ontstaan onveilige situaties doordat de planten over de weg 
hangen, het zicht op verkeersborden en kruisingen belemmeren. Bij wegen met een open 
verharding is er een risico op schade aan de weg zelf door duizendknoop die tussen de verharding 
groeit. 
 
Versterking van biodiversiteit 
Volgen van het protocol perkt de verspreiding van duizendknopen sterk in. Zodoende ontstaan er 
minder groeilocaties in natuurgebied die de lokale natuurwaarden bedreigen. Er zijn momenteel 
diverse Natura 2000-gebieden waarbij duizendknoop de natuurdoelen frustreert. Duizendknopen 
zijn zo hardnekkig dat dit moeilijk ongedaan te maken is. Daarom is het van het grootste belang 
dat de verspreiding van deze exoot stopt. Vooral omdat verspreiding volledig wordt veroorzaakt 
door menselijk handelen. 
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Met het (volgen van het) protocol wordt voorkomen dat bermen en openbaar groen in een 
monocultuur veranderen in plaats van een diverse gemeenschappen blijven. Door het protocol is 
het niet nodig natuurgebieden en openbaar groen intensief te beheren waarbij veel verstoring 
optreedt en bijvoorbeeld ook herbiciden worden ingezet. 
 
Innovatie 
Er is geen wetgeving voor duizendknopen. Vanuit het belang dat bij alle partijen wordt gevoeld is 
het protocol “bottom up” tot stand gekomen. Dat heeft veel draagvlak gecreëerd omdat iedereen 
input heeft kunnen doen. Dat draagvlak is ook nodig omdat voorkomen van verspreiding alleen 
werkt als alle partijen mee doen. De input van iedereen garandeert ook dat het een zeer praktisch 
protocol is geworden. Immers, de mensen die er straks naar gaan handelen hebben zelf input op 
de teksten geleverd. 
 
Ook de bestuurlijke inbedding is bottom up. Partijen leggen het zichzelf op. In het najaar van 2019 
zal aan allerlei partijen gevraagd worden of ze volgens het protocol gaan werken. Hiervan stellen 
we een lijst op die we neerleggen bij de provincies om het draagvlak achter het protocol duidelijk te 
maken. Hopelijk beweegt dit de provincies om het protocol als beleid aan te wijzen. 
 
Het protocol wordt als online module beschikbaar gesteld. Hierbij kan er makkelijk doorgeklikt 
worden naar voor de gebruikers relevante infobladen.  
 
Samenwerking 
Projectteam: Het team omvat medewerkers van Aequator Groen & Ruimte (NGB lid), Geofoxx 
milieuexpertise (NGB lid) en Stichting Probos. De werkzaamheden zijn verdeeld over het team 
waarbij elke partij zijn eigen unieke inbreng had. Aequator Groen & Ruimte heeft als verbinder het 
projectsecretariaat. Hun deel aan de inhoud betreft brede kennis over groen, grond en beheer en 
heldere communicatie, met een netwerk bij overheidsinstellingen. Geofoxx milieuexpertise brengt 
hun eigen ervaring mee op het onderwerp en grondverzet vanuit de milieusector en aannemerij. 
Stichting Probos brengt hun ruime ervaring op het onderwerp mee waaronder de afgeronde 
bestrijdingsproef voor diverse partijen. Zij hebben een breed netwerk van relevante actoren en 
benaderden het onderwerp meer vanuit de natuurhoek. 
 
Financiers: Het project is gefinancierd door Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, 
Provincie Utrecht, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Hilvarenbeek, Gemeente ’s-Hertogenbosch, 
Gemeente Uden, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren en 
Rijkswaterstaat. 
 
Gebruikerspanel en lezersgroep: 25 medewerkers van allerlei organisaties zijn deel van het 
gebruikerspanel en hebben input geleverd op de opzet en teksten van het protocol. Aanvullend is 
input geleverd van 20 personen in de lezersgroep. Naar aanleiding van een persbericht is ook van 
andere partijen input gekregen. De partijen waarvan input en feedback is ontvangen omvat: 
aannemers, groenbeheerders, particulieren, grondbanken, WUR, gemeentes, waterschappen, 
provincies, terreinbeheerders, RWS, RVB, Prorail, NEPROM, drinkwaterbedrijf, BVOR, CROW, 
NVWA, BIJ12, IPO, en ook het ministerie van LNV en IenW middels de beantwoording van 
kamervragen. 
 
Schaalbaarheid 
Het proces om bottom up tot een gedragen aanpak te komen kan uitstekend voor de aanpak van 
andere exoten ingezet worden, of zelfs voor heel andere onderwerpen. Beheer van groen, 
soortbeheer, exotenbestrijding; dit zijn onderwerpen die op een landelijke schaal spelen en waar 
veel verschillende meningen en aanpakken voor zijn. Voor sommige gevallen (zoals aanpak 
duizendknoop) is het wenselijk om dit zo uniform en breed mogelijk te doen. 
 
Leerpunten en ervaringen 
Belangrijk leerpunt voor ons was om de balans te vinden tussen verplichtingen en advies bij het 
opstellen van het protocol. Verplichtingen geven duidelijkheid en hebben de voorkeur. Maar dit is 
ook dwingend. Voor een zo breed mogelijke toepassing frustreert dat sommige gebruikers voor wie 
niet elke bepaling van toepassing is. 
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Daarnaast hebben we veel uiteenlopende input gekregen op de concept teksten, waarbij 
opmerkingen soms tegenstrijdig waren. Bij het opstellen van de definitieve teksten hebben we 
gekozen voor eenvoud en duidelijkheid. Sommige keuzes zullen zichzelf in de praktijk moeten 
bewijzen. Het is een nieuwe ervaring dat het volgen van dit protocol niet wettelijk verplicht is. Als 
grondeigenaar of opdrachtgever stel je het protocol van toepassing in een werkgebied of een werk. 
Dit vraagt om duidelijke communicatie.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


