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Samenvatting

In de Rijksnatuurvisie staat het concept natuurcombinaties centraal. Natuurcombinaties zijn
initiatieven die tegelijkertijd de natuur én andere maatschappelijke functies versterken, zoals wonen,
werken, recreëren, voedselproductie, infrastructuur, waterveiligheid, et cetera. De gedachte achter de
natuurcombinaties is dat ze veel sociale, economische én natuurwinst kunnen opleveren. Echter, een
duidelijk inzicht ontbreekt in hoe natuurcombinaties verder gestimuleerd kunnen worden en hoe
effectief ze kunnen zijn. Dit rapport geeft inzicht in de meerwaarde van natuurcombinaties voor
verschillende (maatschappelijke) functies en het (natuur)beleid en maakt deze op een eenvoudige
wijze inzichtelijk. Het rapport geeft ook reflecties op het concept natuurcombinaties en biedt inzicht in
de randvoorwaarden, kansen en belemmeringen van natuurcombinaties en de rol van de overheid bij
het stimuleren hiervan.
Op basis van een literatuuronderzoek, interviews en expert judgement wordt in het rapport
gereflecteerd op het concept natuurcombinaties. Daarnaast wordt voor specifieke cases van
natuurcombinaties met water en bouwen inzichtelijk gemaakt wat de meerwaarde is van het concept
1

voor verschillende functies en beleid. Hiervoor is de methodiek van een LOGframe gebruikt.
De studie schetst vier concepten van relatie tussen samenleving en natuur:
1.

Natuur en samenleving zijn gescheiden; natuur wordt gescheiden van de samenleving om het te
beschermen.

2.

De samenleving benut de natuur totdat het is uitgeput; in dit concept gebruikt de samenleving
niet-hernieuwbare grondstoffen voor economische doeleinden.

3.

De samenleving benut de natuur zonder uitputting; de samenleving beschermt de natuur om er
zeker van te zijn dat de samenleving de natuur ook in de toekomst kan benutten.

4.

De samenleving en natuur versterken elkaar; een wederkerig principe; natuurcombinaties vallen
onder dit vierde concept.

Op basis van de analyse van casestudies voor natuurcombinaties met bouwen en water kan
geconcludeerd worden dat wederkerigheid in de praktijk in veel gevallen goed opgepakt wordt en dat
het mogelijk is om winst te realiseren voor diverse functies – waaronder natuur – door de relatie te
versterken met andere functies. Dit betekent dat natuurcombinaties inderdaad meerwaarde hebben
voor verschillende functies, zoals natuur, bouwen, water(veiligheid), recreatie, welvaart en ruimtelijke
kwaliteit. Deze meerwaarde komt tot stand op verschillende niveaus (output, outcome en impact). De
casestudies laten zien dat de meerwaarde voor natuur bijvoorbeeld meer natuur kan zijn (output),
verhoging van biodiversiteit (outcome) en aantrekken van meerdere soorten of biodiversiteit in de
omgeving (impact). Voor andere functies, zoals recreatie, kan het bijvoorbeeld gaan om het
aanleggen van recreatievoorzieningen (output), meer recreatiemogelijkheden (outcome) en toename
van de belevingswaarde (impact). Investeren in natuurcombinaties kan bouwbedrijven een beter,
duurzaam imago opleveren. Voor drinkwaterbedrijven is het belangrijk dat de klant er vertrouwen in
heeft dat er water uit de kraan komt van goede kwaliteit. Ook kunnen natuurcombinaties leiden tot
kostenbesparingen bij de uitvoering.
Het onderzoek laat zien dat het beoordelen van de meerwaarde van natuurcombinaties voor
afzonderlijke functies een nieuwe kijk en beoordeling vragen van de functies. Functies veranderen in
en door de natuurcombinatie. Vanuit een wederkerigheidsperspectief kan dan ook gesteld worden dat
een natuurcombinatie gevolgen heeft voor het ontwerp en de uitvoering van afzonderlijke functies. De
duinen zijn bijvoorbeeld geschikter als natuurcombinatie op het gebied van waterveiligheid en
drinkwaterwinning dan zeedijken en dammen. Het rapport stelt dat functies in een natuurcombinatie
1

“Logical Framework Approach” is een methode om doelen, resultaten, effecten en activiteiten in projecten inzichtelijk te
maken.
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niet statisch zijn en veranderen door het wederkerigheidsprincipe. Voor natuurcombinaties betekent
dit dat er ruimte moet zijn om te kunnen ontwikkelen, zodat functies zich kunnen mee ontwikkelen.
Dit is een belangrijk uitgangspunt van natuurcombinaties, maar impliceert ook dat in sommige
situaties natuurcombinaties minder geschikt zullen zijn, omdat de functie het niet toelaat dat er ruimte
is voor ontwikkeling. Ook hangt het af van de samenstelling van functies hoe een natuurcombinatie
eruitziet. Zo zal de combinatie natuurontwikkeling en waterwinning in de duinen betekenen dat natuur
andere kwaliteiten mag (moet) hebben dan wanneer natuur met recreatie wordt gekoppeld.
Het rapport signaleert diverse randvoorwaarden en belemmeringen voor natuurcombinaties, zoals
voor natuurcombinaties met bouwen de aanbestedingscriteria en knelpunten in wet- en regelgeving.
Voor natuurcombinaties met water zijn dat bijvoorbeeld de financiële draagkracht van
waterwinbedrijven en belemmerende wet- en regelgeving. Het rapport benoemt ook diverse kansen
om met deze belemmeringen en knelpunten om te gaan.
Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat natuurcombinaties een meerwaarde
hebben voor het natuurbeleid van overheden doordat:
1.

Natuurcombinaties bijdragen aan de (nieuwe) doelen in het natuurbeleid, doordat ze inderdaad
een positieve impact hebben op natuur en de samenleving;

2.

Natuurcombinaties als concept doorwerken in het overheidsbeleid op andere, gekoppelde terreinen
zoals ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling.

De rol van de overheid is het waarborgen van randvoorwaarden, het vergroten van kansen en het
wegnemen van belemmeringen voor natuurcombinaties. Daarnaast staat de rijksoverheid, samen met
provincies en andere partijen, aan de lat om belemmeringen voor opschaalbaarheid en
reproduceerbaarheid weg te nemen en kansen te zien voor natuurcombinaties. Hiervoor kan het rijk
diverse bestaande acties en instrumenten inzetten. Bijvoorbeeld het flexibel maken van regelgeving,
het uitwerken van Green Deals, een meekoppeltoets inzetten en dit verder uitbouwen en zorg dragen
voor kennisontwikkeling.
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Introductie

In april 2014 is de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’ verschenen (zie Ministerie van EZ, 2014a). In
deze natuurvisie staat de maatschappelijke meerwaarde van de natuur centraal. Deze meerwaarde
gaat veel verder dan alleen (het behoud van) vitale ecosystemen of een verscheidenheid aan soorten.
Het maatschappelijk welzijn hangt op allerlei manieren samen met wat de leefomgeving te bieden
heeft. Natuur biedt ook voedsel, schoon water, energie, schoonheid, gezondheid, inspiratie en andere
materiële of immateriële zaken. Deze brede visie op de maatschappelijke meerwaarde van natuur leidt
tot een brede, maatschappelijke verantwoordelijkheid en opgave om deze meerwaarde beter op
waarde te schatten en duurzaam te benutten.
Nederland heeft zich verbonden aan internationaal overeengekomen natuurdoelen. Het Natuurnetwerk
Nederland (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur, EHS) is opgezet om deze beleidsdoelen te
bereiken. Dit natuurnetwerk wordt – zoals in het Natuurpact met de provincies is afgesproken –
zonder oponthoud gerealiseerd. Het rijk stelt in haar natuurvisie echter dat op langere termijn de
beleidsdoelen op het gebied van het behoud van biodiversiteit alleen kunnen worden gehaald als
daarbij ‘meer bronnen van biodiversiteit’ kunnen worden aangesproken dan het Natuurnetwerk biedt.
Daarmee geeft het rijk aan dat het deze opgave niet alleen kan klaren en dat aanvullende initiatieven
noodzakelijk zijn. Daarbij heeft het rijk onder meer natuurcombinaties voor ogen.
Natuurcombinaties zijn initiatieven die tegelijkertijd de natuur én andere maatschappelijke functies
versterken, zoals wonen, werken, recreëren, voedselproductie, infrastructuur, waterveiligheid, et
cetera (Ministerie van EZ, 2014b). Het gaat om het vervlechten van economische en maatschappelijke
activiteiten met natuur, en omgekeerd. Voorbeelden zijn de duinen, die kustveiligheid, recreatie,
waterwinning en natuur combineren en de terreinen van het ministerie van Defensie, die
hoogwaardige natuur en maatschappelijke activiteiten combineren. De opgave om natuurcombinaties
te realiseren, is wat het rijk betreft niet voorbehouden aan de overheid, maar is een zaak van
iedereen: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties én overheden (Ministerie van EZ, 2014a).
De gedachte achter de natuurcombinaties is dat ze veel sociale, economische én natuurwinst kunnen
opleveren. Echter, een duidelijk inzicht ontbreekt in hoe natuurcombinaties verder gestimuleerd
kunnen worden en hoe effectief ze kunnen zijn. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken
aan Alterra en LEI Wageningen UR gevraagd om te onderzoeken wat de meerwaarde is van
natuurcombinaties voor verschillende (maatschappelijke) functies en het beleid en om deze op een
eenvoudige wijze inzichtelijk te maken voor potentiële initiatiefnemers van natuurcombinaties. Daarbij
wil het ministerie ook zicht krijgen op de randvoorwaarden, kansen en belemmeringen van
natuurcombinaties en de rol van het rijk bij het stimuleren van natuurcombinaties. Dit inzicht kan het
rijk gebruiken in zijn beleid.
Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek is om het inzicht in het concept natuurcombinaties en de meerwaarde
voor verschillende functies en voor het natuurbeleid te vergroten. De rijksoverheid wil graag weten of
zij natuurcombinaties als onderdeel van het natuurbeleid moet stimuleren. In aanvulling op deze
meerwaarde wil de rijksoverheid graag inzicht krijgen welke handelingsperspectieven zij heeft om
natuurcombinaties verder te stimuleren.

Natuurcombinaties kunnen veel verschillende combinaties van natuur en maatschappelijke functies
2

zijn. Op lokale en regionale schaal zijn er tal van voorbeelden, zoals de Natuursuper , waarbij

2

http://natuursuper.nu/
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braakliggende gronden ingericht worden als tijdelijke tuin, dijkversterking in Noord-Holland met
aandacht voor recreatie, biodiversiteit en veiligheid en recreatie en natuurontwikkeling in de
uiterwaarden (Boonstra et al., 2014). Er is dus ook een verscheidenheid aan meerwaarde (natuur en
andere maatschappelijke functies). Door deze (potentiële) meerwaarde op een overzichtelijke manier
weer te geven, zicht te krijgen op de randvoorwaarden, kansen en belemmeringen voor enkele
specifieke natuurcombinaties – te weten natuur & bouwen en natuur & water – en de rol van de
overheid te verhelderen, draagt het onderzoek bij aan het realiseren van natuurcombinaties.
Bijbehorende vragen zijn:
• Wat zijn natuurcombinaties?
• Op welke wijze kan de meerwaarde van natuurcombinaties voor verschillende functies inzichtelijk
gemaakt worden?
• Wat is de meerwaarde van natuurcombinaties voor verschillende functies?
• Wat is de waarde van het concept natuurcombinaties voor het natuurbeleid?
• Wat is de rol van de rijksoverheid bij het stimuleren van natuurcombinaties zodat deze een zinvolle
bijdrage kunnen leveren aan beleid?
• Welke randvoorwaarden, kansen en belemmeringen zijn er om natuurcombinaties te ontwikkelen?
Werkwijze
In deze studie hebben we in eerste instantie middels een literatuuronderzoek een definitie gegeven
van natuur, natuurcombinaties en de meerwaarde ervan voor verschillende functies en beleid.
Aansluitend hebben we gereflecteerd op verschillende concepten van relatie tussen natuur en
maatschappij, waarvan natuurcombinaties er één is. Daarna hebben we een methodiek ontwikkeld om
de meerwaarde van natuurcombinaties voor verschillende functies inzichtelijk te maken. Vervolgens
hebben we in de literatuur en door middel van interviews onderzocht wat de meerwaarde is voor
verschillende functies in de samenleving van natuurcombinaties met bouwen en met water en welke
randvoorwaarden, kansen en belemmeringen hierbij van toepassing zijn. Ten slotte hebben we op
basis van het voorgaande en expert judgement conclusies getrokken over de meerwaarde van
natuurcombinaties voor verschillende functies in de samenleving en de meerwaarde van het concept
natuurcombinaties voor het natuurbeleid.
Afbakening
Om het onderzoek overzichtelijk te houden, richten we ons in dit onderzoek op natuurcombinaties in
de bouw- en watersector. Natuurlijk zijn er tal van andere natuurcombinaties te bedenken die wellicht
weer een andere meerwaarde, andere randvoorwaarden, kansen en belemmeringen met zich mee
zouden brengen, zoals natuur in combinatie met de gastvrijheidssector. We hebben echter, in overleg
met de opdrachtgever, gekozen voor deze afbakening. We analyseren voornamelijk hoe bedrijven in
deze sectoren – waterbedrijven en bouwbedrijven – tegen de meerwaarde van natuurcombinaties
aankijken. Echter, we zullen ook enkele natuurcombinatieprojecten bekijken waarbij overheden
initiatiefnemer zijn.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaan we in op verschillende definities van natuur, natuurcombinaties en de
meerwaarde ervan, geven we reflectie op verschillende concepten over de relatie tussen natuur en
samenleving en schetsen we de gebruikte methodiek om de meerwaarde inzichtelijk te maken.
Hoofdstuk 3 beschrijft de bevindingen van het onderzoek naar de meerwaarde van natuurcombinaties
met bouwen en water en geeft inzicht in randvoorwaarden, kansen en belemmeringen om
natuurcombinaties te stimuleren. We sluiten in hoofdstuk 4 af met de conclusies uit het onderzoek.

3

http://ipo.nl/vitaal-platteland/beheer-subsidiestelsel-natuur-en-landschap-snl/natuurlijk-beweging/vertrouwen-kwekenen-daarvan-de-vruchten-plukken
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2

Definities, Reflectie en Methodiek

Om zicht te krijgen op de meerwaarde van natuurcombinaties, is het van belang om te weten wat we
onder natuur, natuurcombinaties en de meerwaarde hiervan verstaan. Daarom gaan we in dit
hoofdstuk in op deze begrippen en komen we tot een afbakening. Ook gaan we in op verschillende
concepten over de relatie tussen natuur en samenleving. Ten slotte ontwikkelen we een methodiek om
de meerwaarde van natuurcombinaties inzichtelijk te kunnen maken.
Paragraaf 2.1 beschrijft de definities van natuur, natuurcombinaties en de meerwaarde ervan. In
paragraaf 2.2 reflecteren we op natuurcombinaties als onderdeel van de mate waarin natuur en
samenleving samengaan. Tot slot presenteren we in paragraaf 2.3 de methodiek waarmee de
meerwaarde van verschillende casestudies wordt beoordeeld.

2.1

Definities

2.1.1

Natuur

Mensen hebben verschillende opvattingen over de betekenis van natuur en dat wordt erkend in de
Rijksnatuurvisie 2014 van het Ministerie van EZ (2014a). Ook Buijs (2009) stelt in het rapport “Maar
wat is de natuur?” dat veel Nederlanders een breed natuurbegrip hanteren. Volgens Buijs (2009) heeft
het woord “natuur” een lading die door mensen verschillend wordt beleefd. Dit komt tot uiting in
verschillende natuurbeelden en waarden die mensen aan natuur toekennen (Buunk, 2013). In dit
onderzoek vatten we ‘natuur’ breed op: het gaat niet alleen om biodiversiteit – wat tot voor kort vaak
als dominant beleidsdoel gezien werd –maar ook om landschap, groen en natuurlijke hulpbronnen en
omstandigheden. Wat we onder natuur verstaan (en hoe het gewaardeerd wordt), is dus afhankelijk
van de context. Natuur kan dan gaan over verschillende typen natuur, zoals wildernisnatuur, tijdelijke
natuur, functionele natuur, multifunctionele natuur, stadsnatuur en mens-inclusieve natuur. Daarbij
sluiten we aan bij het natuurbegrip zoals dat ook in de Rijksnatuurvisie wordt gehanteerd (Ministerie
van EZ, 2014a).

2.1.2

Natuurcombinaties

Er is sprake van een natuurcombinatie als een initiatief de natuur zoals hierboven gedefinieerd
versterkt én van waarde is voor andere functie(s), waarbij de functies elkaar ook weer versterken
(gebaseerd op Ministerie EZ, 2014; RLI, 2013, Luttik et al., 1999). Bij een “combinatie” gaat het altijd
om meer dan één functie. Naast de functie “natuur” zijn er dus meer functies die profiteren van een
voorgestelde ingreep. In die zin is er bij natuurcombinaties per definitie sprake van een meerwaarde
voor natuur en andere functie(s). Daarbij is de waarde van natuurcombinaties (gereflecteerd in de
oppervlakte van de bollen) meer dan de som van de waarden van losse functies (zie Figuur 2.1).
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Figuur 2.1

Waarde natuurcombinatie groter dan de som der delen.

Er zijn diverse natuurcombinaties met andere functies te maken. Bijvoorbeeld tussen natuur en
landbouw. Voorbeeld is het aanleggen van bloemrijke singels en grasstroken door akkerbouwers op
het land, waardoor organismen zich ontwikkelen die het bodemleven positief beïnvloeden. Hierdoor
kunnen akkerbouwers betere gewassen oogsten en kunnen zij meer inkomsten genereren. Ook tussen
natuur en recreatie (Boonstra et al., 2014), natuur en water (Van Hattum et al., 2014), natuur en
economie (Smits et al., 2013, Daily et al., 2002, PBL, 2013) zijn diverse combinaties mogelijk.

2.1.3

Meerwaarden van natuurcombinaties

De exacte meerwaarde van natuurcombinaties voor functies is lastig te bepalen. Diverse studies
richten zich op de financiële meerwaarde van natuur(combinaties). In de beginjaren van dit
millennium is het principe van payment for environmental services geïntroduceerd (Engel et al., 2008;
Wunder, 2005). Dit is daarna toegepast op ecosystemen (payments for ecosystem services). In TEEB

4

(The Economics of Ecosystems and Biodiversity) voor het Nederlandse bedrijfsleven is onderzoek
gedaan naar de economische waarde van ecosysteemdiensten voor verschillende typen natuur (KPMG,
4

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010) is dé internationale studie die het belang van ecosystemen
en biodiversiteit voor de maatschappij en voor de aanpak van internationale problemen op het gebied van klimaat,
armoede en grondstoffenvoorziening internationaal onder de aandacht heeft gebracht. TEEB wil mensen bewust maken
van de waarden van ecosysteemdiensten en biodiversiteit en geeft handvatten om deze waarden te berekenen en te
integreren in nationale en lokale gebiedsprocessen. De Verenigde Naties hebben het TEEB-initiatief omarmd in een nieuw
strategisch plan voor biodiversiteit (periode 2011-2020). Nederland besloot in navolging hiervan, net als veel andere
landen, TEEB-studies uit te voeren. Het gaat achtereenvolgens om ‘TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven’, ‘TEEB voor
de Stad’, ‘TEEB Natuur en Gezondheid’, ‘TEEB voor Caribisch Nederland’, ‘TEEB Handelsketens’ en ‘TEEB voor gebieden’
(Hendriks et al., 2014).
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2012). Daaruit blijkt dat verschillende typen natuur bedrijven economische waarde(n) biedt, door
kostenreductie, strategische positionering tegenover concurrenten, creatie van nieuwe markten,
reputatiewinst onder consumenten en productinnovatie. In ander studies (PBL, 2014, Ruijgrok et al.,
2004) zijn vooral binnen het kader van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), Leidraad
Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) of kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) methoden ontwikkeld of
toegepast om naast de geprijsde welvaartseffecten ook de niet-geprijsde welvaartseffecten van natuur
en landschap in geld uit te drukken (Kumar et al., 2014). Bij de geprijsde welvaartseffecten kun je
denken aan extra inkomsten uit natuur, bedrijfseconomische waarden (d.w.z. de impact van natuur op
bedrijfsresultaten). De niet-geprijsde welvaartseffecten op micro- en macro-economisch niveau zijn de
waarden die aan natuur worden toegekend (d.w.z. de impact van natuur op zaken die voor bedrijven
behoren tot de economische randvoorwaarden, zoals gezonde werknemers, aantrekkelijke
vestigingsplaatsen, beschikbaarheid natuurlijke hulpbronnen, et cetera). Maar als ondernemers geen
verdienmogelijkheden zien in natuurcombinaties, zullen ze niet snel investeren in natuurcombinaties.
Dit komt doordat het ontbreekt aan een effectieve koppeling tussen kosten en baten van natuur,
waardoor het verdienmodel niet helder is (RLI, 2013).
Naast de geprijsde welvaartseffecten (de zgn. economische meerwaarde) zijn er ook niet-geprijsde
welvaartseffecten, waaronder een sociale of maatschappelijke meerwaarde van natuurcombinaties
(Vom Hau, 2012, Van Leenders et al., 2014, Maas et al., 2009). In het verleden zijn diverse
onderzoeken uitgevoerd naar de maatschappelijke meerwaarde van natuur (en functie)combinaties
(zie Muradian et al., 2013, Agentschap NL, 2012). Ook in de Rijksnatuurvisie wordt deze
maatschappelijke meerwaarde onderstreept (Ministerie van EZ, 2014). Het gaat dan om de
meerwaarde van natuurcombinaties voor bijvoorbeeld gezondheid, beleving, sociale cohesie en
leefbaarheid, waarbij de opbrengst niet in geld kan worden uitgedrukt. Vaak is het onduidelijk wat
hierbij de meerwaarde is voor de functie die met natuur gecombineerd wordt.
Naast economische en maatschappelijke meerwaarde hebben natuurcombinaties ook meerwaarde
voor de natuur zelf; de ecologische meerwaarde. Dit kan op verschillende manieren uitgedrukt
5

worden, bijvoorbeeld in een toename van aantal soorten, verhoging van de natuurkwaliteit of meer
ruimte voor natuur (hectares).
De meerwaarde van natuurcombinaties voor verschillende maatschappelijke functies kan zich op
verschillende manieren manifesteren (o.a. gebaseerd op RLI, 2013):

5

De invulling van natuurkwaliteit hangt samen met natuurbeelden die mensen hebben (Buijs, 2009). Mensen met een
wildernis natuurbeeld bepalen vaak natuurkwaliteit aan de hand van aanwezige (internationale) biodiversiteit, terwijl een
persoon met een functioneel natuurbeeld een geordend natuurlijk landschap als natuurkwaliteit beschouwd.
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Figuur 2.2

De meerwaarde van natuurcombinaties voor verschillende functies.

Bij het bepalen van de meerwaarde van natuurcombinaties is het ook van belang voor wie de
natuurcombinatie van meerwaarde is. In dit onderzoek richten we ons vooral – maar niet uitsluitend –
op ondernemers. In de afweging om te investeren in natuurcombinaties is het van belang om te weten
wie effecten ondervindt van de investering in de natuurcombinatie en welke meerwaarde voor de
functies dat heeft. Hieraan liggen persoonlijke drijfveren en waarden ten grondslag. “Waarden zijn
wenselijke, situatie overstijgende doelen, variërend in belangrijkheid, die dienen als leidende principes
in het leven van mensen” (Rokeach, 1973:5). De (meer)waarde die aan een natuurcombinatie wordt
toegekend, is dus subjectief; ze wordt bepaald door het referentiekader van de betreffende actor en
kan dus per individu verschillen. De meest voorkomende waarden kunnen aan functies gekoppeld
worden die een rol spelen bij het beoordelen van de meerwaarde.

Tabel 2.1
Voorbeeld van waarden per functie.
Functie
Natuur
Recreatie

Waarden
wildernis, functioneel, arcadisch, breed
gezondheid, beleven, vermaak, ontspanning, gezelligheid, tevredenheid, geluk, welzijn, kennis
(negatief: angst, stress)
Water
veiligheid (vertaling van negatieve waarde, namelijk angst voor overstroming, dood), gezondheid
(drinkwater), ontspanning (verkoeling), nut (industrieel water, functioneel), voor natuur: overleving
Sociale Cohesie
gemeenschappelijkheid, veiligheid, betrokkenheid, identiteit, geborgenheid, zekerheid
Bouwen
onderscheidend, bedrijvigheid, bezit, vernieuwend
Voedselproductie milieubewust, dierenwelzijn, overleven, gezondheid
Cultuurhistorie
verbondenheid, identiteit, geborgenheid
Verkeer
bereikbaarheid, efficiëntie

Buunk (2013) heeft onderzoek gedaan naar welke waarden ten grondslag liggen aan opvattingen over
natuur. Zijn onderzoek maakt duidelijk dat de kijk op natuur en het bepalen van de meerwaarde van
natuurcombinaties voor de natuur in een natuurcombinatie subjectief is. In Bijlage 4 is een
waardenkaart opgenomen waarin 22 waarden en 6 morele fundamenten zijn opgenomen.
In deze studie doen we geen onderzoek naar de onderliggende waarden van partijen bij
natuurcombinaties, laat staan dat we bepaalde waarden als uitgangspunt nemen om de meerwaarde
te beoordelen. We adresseren in dit onderzoek wel het belang van waarden.
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2.2

Reflectie: Concepten voor relatie tussen natuur en
samenleving

In deze paragraaf reflecteren we op het begrip natuurcombinaties door op basis van een
literatuurstudie in te zoomen op de vier concepten van relatie tussen natuur en samenleving, waarbij
natuurcombinaties centraal staat in een van de concepten.

2.2.1

Natuur en samenleving zijn gescheiden

In het eerste concept is natuur gescheiden van andere maatschappelijke functies. Er is dan ook vrijwel
geen interactie tussen natuur en samenleving. Natuur wordt gescheiden van interacties omdat het een
voorwaarde voor natuurbescherming is (Van der Zouwen, 2006). Dit concept stoelt op een klassieke
visie met de aanname dat veel ecosystemen en soorten slecht gedijen bij intensieve interactie
(Hendriks et al., 2010). Natuur is ‘wildernis’ die het beste gedijt zonder de mens. Het gevolg van deze
strikte scheiding is een zekere polarisatie tussen economische activiteiten en het behoud van natuur.
Centraal in deze benadering staat het perspectief van natuur als erfgoed: de natuur inclusief haar
soortenrijkdom die we van de aarde hebben geërfd, moeten we zo goed mogelijk doorgeven aan de
generaties na ons (Veenenklaas, 2012). Dit perspectief is sterk aanwezig in het EUbiodiversiteitsverdrag EU 2020, waarin het eerste streefdoel het in stand houden en herstellen van
natuur is. Dit concept kenmerkt zich ook door een focus op natuurbehoud. In die zin is het concept
defensief. De kijkrichting vitale natuur – waarbij internationaal karakteristieke natuur behouden moet
blijven – is in dit concept dominant (PBL, 2012).
De scheiding van natuur en samenleving was tot voor kort dominant in het Nederlandse natuurbeleid.
Beleidsinstrumenten, zoals ecologische hoofdstructuur (EHS) en soortenbeleid, gingen in principe uit
van een scheiding van functies en het minimaliseren van menselijke invloed en het bieden van ruimte
voor grootschalige natuurlijke processen, met als doel dat dit het beste zou zijn voor de natuur (Van
der Zouwen, 2006, Veenenklaas, 2012, PBL, 2012).

2.2.2

De samenleving benut de natuur totdat zij is uitgeput

Het tweede concept van relatie tussen natuur en samenleving is die van benutting van natuur en
natuurlijke hulpbronnen door de samenleving tot dat deze uiteindelijk uitgeput raken. In dit concept
gebruikt de samenleving niet hernieuwbare grondstoffen zoals olie, steenkool of bijvoorbeeld bossen
voor economische doeleinden. Er is in dit concept sprake van een eenzijdige relatie; de samenleving
gebruikt de natuur. In dit concept staat het perspectief natuur als kapitaalgoed en functionele natuur
centraal, waarbij natuur gezien kan worden als productiemiddel dat indirect, via de goederen en
diensten die het produceert, bijdraagt aan de behoeftebevrediging van mensen, alleen niet op een
duurzame manier (Veenenklaas, 2012, PBL, 2012). Dit concept brengt risico’s met zich mee in die zin
dat natuur en natuurlijke hulpbronnen snel uitgeput kunnen raken. Door overbevissing dreigen
bijvoorbeeld sommige vissoorten uit te sterven en door grootschalige houtkap worden grotere delen
6

tropisch regenwoud ontbost .

2.2.3

De samenleving benut de natuur zonder uitputting

Het derde concept gaat, net als het vorige concept, uit van benutting van de natuur door de
samenleving, alleen wordt in dit concept de natuur niet uitgeput en wordt er gewerkt aan het
beschermen van natuur om er zeker van te zijn dat de samenleving de natuur ook in de toekomst kan
benutten. De opvatting dat natuur van belang is voor menselijke activiteiten zelf is geruime tijd
bekend, maar krijgt steeds meer aandacht sinds de Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) de
diensten van natuur benoemt. De benutting van natuur in dit concept kan op verschillende manieren.
Een centraal gedachtegoed in dit concept is dat van ecosysteemdiensten. Dit zijn voordelen die
mensen genieten van natuur (Melman en Van der Heijde, 2011). De natuur met de bijbehorende
6
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processen zorgt bijvoorbeeld voor zuivering van lucht en water, voor voedsel, voor materialen als hout
7

en brandstof en draagt ook bij aan de recreatieve waarde van een gebied. Ecosystemen leveren vier
soorten diensten: productiediensten, regulerende diensten, maatschappelijke diensten en
ondersteunende diensten (zie Figuur 2.3).

Figuur 2.3

Ecosysteemdiensten.

Volgens Melman et al. (2011) en Muller et al. (2012) zijn ecosystemen en de diensten die ze leveren
de dragers van ons fysieke bestaan (productiediensten zoals voedsel, water), bepalen mede de
omstandigheden waarin we leven (regulerende diensten zoals CO 2 -vastlegging, waterveiligheid,
onderdrukking van plagen) en dragen in belangrijke mate bij aan ons welbevinden (culturele
diensten). Een betere benutting van ecosysteemdiensten biedt kansen voor de leefomgeving en voor
welvaart. Volgens Hendriks et al. (2010) zorgen ecosystemen voor een integrale benadering, waarbij
ecosystemen zoals grondstoffen en een mooi landschap die gecombineerd worden met economische
activiteiten zorgen voor meer maatschappelijke baten en werkt deze benadering kostenbesparing in de
hand (Asah et al., 2014).
Kenmerkend in dit concept is dat natuur een directe relatie heeft met de gebruiker, waarbij de natuur
de gebruiker een eenzijdige dienst levert. In dit model is de relatie tussen mens en natuur omgedraaid
van defensief naar participatief/offensief, waarbij natuur niet alleen beschermd en afgeschermd (1e
model) wordt, maar waarbij mensen in de natuur ook kunnen ondernemen (Luttik et al., 1999). In dit
concept kan natuur gezien worden als consumptie-, kapitaal- of erfgoed (Luttik et al., 1999 en
Veenenklaas 2012), afhankelijk van het type dienst dat de natuur biedt. In dit concept domineren de
kijkrichtingen functionele en beleefbare natuur. Bij functionele natuur gaat het om diensten die de
natuur levert zodanig te benutten dat ze duurzaam kunnen voortbestaan en bij beleefbare natuur om
het aantrekkelijk houden van natuur voor ontspanning en gezondheid (PBL, 2012).

2.2.4

De samenleving en natuur versterken elkaar; een wederkerig principe

In het vierde concept is sprake van wederzijdse versterking van natuur en de samenleving. Daarbij
gaat het om een positieve interactie tussen natuur en andere functies. Dit is het centrale uitgangspunt
van natuurcombinaties. Vaak wordt in deze benadering ook gewezen naar het begrip ‘natuurinclusief’.
Natuurinclusief houdt in de mate waarin een organisatie of individu bewust en/of onbewust natuur als
criterium meeneemt bij het denken en handelen (Broekmeyer et al., 2003). Natuurinclusief gedrag of
handelen hoeft niet per definitie te leiden tot natuurwinst. “Er kan in een project natuurinclusief
7

Ecosysteemdiensten zouden we ook in het concept ‘benutting met uitputting’ kunnen plaatsen, alleen gaan we er hier van
uit dat ecosysteemdiensten niet bijdragen aan uitputting van natuur.
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gedacht zijn, terwijl men op grond van een evenwichtige belangenafweging tot een besluit komt dat
niet positief voor de natuur is of dat belemmeringen zoals regelgeving het moeilijk maken om natuur
te realiseren.” (Broekmeyer et al., 2003:10). Doordat natuurinclusief gedrag niet per definitie tot
natuurwinst leidt, valt in onze beschouwing natuurinclusief gedrag buiten het concept wederkerigheid.
Bebbington (2013) heeft een systematische analyse gemaakt van mogelijkheden voor het gebruik van
natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en inclusieve groei via participatie van de samenleving. Hoewel
hij zijn analyse richt op delfstoffen, kan een soortgelijke systematiek worden opgezet voor natuurlijke
hulpbronnen. Bebbington (2013) geeft aan dat de huidige en historische politieke constellatie in
belangrijke mate bepaalt of de institutionele setting geschikt is voor meer inclusieve ontwikkeling. Met
name de bereidheid om de institutionele omgeving aan te passen, speelt hierbij een belangrijke rol.
Diaz et al. (2015) geven een conceptueel kader waarin de interactie tussen natuur en samenleving is
weergegeven. In Figuur 2.4 is te zien dat factoren als kennis, technologie, regelgeving en instituties
deze relaties bepalen.

Figuur 2.4

Conceptueel model interactie samenleving en natuur (Diaz et al., 2015).

In dit concept is de relatie tussen mensen en natuur participatief. Natuur is geen bedreiging voor de
maatschappij, bijvoorbeeld voor economische groei. Integendeel, economische groei en
natuurontwikkeling versterken elkaar en daarmee is er sprake van wederkerigheid.
Stuiver et al. (2013) geven aan dat wederkerigheid gaat over de wederzijdse afhankelijkheid tussen
de initiatiefnemer en de natuur. Een initiatiefnemer benut natuur én investeert in de natuur om de
voorziening ervan op peil te houden. Het concept natuurcombinaties past bij uitstek in dit model. De
essentie ervan is dat er sprake is van meervoudige meerwaarde: natuur kan zó gecombineerd worden
met maatschappelijke activiteiten en vice versa dat zowel natuur als samenleving er beter van wordt.
Ecosysteemdiensten kunnen in die zin ook in dit concept geplaatst worden, mits deze diensten elkaar
ook versterken. Dat is vaak niet het geval.
In dit concept kan natuur gezien worden als erfgoed, kapitaalgoed en consumptiegoed.
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Dit concept vormt in toenemende mate het heersende discours in het Rijksnatuurbeleid en vindt zijn
oorsprong in de vermaatschappelijking van natuur. Dit is het verweven raken van natuur met
maatschappij, zowel op het niveau van waarden (bijvoorbeeld integreren van natuurbehoud met
sociaal-economische groei) als van activiteiten (RLI, 2013). Door de groeiende aandacht vindt er veel
8

onderzoek plaats naar randvoorwaarden en kansen van natuurcombinaties .
Tot slot eindigen we de beschrijving van dit concept met een korte beschouwing op de relevantie en
voorwaarden van natuurcombinaties. Natuurcombinaties zijn zinvol wanneer ze impact hebben op de
functie natuur en andere functies en wanneer ze elkaar versterken (synergie). Het beoordelen van de
meerwaarde van natuurcombinaties voor afzonderlijke functies vraagt om een nieuwe kijk en
beoordeling van de functies. Vanuit een wederkerigheidsperspectief kunnen we dan ook stellen dat
een natuurcombinatie gevolgen heeft voor het ontwerp en de uitvoering van afzonderlijke functies. De
duinen zijn bijvoorbeeld geschikter als natuurcombinatie op het gebied van waterveiligheid en
drinkwaterwinning dan zeedijken en dammen.
Functies in een natuurcombinatie zijn niet statisch, maar veranderen door het
wederkerigheidsprincipe. Voor natuurcombinaties betekent dat er ruimte moet zijn om te kunnen
ontwikkelen, zodat functies zich kunnen mee ontwikkelen. Dit is een belangrijk uitgangspunt van
natuurcombinaties, maar impliceert ook dat in sommige situaties natuurcombinaties minder geschikt
zullen zijn, omdat de functie het niet toelaat dat er ruimte is voor ontwikkeling. Ook hangt het af van
de samenstelling van functies hoe een natuurcombinatie eruitziet. Zo zal de combinatie
natuurontwikkeling en waterwinning in de duinen betekenen dat natuur andere kwaliteiten mag
(moet) hebben dan wanneer natuur met recreatie wordt gekoppeld. Dit besef is belangrijk wanneer we
naar natuurcombinaties kijken.

2.3

Methode voor het inzichtelijk maken van meerwaarde
natuurcombinaties

De meerwaarde van het investeren in natuurcombinaties kan op drie niveaus bepaald worden. Hierbij
volgen we het monitorings- en evaluatiekader, ontwikkeld door de EU (DG AGRI, 2010), voor de
evaluatie van het EU Plattelandsontwikkelingsprogramma, het zogenaamde Common Evaluation and
Monitoring Framework (CMEF). CMEF onderscheidt drie niveaus van gevolgen of in dit geval
meerwaarde. Ten eerste op output-niveau, hierbij gaat het om de activiteiten die worden uitgevoerd
om de natuurcombinatie te realiseren en het zichtbare resultaat ervan. Ten tweede op outcomeniveau, waarbij het gaat over het directe effect van de natuurcombinatie en ten derde op impactniveau, dat gaat over de veranderingen die de natuurcombinatie met zich meebrengt voor de
maatschappij. In dit onderzoek zullen we de meerwaarde op deze verschillende niveaus aangeven.
De meerwaarde is afhankelijk per stakeholder. Om de meerwaarde voor de initiatiefnemer in beeld te
brengen, maken we in dit onderzoek gebruik van de zogenaamde Logical Framework (LOGframe).
Door impact, outcome, output en activiteiten van het natuurcombinatie-initiatief en de daarbij horende
indicatoren, bronnen en aannames aan te geven, kan de initiatiefnemer een afweging maken of het
investeren in de natuurcombinaties een meerwaarde oplevert.

8

O.a. onderzoek naar natuurcombinaties in bossen en mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur.
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Tabel 2.2
LOGFrame Meerwaarde Natuurcombinaties: inzicht in de meerwaarde van natuurcombinatieinitiatieven.
Beschrijving Natuurcombinatieinitiatief

Indicatoren

Bronnen/
meetmethode

Aannames

Impact

Welke veranderingen in de
maatschappij brengt het
initiatief met zich mee?

Met welke indicatoren
zijn de doelen van het
initiatief inzichtelijk te
maken?

Welke informatie kan
verzameld worden die
zicht geeft op de
indicatoren?

Welke externe factoren
zijn nodig om de doelen
op de lange termijn te
halen?

Outcome

Wat zijn de effecten van
het initiatief?

Met welke indicatoren
zijn de effecten van het
initiatief inzichtelijk te
maken?

Welke informatie kan
verzameld worden die
zicht geeft op de
effecten?

Welke externe factoren
zijn nodig om de
effecten te realiseren?

Output

Wat is het tastbare
resultaat van het initiatief?

Met welke indicatoren
zijn de resultaten van
het initiatief inzichtelijk
te maken?

Welke informatie kan
verzameld worden die
zicht geeft op de
resultaten?

Welke externe factoren
zijn nodig om de
resultaten te behalen?

Middelen
Welke middelen zijn
nodig om de activiteiten
uit te voeren?

Kosten
Wat zijn de kosten voor
de activiteiten?

Wat zijn de voorwaarden
voordat de activiteiten
kunnen starten?

Activiteiten Welke activiteiten moeten
uitgevoerd worden om
doelen, outcome en output
te halen?

Tabel 2.3
Meerwaarde van de natuurcombinatie voor verschillende stakeholders.
Wie ondervindt
meerwaarde?

Welke effecten zijn dat
(outcome)

Wat is het resultaat
(output)

Met welke indicatoren is
de meerwaarde
inzichtelijk te maken?

Natuurorganisatie A
Natuurorganisatie B
Gebruiksgroep A
Gebruiksgroep B
Gemeentelijk overheid
Provinciale overheid
Rijksoverheid
Etc.

We zullen deze methode toepassen in het volgende hoofdstuk.
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3

Bevindingen

In dit hoofdstuk gaan we op basis van de literatuur en interviews in op de meerwaarde van
natuurcombinaties met andere functies. Daarbij focussen we op natuurcombinaties bouwen en water.
Ook gaan we in op randvoorwaarden, belemmeringen en kansen die geschetst worden om
natuurcombinaties te stimuleren. We starten met het beschrijven van de meerwaarde van enkele best
practices van natuurcombinaties met bouwen en gaan vervolgens in op de randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen om tot meerwaarde van natuur en bouwcombinaties te komen. Vervolgens doen
we dit voor natuurcombinaties met water.

3.1

Natuur en Bouwen

3.1.1

De meerwaarde van natuurcombinaties met bouwen: Best practices

Diverse stakeholders werken aan projecten waarbij natuur en bouwen gecombineerd worden. Dat men
potentie ziet in deze natuurcombinatie blijkt ook uit het instellen van de Groene Tafel natuur, inclusief
bouwen. Daarin wordt gekeken hoe de civieltechnische aspecten van de opgave kunnen worden
verbonden met ecologische aspecten. Deelnemers werken daarin twee projecten uit: 1) Het aanleggen
van de noordelijke randweg bij Eindhoven en 2) de aanleg van de Waddendijk onderdeel van het
Deltaprogramma. Er zijn echter veel meer projecten van natuur en bouwcombinaties. In Figuur 3.1
geven we een overzicht van de projecten die we onderzocht hebben en geven we aan welke functies
gecombineerd worden.

Tabel 3.1
Functiecombinaties per project.

Ruimte

Financieel

x
x
x
x

Lokale economie

x
x
X
X
X
X
x

Veiligheid

x
x
x
x
x
X
x

Toerisme & recreatie
cultuur

Bouwen

Getijdenduiker
Brouwerseiland jachthaven
High Line bridge
Ecobeach
N11
Markenwadden
Randweg Zundert

Natuur

Project

x
x

x
x
x

x

x

X

x
x
X
x

X

x
X
x

Om de meerwaarde van natuurcombinatie tussen bouwen en natuur in beeld te brengen, maken we
gebruik van Logical Framework (LOGframe). We illustreren dit aan de hand van twee voorbeelden:
Waterdunen/Getijdenduiker en High Line bridge.

9

Voor meer voorbeelden, zie Bijlage 1.
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9

Waterdunen/Getijdenduiker
(http://www.waterdunen.com/), Smit en Blom (2013)
In het project Waterdunen – tussen Breskens en Groede – werken de provincie Zeeland, gemeente
Sluis, Waterschap Scheldestromen, Molecaten en het Zeeuws Landschap aan het versterken van de
kust bij Waterdunen. Daarnaast werken partijen aan een groot natuur- en recreatiegebied. Een van de
maatregelen in het project is het aanleggen van een getijdenduiker. Hierdoor zal het aan te leggen
getijdengebied via de getijdenduiker rechtstreeks in verbinding staan met de Westerschelde.
Getijdenduiker Waterdunen is een doorlaatmiddel dat ervoor zorgt dat het water uit de Westerschelde
in en uit kan stromen, dwars door de primaire waterkering. Drie kokers van elk 12m2 doorsnede,
voorzien van schuiven, gaan een gedempte getijdencurve in het binnendijks gelegen natuurgebied
realiseren. Zo kan elke getijdencyclus circa 1 miljoen m3 zeewater in en uit stromen voor nieuwe
natuur, waaronder slikken en schorren. Bij dreigend hoogwater worden de schuiven in de kokers
gesloten om de waterveiligheid te borgen (Smit et al., 2013).
De meerwaarde van dit natuurcombinatieproject voor verschillende functies is geschetst in de
volgende LOGframe.
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Tabel 3.2
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LOG-frame Waterdunen/Getijdenduiker (Natuurcombinatie Bouwen en Natuur).
Niveau van
Meerwaarde
Impact

Outcome

Output

Activiteiten

Functies

Meerwaarde

Indicatoren

Bronnen / meetmethode

Aannames

Natuur

Vergroten hoogwaardige
kwaliteit natuur in de
omgeving

Belevingswaarde ten aanzien van
natuur is toegenomen

Periodiek onderzoek naar natuurkwaliteit

Natuur blijft een belangrijke waarde
Waterveiligheid blijft een kernopgave
Recreatiebehoeften veranderen niet

Waterveiligheid Het borgen van kust en
waterveiligheid
Minder zwakke schakels in
kust
Recreatie
Recreatieve kwaliteit borgen

Compliance Waterveiligheid aan
regelgeving

Monitoring waterveiligheid via sensoren

Belevingswaarde ten aanzien van
recreatie in de provincie is
toegenomen

Periodiek onderzoek naar recreatiekwaliteit

Ruimte

Hoogwaardige ruimtelijke
kwaliteit borgen

Periodiek onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit

Natuur

Meer kustvogels die er
broeden en kunnen voeden
Ontwikkeling van meer zilte
natuur
Meer CO2-opvang

Belevingswaarde ten aanzien van
ruimte is toegenomen in de
provincie
Aantal kustvogels is toegenomen
t.o.v. voor de getijdenduiker
zilte vegetatie is toegenomen

Recreatie

Meer wandelmogelijkheden
Meer tevreden recreanten

Lokale
welvaart
Bouwen

Meer recreanten zorgt voor
groei lokale economie
Innovatieve bouwconstructie
zorgt voor profilering

Energie

Energieproductie door
getijdenduiker
Nieuwe zilte natuur, aangeplant
duin
slikken, schorren en geulen

Recreatie tevredenheid is
toegenomen
Wandelstructuur is verbeterd
Kwaliteit recreatie-mogelijkheden
Stijging lokale werkgelegenheid

- Tellen van aantal kustvogels
- Meten toename zilte vegetatie

Enquête recreatietevredenheid

Concurrerende bouwbedrijven hebben
geen vergelijkbaar ontwerp

Profilering van bouwbedrijf is sterker Meten toename opdrachten voor bouwbedrijf
dankzij innovatief project
Meten energie

Hoeveelheid hectare aangelegd zilte
vegetatie
Aantal slikken, schorren en geulen

Monitoring vegetatie

Waterveiligheid Getijdenduiker

Functioneren Getijdenduiker

Ruimte

Herstructurering terrein

Water

Aanwezigheid zoutwater

Nieuwe inrichting van terrein
goedgekeurd door opdrachtgevers
Meer zoutwater binnendijks

Mate van verzakking
Scheuren in duiker
Rapport

- Geschikt maken van een gebied voor zilte
natuur
- Het aanleggen van slikken, schorren en geulen
- Gebied geschikt maken voor wandelen
- Aanleggen getijdenduiker
- Promotiecampagne gebied

Vergelijkbare recreatievoorzieningen in
de omgeving nemen niet toe

Meten aantal banen

Er is meer energie opgewekt

Natuur

Er dient geen milieuvervuiling in de
omgeving plaats te vinden die de natuur
belemmert

Middelen
- geld
- personeel
- ruimte in regelgeving
(bestemmingsplannen aanpassen)

Het benodigde budget blijft
gegarandeerd.
Het consortium blijft in stand
De technische mogelijkheden zijn er om
de outputresultaten te garanderen

Meten gehalte zoutwater
Kosten
De kosten voor
Recreatiecasco, getijdenduiker, ontwikkelen
natuurgebied en infrastructurele ingrepen in hele
Waterdunen-project liggen op 65-70 miljoen euro

Commitment partijen
Draagvlak
Benodigde budget
Geen last van belemmerende regelgeving
(Natura 2000)

Voor een goede afweging is het ook van belang om te weten wat de meerwaarde van de
natuurcombinatie is voor verschillende stakeholders en (potentiële) gebruikers. Daarvoor kan
gebruikgemaakt worden van de volgende tabel.

Tabel 3.3
Meerwaarde project Waterdunen/Getijdenduiker per stakeholder.
Wie ondervindt
meerwaarde?
Natuurorganisatie

Recreanten
Gemeentelijk overheid
Provinciale overheid

Rijksoverheid

Impact
Vergroting
natuurkwaliteit

Borgen recreatieve
kwaliteit
Waterveiligheid

Welke effecten zijn dat
(outcome)?
Meer kustvogels die er broeden
en kunnen voeden
Ontwikkeling van meer zilte
natuur
Meer wandelmogelijkheden
Tevredenheid
Groei lokale economie, meer
banen
Meer bezoekers Zeeland

Meer banen in de
provincie
Profilering provincie
Belevingswaarde
recreatie in de provincie
Waterveiligheid
wordt Meer internationale soorten
versterkt

Wat is het resultaat
(output)?
Nieuwe zilte natuur,
aangeplant duin
slikken, schorren en geulen
Herstructurering
recreatieterrein
Herstructurering terrein
Aanwezigheid zoutwater

Aanwezigheid zoutwater

De meerwaarde van natuurcombinatie met bouwen kan ook aan de hand van het project High Line
Bridge geïllustreerd worden.
High Line bridge
(https://www.thehighline.org/)
De High Line bridge is een 2,2 km lang verhoogd park, 9m boven de grond. De brug was
oorspronkelijk in de jaren 1930 aangelegd als een spoorwegviaduct langs de westzijde van Manhattan
in New York. Toen in de jaren negentig van de vorige eeuw de beslissing werd genomen om de High
Line af te breken, stelde een groep buurtbewoners voor om het viaduct om te vormen tot een park,
gelijkwaardig aan de Promenade Plantée in Parijs. In 2006 werd gestart met de omvorming van de
verhoogde spoorweg tot een park. Het eerste deel werd in 2009 geopend. De High Line is nu een
verhoogd groen park/boulevard bereikbaar door middel van liften en trappen. Vanaf het park hebben
mensen een mooi zicht op de omgeving. Langs het centrale wandelpad zijn bloembedden en planten
aangelegd. Er zijn ook zitplaatsen en ligstoelen gecreëerd, evenals een aantal trappen van waaruit je
door een venster zicht hebt op het verkeer op 10th Avenue.
De meerwaarde van dit natuurcombinatie project is geschetst in de volgende LOGframe.
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Tabel 3.4
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LOGframe High Line Bridge Natuurcombinatie Bouwen en natuur.
Niveaus van
meerwaarde
Impact

Outcome

Functies

Meerwaarde

Indicatoren

Bronnen/meetmethode

Aannames

Natuur

Vergroten hoogwaardige
natuurkwaliteit

Belevingswaarde ten aanzien
van natuur is toegenomen

Periodiek onderzoek naar natuurkwaliteit

Recreatiebehoeften veranderen niet
Er komen geen andere bouwplannen

Recreatie &
cultuur

Recreatieve en culturele
kwaliteit

Periodiek onderzoek naar recreatiekwaliteit in
New York

Ruimte

Hoogwaardige ruimtelijke
kwaliteit

Lokale economie

Stijging lokale welvaart

Lokale
betrokkenheid

Lokale betrokkenheid
(gentrifying
neighbourhood)

Belevingswaarde ten aanzien
van recreatie is toegenomen
in heel New York
Compliance ruimtelijke
kwaliteit aan regelgeving
Belevingswaarde ten aanzien
van ruimte is toegenomen
Real Estate ontwikkeling is
toegenomen in de omgeving
Lokale betrokkenheid is
toegenomen in de omgeving

Natuur

Meer biodiversiteit
Meer groene voorzieningen

Natuurkwaliteit is verbeterd
Parkstructuur is versterkt

- Monitoren aandeel project aan
natuurontwikkeling in de stad
- Inspecties natuurontwikkeling

Er dient geen milieuvervuiling in de
omgeving plaats te vinden die de natuur
belemmert

Recreatie &
cultuur

Meer recreatieve
voorzieningen
Meer tevreden recreanten
Meer kunst

Aantal tevreden recreanten
Omvang Wandelstructuur
Kwaliteit recreatiemogelijkheden is toegenomen

Monitoren aandeel project aan recreatiebehoefte
in de stad Tevredenheidsonderzoek recreatie

Vergelijkbare recreatievoorzieningen in de
omgeving nemen niet toe

Bouwen

Innovatieve
bouwconstructie zorgt voor
profilering van stad
License to operate voor
bouwbedrijf

Meer bezoekers
Meer opdrachten voor
bouwbedrijf

Monitoren aantal opdrachten sinds bouw

Lokale welvaart

Financiën: Stijging van
omliggende vastgoedprijs
Inkomsten omliggende
ondernemers zijn gestegen

Vastgoedprijs is toegenomen
Huurprijzen zijn gestegen
Aandeel crime is afgenomen

Monitoren vastgoedprijs

Monitoring ruimtelijke kwaliteit

Periodiek onderzoek in hoeverre lokale economie
is gegroeid
Periodiek onderzoek in hoeverre lokale
betrokkenheid is toegenomen

Niveaus van
meerwaarde
Output

Functies

Meerwaarde

Indicatoren

Bronnen/meetmethode Aannames

Natuur

Flora (meer planten en
bloemen)

Aantal verschillende bloemen is
toegenomen

Monitoren flora

Het benodigde budget blijft gegarandeerd

Recreatie

Park
Aanwezig
Recreatievoorzieningen
Innovatieve brug

Aantal bezoekers park is toegenomen
(5 miljoen)

Tellen bezoekersaantallen

De technische mogelijkheden zijn er om de
outputresultaten te garanderen

Brug goedgekeurd door
opdrachtgevers
Middelen
- geld
- personeel

Rapport

Bouwen
Activiteiten

-Aanleggen, brug park en flora
-Gebied geschikt maken voor wandelen
-Promotiecampagne gebied

Kosten
150 miljoen dollar

Commitment partijen
Draagvlak
Benodigde budget
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Tabel 3.5
Meerwaarde project High Line Bridge per stakeholder.
Wie ondervindt meerwaarde?

Impact

Natuurorganisatie

Vergroting
natuurkwaliteit
Hoogwaardige
ruimtelijke kwaliteit
Lokale betrokkenheid
Recreatieve kwaliteit

Bevolking

Recreanten
Bouwbedrijf

Ruimtelijke kwaliteit
dankzij bouwbedrijf
Stijging lokale welvaart

Gemeente

Welke effecten zijn dat
(outcome)?
Meer biodiversiteit

Wat is het zichtbare
resultaat (output)?
Meer planten en bloemen

Stijging lokale welvaart

Aanwezigheid park

Meer recreatieve
voorzieningen
Licence to operate voor
bouwbedrijf
Meer bezoekers naar de
stad/ plek

Aanwezigheid park
Innovatieve bouwconstructie
Beter ingericht gebied

Deze LOGframes geven inzicht in de meerwaarde van de natuurcombinatie voor verschillende functies.
In Bijlage 1 hebben we voor verschillende projecten de meerwaarde van natuurcombinaties per functie
op output, outcome en impact inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan kunnen we stellen dat zowel op
impact, outcome en outputniveau verschillende soorten meerwaarde van natuurcombinaties met
bouwen (en andere functies) aanwezig zijn.
Meerwaarde van natuurcombinaties met bouwen
Op basis van de onderzochte natuurcombinatieprojecten kunnen we stellen dat natuurcombinaties met
bouwen voor de functie natuur voor aanleg van nieuwe natuur (output), meer biodiversiteit (outcome)
en verhoging van natuurkwaliteit (impact) zorgen. Voor de functie bouwen is de meerwaarde van de
natuurcombinatie dat het vaak om een innovatief project gaat waarmee het bouwbedrijf zich kan
profileren, waardoor het meer opdrachten en inkomsten kan genereren. Ook zien we in de diverse
projecten een meerwaarde voor de functie recreatie. In veel projecten waar wij naar gekeken hebben,
worden recreatieve voorzieningen aangelegd (output) die voor meer recreatiemogelijkheden zorgen
(outcome), waardoor de belevingswaarde van een gebied toeneemt (impact). Daarnaast is er in
projecten waar natuur en bouwen worden gecombineerd, ook vaak meerwaarde voor de functie
veiligheid, lokale economie en ruimtelijke kwaliteit (zie Bijlage 1).

3.1.2

Randvoorwaarden, kansen en belemmeringen van natuurcombinaties met
bouwen

Op basis van de interviews en literatuurstudie komen we tot meer inzicht in de randvoorwaarden,
kansen en belemmeringen en rol van overheden bij het bevorderen van natuurcombinaties met de
functie bouwen.
Randvoorwaarden
Veel bouwbedrijven zijn uitvoerend, waarbij de opdrachtgevers – vaak overheden – de kaders bepalen
van de bouwopdracht. Daarmee zijn zij degenen die de incentive voor bouwbedrijven kunnen geven
om te investeren in natuurcombinaties en bepalen zij in grote mate de randvoorwaarden van
natuurcombinaties. Volgens enkele respondenten handelen overheden vaak niet volgens het
natuurinclusief bouwen-principe, waardoor het ook niet in de opdracht verweven zit. Investeren in
natuur wordt daarmee een extra post. De uitdaging is dan vooral om met hetzelfde budget toch tot
een hogere natuurkwaliteit te komen door het efficiënt verbinden van functies en mogelijkheden.
Bij aanbestedingen wordt meestal de EMVI-methode gebruikt. Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI) betekent dat de overheid inschrijvingen selecteert op basis van een combinatie
van prijs en kwaliteit. Onder kwaliteit wordt onder meer publieksgerichtheid, duurzaamheid en
risicobeheersing verstaan. Vervolgens wordt de prijs-kwaliteitverhouding berekend op basis van
monetaire waarden. Het probleem is echter dat de waarde van natuur – net zoals de waarde van
duurzaamheid – niet goed valt te monetariseren, waardoor de meerwaarde van het investeren in
natuur niet duidelijk is en daarom sneller afvalt in een aanbestedingsprocedure. Bovendien is het
volgens een respondent vaak zo dat er in aanbestedingsprocedures maar drie inhoudelijke aspecten
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een rol kunnen krijgen, omdat je anders te veel versnipperd raakt in de beoordeling.
Natuurontwikkeling is dan iets wat wegvalt.
Een randvoorwaarde voor veel bouwbedrijven om te investeren in natuurcombinaties is dat er een
afwegingsmodel bestaat waarmee natuurwaarden kunnen worden vergeleken met sociale waarden en
dit wordt toegepast in een aanbestedingsprocedure. Belangrijke vraag daarbij is hoe je investeren in
natuur vergelijkt met een partij die CO 2 -reductie realiseert. Daarbij gaat het om een
waarderingsmodel in plaats van verdienmodel.
Belemmeringen voor natuurcombinaties met bouwen
De studie brengt zes belemmeringen voor natuurcombinaties met bouwen aan het licht:
• Bouwbedrijven richten zich vooral op impactreductie. Biodiversiteit is nog een beperkt thema voor
deze bedrijven.
• Er is vaak tussen partijen geen duidelijke overeenstemming wat zij onder natuur verstaan en wat de
kwaliteit van die natuur is en voor wie. Dit is niet direct een belemmering voor het ontwikkelen van
natuurcombinaties, maar dit bemoeilijkt wel een eenduidig inzicht op de meerwaarde van
natuurcombinaties.
• Enkele respondenten geven aan dat de maatschappij bouwbedrijven niet vertrouwt om aan de slag
te gaan met natuur. Het heeft daarmee last van een vooroordeel. Mogelijk gevolg is dat het
bouwbedrijf daarom ook niet de maatschappelijke ruimte krijgt om te investeren in
natuurcombinaties.
• Een belemmering voor natuurcombinaties met bouwen is dat bouwbedrijven te maken hebben met
Europese aanbestedingsregels. Deze regels – die uitgaan van eerlijke concurrentie – bemoeilijken
vernieuwende natuur-combinatieconcepten van bouwbedrijven, omdat er al snel sprake is van
oneerlijke concurrentie.
• Bouwbedrijven hebben regelmatig te maken met praktische knelpunten om natuur te realiseren,
bijvoorbeeld de eigendomssituatie van gronden of regelgeving ten aanzien van natuur. Dit maakt
het project complexer, waardoor bouwbedrijven ervoor kiezen om natuur niet mee te nemen,
waardoor kansen gemist worden voor natuurcombinaties.
• Als bouwbedrijven zelf investeren in natuurcombinaties is er vaak geen financiële waardering (en
EMVI-waarde) voor, waardoor bouwbedrijven hier uiteindelijk niet voor kiezen.
Kansen om meer natuurcombinaties met bouwen te realiseren
Er is een aantal kansen te benoemen om natuurcombinaties met bouwen te stimuleren.
• Een kansrijke oplossing om meer natuurcombinaties te realiseren, zou zijn als bouwbedrijven veel
eerder in het proces – bijvoorbeeld in de opdrachtverlenersfase – al aan tafel zitten bij de
opdrachtgever (zie ook Leenders et al., 2014). Op die manier kan het bedrijf aan de opdrachtgever
aangeven wat er allemaal mogelijk is met natuur, omdat zij vaak innovatieve ideeën hebben. In de
praktijk zien we steeds vaker dat een aannemer ook de planvorming voor zijn rekening neemt. Dit
wordt ook wel Plan, Design & Construct (PDC) genoemd. Rijkswaterstaat heeft via deze constructie
de vier maatregelen in de rivier Nederrijn in het kader van de Ruimte voor de Rivier aanbesteed en
heeft hier goede ervaringen mee (Doree & De Bree, 2011). Ze wil dan ook steeds vaker op deze
manier werken. Het helpt ook wanneer ecologen eerder betrokken worden bij het ontwerp en er
tijdig bij zijn als er keuzes voor een bepaalde ingreep worden gemaakt.
• Een kans om meer natuurcombinaties te realiseren, is wanneer er kan worden aangetoond dat er
een financieel belang is om te investeren in natuur. Zo verwachten diverse respondenten dat een
weg die niet natuurvriendelijk is aangelegd – waardoor veel dieren worden aangereden – op lange
termijn kostbaarder is dan een weg die wel natuurvriendelijk is waardoor er minder kosten gemaakt
hoeven te worden om dieren van de weg te halen.
• Kansen voor het bedrijfsleven liggen in het feit dat ze uitgedaagd moeten worden met innovatieve
ideeën te komen om slimmere en betere combinaties te verzinnen waarmee ze zich kunnen
onderscheiden van concurrenten.
• Een kans ligt er door natuurinclusieve bouwprojecten op een juiste wijze te communiceren. De juiste
wijze is dan een voor de doelgroep geloofwaardige actor met de daarbij horende terminologie. Hier
liggen dus kansen voor communicatiedeskundigen, die veelal in projecten ontbreken. Het is ook
nodig om stakeholdersmanagement toe te passen om risico’s te reduceren.
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Rol overheid
De overheid, in het bijzonder het Ministerie van EZ, kan verschillende acties ondernemen om
natuurcombinaties met bouwen te stimuleren:
We zagen eerder dat het een belemmering is dat de opdrachtgever uitgaat van EMVI en dat er geen
goed afwegingsmodel voor waardeberekening van natuur is. De overheid kan dit model ontwikkelen.
Een mogelijkheid zou zijn om als overheid meer te werken met Plan, Design en Construct-opdrachten,
zodat een aannemer eerder betrokken is in het proces. Daarbij helpt ook om in de vraagspecificatie
meer aandacht te hebben voor natuurelementen.
Milieueffectrapportages zijn onderdeel van de aanbesteding. Daarin wordt vaak aangeven wat een
aannemer verkeerd kan doen. Het is beter om het juist om te draaien en aan te geven hoe goed doen
gewaardeerd kan worden.
Van belang is dat er meer afstemming plaatsvindt tussen beleidsafdeling van de overheid en de
afdelingen die met inkoop of aanbestedingen bezig zijn. Nu is dat vaak gescheiden, wat ervoor zorgt
dat natuur in aanbestedingsprocessen nog beperkt terugkomt.
Een randvoorwaarde voor natuurinclusief denken is dat er een zekere mate van urgentie moeten
worden gekweekt. Alleen wijzen op verhoging van biodiversiteit is dan niet genoeg. Deze urgentie
kweken zou een rol van de overheid kunnen zijn. Er moet een duidelijk verhaal komen of zijn waarom
natuur belangrijk is en welk probleem je ermee oplost.
Overheden kunnen hun natuurambities in specifieke gebiedsprojecten expliciet maken, waardoor het
voor initiatiefnemers van projecten makkelijker wordt om natuur mee te nemen in het project.
Omdat I&M en Rijkswaterstaat opdrachtgevers zijn voor bouwen, kunnen zij de randvoorwaarden voor
natuur in projecten maken die op lager overheidsniveau verder expliciet kunnen worden gemaakt. Het
Ministerie van EZ kan inspiratie leveren voor die randvoorwaarden.

3.2

Natuur en Water

3.2.1

De meerwaarde van natuurcombinaties met water: Best practices

Er zijn veel voorbeelden te vinden van combinaties tussen water en natuur. Zo zien we dat natuur
veelvuldig gecombineerd wordt met waterveiligheid en waterkwaliteit.
De programma’s Natuurlijke Klimaatbuffers, Building with Nature, Ruimte voor de Rivier en het
Corporate Innovatie Programma van Rijkswaterstaat hebben veel kennis en ervaring opgeleverd over
combinaties van water en natuur in Rijkswateren. Deze programma’s hadden voornamelijk betrekking
op waterveiligheid. Bij de waterveiligheidsopgave zijn veel voorbeelden waaruit blijkt dat
“ecodynamische ontwerpen” een duurzaam alternatief kunnen zijn voor traditionele dijkversterking.
Bij ecodynamische ontwerpen gaat het om het tegelijkertijd aanleggen van waterbouwkundige
infrastructuur en kansen creëren voor natuur en milieu (Van Hattum et al., 2014).
In de regionale wateren vinden natuurcombinaties ook veel plaats op het gebied van waterkwaliteit,
zoals bij de uitvoering van projecten voor de Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord
Water en het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (Van Hattum et al., 2014).
In onderstaande Tabel geven we voor verschillende projecten aan welke functies gecombineerd
worden. Daarbij putten we uit het Programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat, waar
AT Osborne en Deltares functiecombinaties bij waterkeringen in beeld hebben gebracht, en natuur een
van de functies is. Zie Bijlage 2 voor een uitgebreide beschrijving van de projecten (AT Osborne &
Deltares, 2013).
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Tabel 3.6
Functiecombinaties per project.

Houtribdijk
Stadseiland
DUIN, Almere
Koopmanspolder
Westenholte
Punt van Voorne
Zeegras
Kristalbad
HoWaBo
Kennemerduincampings
Jachthaven
Marnemoende
Duinwatergebieden
Dunea
Vitens bos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Haven

(Vaar)weg

Landbouw

Waterzuivering

Wonen & werken

Waterberging

Toerisme & Recreatie

Grond & bouw

Natuur

Project

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Uit Tabel 3.6 blijkt dat in de meeste voorbeelden meer dan twee functies met elkaar zijn
gecombineerd. In alle voorbeelden gaat het om natuur, en in veel voorbeelden wordt de functie natuur
gecombineerd met de functies grond & bouw én toerisme. Verder zijn er verschillende voorbeelden
waarbij natuur gecombineerd is met waterberging, waterzuivering en havenactiviteiten.
Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de meerwaarde van het combineren van de
functies, brengen we hieronder de meerwaarde van natuurcombinaties tussen water en natuur in
beeld aan de hand van twee voorbeelden: Dunea en Kristalbad). Om de meerwaarde van de natuurcombinatievoorbeelden te duiden, maken we gebruik van het Logical Framework (LOGframe).
Duinwaterbedrijf Dunea
(bron: interview met Dunea)
Dunea is een drinkwaterbedrijf dat in het westen en zuiden van Zuid-Holland drinkwater levert aan
zo'n 1,3 miljoen mensen. Dunea beheert de duinen tussen Monster en Katwijk en gebruikt deze als
een natuurlijk filter. De waterwinning vindt in dit gebied plaats sinds 1874. Omdat de zoetwaterbel
onder de duinen sinds de jaren vijftig te klein werd, wordt er ook rivierwater van elders aangevoerd
(uit de Lek en de Maas). Naast 1,3 miljoen klanten krijgt het bedrijf ook jaarlijks 1 miljoen recreanten
op bezoek in de duinen. Een groot deel van die recreanten zijn ook klanten van Dunea.
De meerwaarde van dit natuurcombinatieproject wordt geschetst in het volgende LOGframe.
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Tabel 3.7
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LOGframe Dunea (natuurcombinatie Water en Natuur).
Niveau van
Meerwaarde
Impact

Functies

Meerwaarde

Indicatoren

Bronnen/meetmethode

Aannames

Natuur

Vergroten hoogwaardige kwaliteit
natuur in de omgeving (buiten het
gebied)
Meer biodiversiteit

Biodiversiteit is toegenomen (nieuwe soorten of
soorten komen ook in de omgeving voor)

Periodiek onderzoek naar
natuurkwaliteit

Natuur blijft een belangrijke waarde

Waterwinning Zuivering water en bufferfunctie bij
calamiteiten

Waterkwaliteit
Buffercapaciteit

Monitoring waterkwaliteit
Meten buffercapaciteit

Bedrijf

Hogere belevingswaarde door betere
natuurkwaliteit
Goed imago Dunea

Belevingswaarde ten aanzien van natuur in de
provincie is toegenomen
Imago is toegenomen

Natuur

Betere condities voor biotopen

Beoordeling condities biodiversiteit (bepaalde
soorten)

Periodiek onderzoek naar
belevingswaarde populatie
Periodiek onderzoek naar
klanttevredenheid en imago
Monitoring biodiversiteit

Recreatie

Meer recreanten
Meer tevreden recreanten

Meer recreanten (dagjesmensen)
Aantal tevreden recreanten
Aantal recreatiemogelijkheden
Kwaliteit voorzieningen
Bron voor drinkwaterwinning afschermen
Minder ontevreden klanten
Minder normoverschrijdingen bij calamiteiten
Aantal verschillende planten

Recreatie

Outcome

Waterwinning Bescherming van de drinkwaterwinning
Bedrijf
Betere dienstverlening Dunea
Output

Activiteiten

De waterwinning blijft gevrijwaard van
gebruik dat er niet mee samen gaat

Natuur

Meer vegetatie natuuroevers

Recreatie
Meer recreatieve voorzieningen
Aanleggen putten en leidingen (waterinfrastructuur)
Droogleggen infiltratieplas en aanleg natuuroevers
Plaggen bovenlaag duinen
Op gang brengen verstuiving
Bezoekerscentrum groter, nieuwe paden, et cetera

Aantal bezoekers duingebied (1 miljoen)
Middelen

Recreatiebehoeften veranderen niet

Er vindt geen milieuvervuiling in de
omgeving plaats die de natuur belemmert

Inspecties natuurontwikkeling
Tevredenheidsonderzoek recreanten Vergelijkbare recreatievoorzieningen in de
omgeving nemen niet toe

Monitoring drinkwaterkwaliteit
Klanttevredenheidsmeting
Monitoring drinkwaterkwaliteit
Monitoring condities voor
natuur/biodiversiteit
Bezoekersonderzoek
Kosten

Het benodigde budget blijft gegarandeerd
(inkomsten via waterrekening)
Commitment partijen (overheden,
terreinbeheerders)
Draagvlak klanten/burgers
Benodigde budget
Geen last van belemmerende regelgeving
(Natura 2000)

Voor een goede afweging is het ook van belang om te weten wat de meerwaarde van de
natuurcombinatie is voor verschillende stakeholders en (potentiële) gebruikers. Daarvoor kan
gebruikgemaakt worden van de volgende tabel:

Tabel 3.8
Meerwaarde project Dunea per stakeholder.
Wie ondervindt
meerwaarde?

Impact

Welke effecten zijn dat
(outcome)?

Wat is het resultaat
(output)?

Natuurorganisatie

Meer biodiversiteit

Vergroting natuurkwaliteit
Meer flora en fauna

Recreanten

Recreatieve kwaliteit en
natuurbeleving

Provinciale
overheid/Gemeentelijk
overheid

Goede
drinkwatervoorziening
Recreatiemogelijkheden
Beschermde natuur

Meer wandelmogelijkheden
Tevredenheid
Aantrekkelijkere omgeving
Meer recreanten
Drinkwatervoorziening niet
bedreigd

Betere condities door
plaggen, verstuiving en
aanleg natuuroevers
Bezoekerscentrum groter,
meer paden

Rijksoverheid

Drinkwatervoorziening
beschermd

Meer internationale soorten
flora en fauna

Kristalbad, Twente
(bron: AT Osborne & Deltares, 2013)
De ontwikkeling van het Kristalbad draait om meervoudig ruimtegebruik tussen Hengelo en Enschede.
Er zijn vijf functies gecombineerd: waterberging, waterzuivering, ruimtelijke kwaliteit, recreatief
medegebruik en ecologische verbindingszone. Wat betreft dat laatste: in de nieuwe situatie
functioneert het gehele projectgebied van Kristalbad als ecologische verbindingszone. Er is sprake van
een grote variatie aan biotopen voor talrijke planten- en diersoorten. De biotopen variëren van droog
naar nat en van bosachtig via struiken, riet en ruigte naar open water.
De meerwaarde van dit natuurcombinatieproject wordt geschetst in de volgende LOGframe.
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LOG-frame Kristalbad, Twente (natuurcombinatie Water en Natuur).
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Niveaus van
meerwaarde

Functies

Meerwaarde

Indicatoren

Bronnen/meetmethode

Aannames

Impact

Natuur

Vergroten hoogwaardige
natuurkwaliteit
Meer biodiversiteit door
ecologische
verbindingszone
Hogere belevingswaarde
van natuur
Gezuiverd (schoon)
oppervlaktewater
Benedenstrooms
Minder wateroverlast
stedelijk gebied van
Enschede en Hengelo
(droge voeten)
Ecologische
verbindingszone, grote
variatie aan biotopen
voor talrijke planten- en
diersoorten
Meer recreanten
(extensieve recreatie)
Betere recreatie
mogelijkheden

Biodiversiteit is toegenomen (nieuwe soorten
of soorten komen ook in de omgeving voor)

Periodiek onderzoek naar natuurkwaliteit

Recreatiebehoeften veranderen niet

Belevingswaarde toegenomen

Periodiek onderzoek naar recreatiekwaliteit

Kwaliteit oppervlaktewater

Metingen waterkwaliteit

Mate van wateroverlast

Aantal en intensiteit overstromingen

Natuurkwaliteit is verbeterd

Monitoren aandeel project aan
natuurontwikkeling in de stad en recreatie
en lokale economie

Er vindt geen milieuvervuiling in de
omgeving plaats die de natuur
belemmert

Inspecties natuurontwikkeling
Meting aantal recreanten

Vergelijkbare recreatievoorzieningen
in de omgeving nemen niet toe

Kwaliteit en aantal recreatiemogelijkheden is
toegenomen

Tevredenheidsonderzoek recreatie

Waterzuivering

Zuivering oppervlaktewater

Waterzuiveringsmogelijkheden

Capaciteit waterzuivering

Waterveiligheid

Berging overtollig
regenwater

Waterbergingsmogelijkheden

Capaciteit waterberging

Natuur

Betere condities voor flora
en fauna

Aantal verschillende planten en dieren

Monitoren flora

Recreatie

Meer recreatieve
voorzieningen, zoals
banken, borden, paden en
uitkijktorens met prachtig
zicht
Onder invloed van licht,
lucht en vegetatie zuivert
de waterbodem het water
Gebied geschikt voor
waterberging

Aantal recreatieve voorzieningen

Bezoekersonderzoek

Aantal recreanten

Tellen bezoekersaantallen

Waterzuiveringsmogelijkheden

Capaciteit waterzuivering

Waterbergingsmogelijkheden

Capaciteit waterberging

Middelen

Kosten

Commitment partijen

Personeel
Financiering

Niet bekend

Draagvlak burgers en bedrijfsleven

Recreatie
Waterzuivering

Waterveiligheid

Outcome

Natuur

Recreatie

Output

Waterzuivering

Waterberging
Activiteiten

Multifunctionele inrichting gebied Kristalbad met
de functies waterberging, waterzuivering,
ruimtelijke kwaliteit, recreatief medegebruik en
ecologische verbindingszone

Aantal recreanten

Het benodigde budget blijft
gegarandeerd
De technische mogelijkheden zijn er
om de outputresultaten te
garanderen

Benodigde budget

Tabel 3.10
Meerwaarde project Kristalbad per stakeholder.
Wie ondervindt meerwaarde?

Impact

Welke effecten zijn dat
(outcome)?

Wat is het zichtbare
resultaat (output)?

Natuurorganisatie

Vergroting
natuurkwaliteit
Hoogwaardige
ruimtelijke kwaliteit
Lokale betrokkenheid
Recreatieve kwaliteit

Meer biodiversiteit

Meer planten en bloemen

Stijging lokale welvaart

Aanwezigheid park

Meer recreatieve
voorzieningen
Licence to operate voor
bouwbedrijf
Meer bezoekers naar de
stad/plek

Aanwezigheid park

Bevolking
Recreanten
Bouwbedrijf

Ruimtelijke kwaliteit
dankzij bouwbedrijf
Stijging lokale welvaart

Gemeente

Innovatieve bouwconstructie
Beter ingericht gebied

Deze LOGframes geven inzicht in de meerwaarde van de natuurcombinatie voor verschillende functies.
In Bijlage 2 hebben we voor verschillende projecten de meerwaarde van natuurcombinaties per functie
op output, outcome en impact inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan kunnen we stellen dat zowel op
impact-, outcome- als outputniveau verschillende soorten meerwaarde van natuurcombinaties met
water (en andere functies) aanwezig zijn.
Meerwaarde natuurcombinaties met water
Water en natuur zijn vaak sterk met elkaar verweven. De waterkwaliteit is gebaat bij goede
natuurkwaliteit. Drinkwaterbedrijven die gebruikmaken van grondwaterwinningen zijn voor de
kwaliteit van het water afhankelijk van de grondwaterkwaliteit. Duinwaterbedrijven gebruiken de
duinen als een natuurlijk filter om oppervlaktewater te zuiveren. Waterberging en kustverdediging in
combinatie met natuur voorkomen wateroverlast en bieden hoogwaterbescherming.
Andersom kan door de natuur gezuiverd water de kwaliteit van omliggende natuur verhogen,
bijvoorbeeld als die gebieden verdroogd zijn. Waterwingebieden worden vaak ecologisch ingericht,
omdat dit de hoogste kwaliteit oplevert en dit ook vaak het goedkoopst is. Natuurcombinaties met
water zorgen onder meer voor het in stand houden en beheren van natuur en voor de aanleg van
nieuwe natuur (output); ze bevorderen de biodiversiteit in het gebied (outcome); ze trekken meerdere
planten- en diersoorten aan en verbeteren de kwaliteit van omliggende natuur (impact).
Ook zien we in de diverse projecten meerwaarde voor de functie recreatie. In veel projecten waar wij
naar gekeken hebben, worden recreatieve voorzieningen aangelegd (output) die voor meer
recreatiemogelijkheden zorgen (outcome), waardoor de aantrekkelijkheid en belevingswaarde van een
gebied toenemen (impact). Zo werken waterbedrijven aan waardecreatie door bijvoorbeeld het gebied
aantrekkelijk in te richten, waardoor het voor recreatieve doeleinden gebruikt kan worden.
Verder draagt de combinatie van natuurbeheer en openstelling van het gebied voor recreatie bij aan
het imago van het bedrijf. Klanten van drinkwaterbedrijven kunnen als recreant bijvoorbeeld een
kijkje in de keuken nemen van de drinkwaterwinning.

3.2.2

Randvoorwaarden, kansen en belemmeringen van natuurcombinaties met
water

Op basis van de interviews en literatuurstudie komen we tot meer inzicht in de randvoorwaarden,
kansen en belemmeringen en rol van de overheden bij het bevorderen van natuurcombinaties met de
functie water.
Het onderzoek brengt de volgende randvoorwaarden aan het licht:
• Voor zinvolle natuurcombinaties is een sterke en duidelijk zichtbare relatie van de ondernemer met
de directe omgeving en met natuurlijke hulpbronnen een voorwaarde. Deze relatie is aanwezig in de
watersector.
• Samenwerking tussen bedrijven in de watersector is nodig om (nog) meer natuurcombinaties van de
grond te krijgen. Een sterke voorlopende positie van de ondernemers binnen de keten of netwerk
lijkt een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen en doorvoeren van natuurcombinaties.
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• Investeringen in natuur moeten passen binnen de beheerplannen die voor het natuurgebied zijn
opgesteld, in overleg met de verantwoordelijke partijen.
• De bedrijven moeten investeringen in natuur financieel kunnen opbrengen.
Tijdens het literatuuronderzoek zijn we in Van Hattum et al. (2014) gestuit op de volgende
belemmeringen met betrekking tot (grote) projecten op het gebied van waterveiligheid:
• Discontinuïteit in de samenstelling van bestuurders, ambtenaren en andere vertegenwoordigers is
funest voor de voortgang van integrale water- en natuurprojecten en voor het vertrouwen dat
partijen in elkaar hebben.
• Procedures en spelregels zijn sterk gescheiden en verschillend bij water- en natuurbeleid. Ook de
netwerken zijn nog vaak sterk gescheiden.
• Budgetten voor water- en natuuropgaven zijn sectoraal. Het Deltafonds richt zich primair op de
waterveiligheids- en zoetwateropgaven. De uitvoering van het Deltaprogramma biedt een unieke
kans om te zoeken naar integrale oplossingen, maar meerkosten voor ambities op het gebied van
bijvoorbeeld natuur, recreatie, economie en ruimtelijke kwaliteit moeten door andere partijen
worden opgebracht.
• Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stuurt sterk op soberheid en doelmatigheid en hanteert een
stringente planning, waardoor een flexibele en integrale benadering van waterveiligheidsopgaven
moeilijk is.
• Traditionele oplossingen voeren vaak de boventoon, omdat innovatieve oplossingen risico’s met zich
meebrengen op het gebied van tijd, geld en het halen van doelen. Daarnaast is er vaak onvoldoende
kennis over de kosten en baten van innovatieve oplossingen.
Met betrekking tot drinkwaterwinning zijn gedurende het onderzoek de volgende belemmeringen
geconstateerd:
• Een belemmering is dat de impact van investeringen in natuurcombinaties op het bedrijfsrendement
van waterbedrijven en de natuurlijke omgeving niet helder is. Er is nader onderzoek nodig om hier
meer zicht op te krijgen.
• De regelgeving in beschermde natuurgebieden – in het bijzonder in Natura 2000-gebieden – kan
belemmerend werken, als er veel papierwerk gedaan moet worden en veel onderzoek naar de
effecten op natuur. Water- en natuurbeleid zijn onvoldoende verweven in rijks- en regionaal beleid
en planprocessen voor verschillende beleidsdossiers lopen niet synchroon.
• Drinkwaterbedrijven worden op basis van economische criteria onderling vergeleken middels een
benchmark met wettelijke basis. In deze benchmark sneeuwen zaken als natuur en duurzaamheid
onder. Dat duinwaterbedrijven relatief duur zijn doordat ze investeren in natuur, legt een druk op de
drinkwaterprijs en ondergraaft mogelijkheden om op natuur in te blijven zetten.
Ten slotte zijn dit de kansen voor natuurcombinaties met water en de rol die de overheid daarbij kan
spelen:
• Natuurcombinaties in Natura 2000-gebieden bieden kansen voor drinkwaterbedrijven. Natura 2000
is namelijk een krachtig juridisch instrument dat de bescherming van waterwingebieden
gemakkelijker maakt. Het gaat dan om gebruikszekerheid en vrijwaring tegen bedreigende
ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee is het beleid een goede aanvulling op het
grondwaterbeschermingsbeleid.
• Het draagvlak bij klanten om te betalen voor water en natuur (in de omgeving) is groot.
Onafhankelijk van de conjunctuur en het natuurbeleid kunnen drinkwaterbedrijven daardoor jaarlijks
beschikken over een substantieel bedrag om te investeren in natuur.
• De wens is dat het natuurbeleid en beheer flexibeler zal worden ingevuld, zodat er meer ruimte
ontstaat voor niet alleen hoogwaardige natuur in natuurgebieden, maar ook voor natuur in de
dagelijkse leefomgeving.
• Een overheid die meedenkt met de plannen en niet te star met de regels omgaat, maar goed kijkt
naar de intenties achter een plan en achter de eigen regels en beleidsdoelen.
• Ter bevordering van natuurcombinaties moet de provinciale overheid ervoor zorgen dat de
vergunningverlening sneller verloopt.
• De overheid is erbij gebaat de samenwerking van drinkwaterbedrijven en andere terreinbeheerders
te stimuleren, omdat zij hetzelfde maatschappelijk belang dienen. Als er tegengestelde belangen
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optreden, zou de overheid het voortouw kunnen nemen om ervoor te zorgen dat de partijen hier op
een constructieve manier uitkomen.
• De benchmark van drinkwaterbedrijven, die een wettelijke basis heeft, vergelijkt drinkwatertarieven
nu alleen op basis van financieel-economische criteria. Door deze bedrijven niet alleen te beoordelen
op basis van hun drinkwatertarieven, maar ook op basis van hun investeringen in natuur, is er voor
deze bedrijven ruimte om dergelijke investeringen ook daadwerkelijk te doen.
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4

Conclusies en Discussie

In dit hoofdstuk geven we conclusies over de meerwaarde van natuurcombinaties voor functies, voor
het natuurbeleid en de rol van de overheid om natuurcombinaties te versterken. We eindigen met een
discussie.

4.1

Conclusies

In dit onderzoek zien we natuurcombinaties als initiatieven die de natuur versterken én van waarde
zijn voor andere functie(s), waarbij de functies elkaar ook weer versterken. We vatten ‘natuur’ daarbij
breed op: het gaat niet alleen om biodiversiteit, maar ook om landschap, groen en natuurlijke
hulpbronnen en omstandigheden. Daarbij sluiten we aan bij het natuurbegrip zoals dat ook in de
Rijksnatuurvisie wordt gehanteerd (Ministerie van EZ, 2014a). De meerwaarde van natuurcombinaties
is de extra waarde die de combinatie van natuur en andere functies oplevert. Met het analyseren van
voorbeelden van natuurcombinaties zijn in dit onderzoek verschillende soorten meerwaarde in beeld
gebracht op basis van een literatuurstudie. In overleg met de opdrachtgever zijn de casestudies
beperkt tot twee maatschappelijke sectoren, namelijk bouwen en drinkwaterproductie. Voor een
aantal casestudies zijn aanvullend interviews met stakeholders gehouden. De meerwaarde van
natuurcombinaties is beoordeeld op verschillende niveaus (output, outcome en impact) en voor
verschillende functies, waaronder in ieder geval natuur, met behulp van het LOGframe.
Meerwaarde van natuurcombinaties voor functies
Op basis van de analyse van casestudies voor natuurcombinaties met bouwen en water kan
geconcludeerd worden dat wederkerigheid in de praktijk in veel gevallen goed opgepakt wordt en dat
het mogelijk is om winst te realiseren voor diverse functies, waaronder natuur, door de relatie te
versterken met andere functies. Dat betekent dat natuurcombinaties inderdaad meerwaarde hebben
voor verschillende functies, zoals natuur, bouwen, water(veiligheid), recreatie, welvaart en ruimtelijke
kwaliteit. Deze meerwaarde komt tot stand op verschillende niveaus (output, outcome en impact). De
casestudies laten zien dat de meerwaarde voor natuur bijvoorbeeld meer natuur kan zijn (output),
verhoging van biodiversiteit (outcome) en aantrekken van meerdere soorten of biodiversiteit in de
omgeving (impact). Voor andere functies, zoals recreatie, kan het bijvoorbeeld gaan om het
aanleggen van recreatievoorzieningen (output), meer recreatiemogelijkheden (outcome) en toename
van de belevingswaarde (impact). Investeren in natuurcombinaties kan bouwbedrijven een beter,
duurzaam imago opleveren. Voor drinkwaterbedrijven is het belangrijk dat de klant er vertrouwen in
heeft dat er water uit de kraan komt van goede kwaliteit. Ook kunnen natuurcombinaties leiden tot
kostenbesparingen bij de uitvoering.
Bij het realiseren van natuurcombinaties met bouwen en water hebben de initiatiefnemers te maken
met randvoorwaarden, kansen en belemmeringen. Deze zijn zowel specifiek voor deze
natuurcombinaties als generiek. Voor initiatiefnemers van natuurcombinaties met bouwen,
bijvoorbeeld bouwbedrijven, is een belangrijke randvoorwaarde dat zij een duidelijke prikkel hebben
om te investeren in natuur. Op dit moment bepalen opdrachtgevers (vaak overheden) meestal de
randvoorwaarden voor het investeren in natuurcombinaties. Zij beslissen daarmee in belangrijke mate
in hoeverre natuur meegenomen wordt in het uiteindelijke bouwontwerp en kunnen dergelijke
investeringen daarmee stimuleren.
Voor natuurcombinaties met water concluderen we dat er vaak sprake is van een duidelijke relatie
tussen de watersector en natuur. Deze relatie is belangrijk voor het investeren in natuurcombinaties
met water. Een randvoorwaarde is dan wel dat drinkwaterbedrijven de investeringen in natuur dan
ook op moeten kunnen brengen (via drinkwatertarieven).
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Natuurcombinaties met bouwen en water lopen tegen diverse belemmeringen aan. Een belemmering
voor bouwbedrijven is dat zij vaak te maken hebben met praktische knelpunten om natuur te
realiseren, bijvoorbeeld de eigendomssituatie van gronden of regelgeving ten aanzien van natuur. Dit
maakt het project complexer, waardoor bouwbedrijven ervoor kiezen om natuur niet mee te nemen.
Daardoor worden kansen voor natuurcombinaties gemist. Een andere belemmering is dat
bouwbedrijven vaak te laat in de aanbestedingsprocedure betrokken worden en hun innovatieve
ideeën ten aanzien van natuurcombinaties niet kunnen inbrengen. Het eerder betrekken van
bouwbedrijven in de aanbestedingsprocedure biedt daarom kansen.
Een belangrijke belemmering bij natuurcombinaties met drinkwater is dat drinkwaterbedrijven
gebenchmarkt worden op basis van economische criteria, waardoor zaken als natuur en duurzaamheid
ondersneeuwen. Dat legt een druk op de drinkwaterprijs en ondergraaft mogelijkheden om op natuur
in te blijven zetten.
Meerwaarde van natuurcombinaties voor het natuurbeleid
Op basis van de voorbeelden van natuurcombinaties die we hebben onderzocht, kunnen we
constateren en concluderen dat het concept natuurcombinaties van waarde is voor het natuurbeleid.
Hiervoor geven we een aantal redenen:
1.

Natuurcombinaties dragen bij aan de (nieuwe) doelen in het natuurbeleid, doordat ze inderdaad
een positieve impact hebben op natuur en de samenleving. Natuurcombinaties met bouwen en
water dragen bij aan betere condities voor het versterken van natuurkwaliteit, het belangrijkste
doel van het natuurbeleid. Daarbij kan zowel natuur binnen als buiten het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) versterkt worden. De grootste kansen liggen evenwel buiten dit netwerk, omdat
daar regelgeving minder belemmerend werkt. Natuurcombinaties zijn vooral zichtbaar op lokaal of
regionaal niveau, doordat initiatieven zich vooral op deze schaalniveaus ontwikkelen. Deze
schaalniveaus zijn bij uitstek geschikt om de samenleving bij natuur(opgaven) te betrekken, maar
ook om natuur en economie meer met elkaar te verweven. Dit zijn belangrijke doelen van de
Rijksnatuurvisie 2014 en natuurcombinaties kunnen bij uitstek als strategie fungeren om deze
doelen te verwezenlijken. Daarbij benadrukt het concept natuurcombinaties expliciet de integratie
van functies. Natuurcombinaties met water bieden meer kansen voor integratie dan
natuurcombinaties met bouwen, omdat de functies water en natuur meer in elkaars verlengde
liggen. Een drinkwaterbedrijf moet investeren in natuur om de waterbron te beschermen en de
waterkwaliteit te garanderen, omdat de inkomsten daarvan afhankelijk zijn.

2.

We kunnen ook constateren dat het concept natuurcombinaties doorwerking heeft op andere
beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling.

Rol overheid
Het concept natuurcombinaties illustreert een nieuw beleidsdiscours, waarbij natuur midden in de
samenleving staat. In dit nieuwe beleidsdiscours hebben bedrijven, burgers en maatschappelijke
organisaties veel vaker de hoofdrol om natuurcombinaties te initiëren en uit te voeren. Zij moeten
daarbij worden gefaciliteerd en gestimuleerd door de overheid. Dit stimuleren en faciliteren gaat om
het waarborgen van de randvoorwaarden voor natuurcombinaties, het vergroten van kansen en het
wegnemen van belemmeringen. De overheid heeft een rol te vervullen, zowel bij de randvoorwaarden,
kansen en knelpunten om specifieke natuurcombinatie-initiatieven mogelijk te maken als bij het
uitdragen van het concept, specifiek het mogelijk maken en het reproduceren en opschalen van
natuurcombinaties.
Rol van de overheid bij lokale initiatieven
Om specifieke belemmeringen weg te nemen en kansen mogelijk te maken, kunnen we concluderen
dat de overheid verschillende acties kan ondernemen. Voor natuurcombinaties met bouwen kan zij
opdracht verlenen om een model te ontwikkelen die de monetaire waarde van natuur berekent en kan
zij ervoor zorgen dat de beleidsafdelingen die natuurbeleid ontwikkelen meer of beter afstemmen met
afdelingen die met inkoop en aanbestedingen bezig zijn. Daarnaast speelt de overheid een rol bij het
wegnemen van belemmerende wetgeving die natuurcombinaties in de weg zitten.
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Voor natuurcombinaties met water is het van belang dat de overheid de regelgeving flexibeler maakt.
In de meeste gevallen staat de lokale of provinciale overheid aan de lat om dit te doen. Bovendien is
de overheid erbij gebaat de samenwerking van drinkwaterbedrijven en andere terreinbeheerders te
stimuleren, omdat zij hetzelfde maatschappelijk belang dienen. Als er moeilijkheden zijn, moet de
overheid bevorderen dat de partijen hier op een constructieve manier uitkomen.
Rol van de overheid bij het opschalen, reproduceren van het concept natuurcombinaties
De rijksoverheid staat, samen met provincies en andere partijen, aan de lat om belemmeringen voor
opschaalbaarheid en reproduceerbaarheid weg te nemen en kansen te zien voor natuurcombinaties.
Voor het opschalen van het concept van natuurcombinaties is het van belang dat het rijk, in het
bijzonder het ministerie van EZ, het wederkerigheidsperspectief verder uitwerkt, mogelijk maakt dat
er goede condities voor natuurcombinaties ontstaan, een lerende houding heeft en voorwaarden
schept waardoor het concept sterker verankerd wordt. Hiervoor kan het ministerie tal van bestaande
acties en instrumenten inzetten. Bijvoorbeeld het flexibel maken van regelgeving, het uitwerken van
Green Deals, een meekoppeltoets inzetten en dit verder uitbouwen en zorg dragen voor
kennisontwikkeling. Betrokkenheid van het ministerie bij natuurcombinaties is van belang voor
opschalings- en reproduceermogelijkheden, waardoor een geconstateerde meerwaarde vergroot kan
worden.

4.2

Discussie

In het onderzoek hebben we aangegeven dat natuurwaarden en persoonlijke drijfveren de
meerwaarde van natuurcombinaties bepalen. Dat wil zeggen dat er diverse subjectieve waarden ten
grondslag liggen aan opvattingen over natuur en daarmee ook over de meerwaarde van
natuurcombinaties. Voor een goed begrip van de meerwaarde van natuurcombinaties zou het expliciet
maken van deze waarden helpen. Daarbij moeten we bedenken dat de gekozen brede definitie van
natuur uit de Rijksnatuurvisie met zich meebrengt dat niet alle natuur binnen die definitie even goed
objectief meetbaar is. Zo zijn schoon drinkwater en een groot soortenrijkdom behoorlijk goed objectief
meetbaar met criteria die gebaseerd zijn op de huidige stand van de wetenschap. De waardering van
de spreekwoordelijke ‘koe in de wei’ is daarentegen veel lastiger objectief te meten. Het strekt daarom
tot aanbeveling om de implicaties hiervan tegen het licht te houden in nader onderzoek.

36 |

Alterra–rapport 2648

Literatuur

Agentschap NL (2012) Toekomstwaarde nu!: de kracht van functiecombinaties 51 p.
Asah, S.T., A.D. Guerry, D.J. Blahna, J.J. Lawler, (2014) Perception, acquisition and use of ecosystem
services: Human behavior, and ecosystem management and policy implications, in Ecosystem
services, Volume 10, Pages 180-186.
AT Osborne & Deltares (2013), Water keren en combineren; Functiecombinaties bij waterkeringen,
Deltares, Delft.
Blaeij, A.T. de en A.J. Reinhard (2008), Een waterpark als alternatief; MKBA aanleg multifunctioneel
helofytenfilter op Waterpark Het Lankheet, LEI-rapport 2008-061, Den Haag.
Blaeij, A.T. de, R. Michels en S. Reinhard (2010), Waterparken helpen handje in waterbeheer, H2O:
tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (14-15), p. 6-8.
Broekmeyer, M.E.A., J.J.C. Gijsen, E.G.Steingrover, J.P. Chardon en P.F.M. Opdam (2003) Levert
natuurinclusief gedrag natuurwinst op? Aanzet tot een onderzoeksmethodiek, Wageningen,
Alterra, Research instituut voor de Groene Ruimte, Alterra-rapport 763.
Buijs, A.E. (2009), Natuurbeelden; Publieke visies op natuur en de consequenties voor het
natuurbeheer, Wageningen Universiteit, leerstoelgroep Bos en Natuurbeleid.
Buunk, W. (2013), De Waardenkaart Natuur, Windesheim, Lectoraat Area Development.
Boonstra, F, R.J Fontein, P. van der Wielen, M.H. Borgstein (2014) Leren van beleidsinstrumenten
voor ondernemen met natuur, Brochure Alterra.
Commissie van de Europese Unie, EU-biodiversiteitsstrategie 2020, 2011. Mededeling COM(2011) 244
definitief.
Daily, G. & K. Ellison (2002) The New Economy of Nature: The Quest to Make Conservation Profitable.
DG AGRI (2010) EU Agri-Environmental indicators and the Rural Development CMEF indicators
(Common Monitoring and Evaluation Framework): a coherent system of analysis.
Diaz, S, S, Demissew, C, Joly, WM, Lonsdale, A, Larigauderie (2015) A Rosetta Stone for Nature’s
Benefits to People PLoS Biol. 2015 Jan 13;13(1):e1002040. doi: 10.1371/journal.pbio.1002040.
eCollection 2015.
Doree A.G & T.A. de Bree (2011) Evaluatie aanbestedingsfase Nederrijn.
Engel, S., S. Pagiola and S. Wunder (2008). Designing payments for environmental services in theory
and practice: An overview of the issues. Ecological Economics 65, 663–674.
Harms, B. & G. Overbeek (2011). Van compensatie naar integratie: relaties tussen bedrijven en
natuur- en landschapsorganisaties. Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu,
WOtwerkdocument.

Alterra-rapport 2648

| 37

Hattum, T. van, C. Kwakernaak, T.P. van Tol, J. Roelsma, M.E.A. Broekmeyer, A.M. Schmidt, E.M.
Hartgers en, S.L. Nysingh (2014), Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de
succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water- en natuuropgaven,
Alterra-rapport 2533, Wageningen.
Hau vom, T. (2012) State capacity and inclusive development: new challenges and directions. ESID
working paper, no.2, ISBN: 978-1-908749-05-5.
Hendriks, K., I. Geijzendorffer, A. van Teeffelen, T. Hermans, C. Kwakernaak, P. Opdam & P. Vellinga
(2010). Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren. Wageningen: Wettelijke
Onderzoekstaken Natuur en Milieu.
Hendriks, Kees, Leon Braat, Charlotte Deerenberg, Petra van Egmond, Aris Gaaff, Martijn van der
Heide, Ruud Jongbloed, Chris Klok, Hans Leneman, Dick Melman, Arjan Ruijs en Jacqueline Tamis,
(2014). TEEB voor gebieden; Hoofdstudie. Wageningen, Alterra Wageningen UR (University &
Research
centre), Alterra-rapport 2489. 166 blz.; 30 fig.; 32 tab.; 114 ref.
Jacobs, M.H., Vaske, J.J., Teel, T.L., & Manfredo, M.J. (2012), Human dimensions of wildlife. In: Steg,
E.M., Van den Berg, A.E., De Groot, J. (2011). Environmental Psychology: An introduction.
London: Wiley-Blackwell.
KPMG (2012) TEEB voor het Nederlandse Bedrijfsleven, The Economics of Ecosystems & Biodiversity.
Kumar. P, M. Kumar, L. Garrett (2014) Behavioural foundation of response policies for ecosystem
management: What can we learn from Payments for Ecosystem Services (PES) in Ecosystem
Services, Volume 10, December 2014, Pages 128–136.
Kuindersma W, F.G.Boonstra, R.A Arnouts, R.Folkert, R.J Fontein, A. van Hinsberg, D.A. Kamphorst
(2015) Evaluatie van decentralisatie van het Natuurbeleid, Tussenrapportage WOT-04-010-036.30
{nog te verschijnen}
Leenders, C van & A.M. Bor (2014) Bedrijven en biodiversiteit, Inzichten uit de community of practice.
Luttik, J., F.R. Veeneklaas, A.E. Buijs en J.A. Klijn, (1999). Natuur als consumptiegoed. Natuur als
bron van fascinatie, ontspanning, schoonheid, rust, vrijheid en andere immateriële behoeften.
Alterra-rapport 673, Wageningen.
Maas, J., R.A. Verheij & N. Breuning (2009). State of the art natuur en gezondheid. Utrecht: Van Zon
Advies / Nivel / Novioconsult.
Melman, T.C.P. & C.M. van der Heide (2011). Ecosysteemdiensten in Nederland: verkenning betekenis
en perspectieven. Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu, WOtwerkdocument.
Ministerie van EZ (2014a), Natuurlijk verder; Rijksnatuurvisie 2014, Ministerie van Economische
Zaken, Den Haag.
Ministerie van EZ (2014b), Natuurcombinaties; Ontwerpbijeenkomst maatschappelijk
uitvoeringsprogramma, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.
Muradian, R., M. Arsel, L. Pellegrini, F. Adaman, B. Aguilar, B. Agarwal, E. Corbera, D. Ezzine de Blas,
J. Farley, G. Froger, E. Garcia-Frapolli, E. Gómez-Baggethun, J. Gowdy, N. Kosoy, J.F. Le Coq P.
Leroy, P. May, P. Méral, P.
Muller, F. & B. Burkhard (2012). The indicator side of ecosystem services, in Ecosystem services,
Volume 1, Issue 1, Pages 26-30.

38 |

Alterra–rapport 2648

Mibielli, R. Norgaard, B. Ozkaynak, U. Pascual, W. Pengue, M. Perez, D. Pesche, R. Pirard, J. RamosMartin, L. Rival, F. Saenz, G. Van Hecken, A. Vatn, B. Vira and K. Urama. (2013). Payments for
ecosystem services and the fatal attraction of win-win solutions. Conservation Letters 6 (4): 274279.
PBL (2012) Natuurverkenning 2010 -2040 Visies op de ontwikkeling van Natuur en Landschap.
PBL (2014) Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in
het Deltaprogramma, PBL-publicatienummer: 1263, Den Haag.
PBL (2013) Vergroenen en verdienen, Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie.
RLI (2013) Onbeperkt Houdbaar, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Lelystad.
Rokeach, M. (1973) The Nature of Human Values, New York, The Free Press.
Ruijgrok, E.C.M., R. Brouwer, H. Verbruggen (2004) Waardering van natuur, water en bodem in
maatschappelijke Kosten-batenanalyses, aanvulling op de leidraad OEI.
Schwartz, S.H. (1992) Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and
empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, M Zanna, San Diego:
Academic Press.
Smit, M., M. Blom (2013) Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen, CE Delft.
Smits, M.J.W., S.W.K. van den Burg en R.W. Verburg (2013). Circulaire economie en behoud van
natuurlijk kapitaal
Stuiver, M., F.G. Boonstra, R.J. Fontein en J. Kruit (2013). Ondernemen met natuur. Reflectie op
wederkerigheid tussen ondernemen en natuur. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2429. 48
blz.; 2 fig.; 33 ref.
TEEB (2010). TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of
Nature: A Synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. TEEB, UNEP.
Veeneklaas, F. (2012). Het natuurdebat ontward; Natuur als erfgoed, als kapitaalgoed en als
consumptiegoed. Utrecht, InnovatieNetwerk.
Westerink, J., G. Migchels en K.A. Engelsma (2013). Natuur als onderdeel van het product; Kunnen
onderscheidende merken natuur en landschap financieren?, Alterra-rapport 2389, Wageningen.
Wunder, S., (2005). Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts. Occasional Paper
No. 42. CIFOR, Bogor.
Zouwen, M. van der (2006). Nature policy between trends and traditions. Delft: Eburon.

Alterra-rapport 2648

| 39

Bijlage 1

Natuurcombinaties met Bouwen

Hieronder volgt een korte beschrijving van enkele projecten waarin natuur gecombineerd wordt met
bouwen en eventuele andere functies. We beschrijven kort de projecten en geven aan wat de
meerwaarde is van de natuurcombinatie.
Brouwerseiland jachthaven
(http://www.schouwen-duiveland.nl/dsresource?objectid=6108&type=org)
In het Grevelingenmeer in Zeeland zal vanaf 2015 gebouwd gaan worden aan vijf verschillende
duurzame jachthaventjes met recreatiewoningen. Daarbij is veel aandacht voor het creëren van lokale
habitats door het creëren van natuurlijke eilandjes om zo biodiversiteit te versterken, waardoor de
belevingswaarde van het gebied toeneemt. Daarnaast zullen alle materialen die gebruikt worden
duurzaam zijn.
Meerwaarde voor natuur:
• Geschikt maken van het gebied voor meer watergerelateerde natuur (output).
• Meer soorten zowel boven als onder water (outcome).
• Ontwikkeling nieuwe habitats en meer biodiversiteit (impact).
• Toename ecologische vitaliteit (impact).
Meerwaarde recreatie:
• Meer recreatievoorzieningen, waaronder toename jachthavens (outcome).
• Hogere belevingswaarde dagrecreatie (impact).
• Meer aantrekken van toeristen (impact).
Meerwaarde lokale economie:
• Toename arbeidsplaatsen (outcome).
• Toename lokale welvaart (impact).
Meerwaarde bouwen:
• Innovatief en onderscheidend bouwconcept zorgt voor profilering (outcome).
Meerwaarde ruimte
• Hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit (impact).
Ecobeach
(www.ecobeach.nl)
Ecobeach is een innovatief systeem dat in Denemarken ontwikkeld is en geadopteerd door BAM met
als doel een duurzaam strand te krijgen, waardoor met behulp van natuurlijke aanzanding een breder
en droger strand wordt gecreëerd. Kern van het systeem is dat er verticale drainagebuizen op het
strand worden aangebracht die in de zeerichting ongeveer 10 m uit elkaar staan. Deze buizen komen
tot circa 25 cm onder het oppervlak. Het doel is het versterken van de natuurlijke aanwas van het
strand, het tegengaan van zanderosie, zorgen voor een breed, groot strand en het verlengen van
zandsuppleties. In Egmond is in 2006 een proef gestart dat liep tot 2011. De proef liet zien dat het
strand was gegroeid.
Meerwaarde natuur:
• Geschikt maken van het gebied voor meer natuurontwikkeling (output).
• Meer soorten (outcome).
• Minder verstoring van de natuur doordat er geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd hoeven te
worden, geen vrachtwagens het gebied in moeten (impact).
• Meer habitatontwikkeling (impact).
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Meerwaarde recreatie:
• Meer wandelmogelijkheden op het strand (outcome).
• Ruimte voor extensieve recreatie (outcome).
• Aantrekken meer toeristen (impact).
Meerwaarde veiligheid:
• Op langere termijn minder maatregelen voor veiligheid (impact).
Meerwaarde financiën
• Goedkopere manier om strandvolume te realiseren (outcome).
Reconstructie N11
(http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/n_wegen/n11/groot_onderhoud_en_ver
beteren_verkeersveiligheid/index.aspx)
Tussen 2013 en 2015 werkt Rijkswaterstaat aan de reconstructie van de N11. De N11 loopt van
Zoeterwoude via Alphen aan den Rijn naar Bodegraven en is 21km lang. Deze weg verbindt de A4 bij
Leiden met de A12 bij Bodegraven. De snelweg gaat onder de rivier de Gouwe door via het
Alphenaquaduct bij Alphen aan den Rijn en doorkruist het Groene Hart. De reconstructie is nodig om
de doorstroming en veiligheid van de N11 te verbeteren. In het project wordt ook gewerkt aan de
‘Elfenbaan’ – de ecologische zone die ligt tussen de N11 en de spoorlijn Leiden–Alphen. Deze strook is
gerealiseerd als ‘compensatienatuur’ voor de aanleg van de N11. Maar het is zo gecompenseerd dat er
meer biodiversiteit is dan daarvoor. Het natuurgebied is een kleine 20 km lang, maar niet breder dan
100 m. De Elfenbaan is een van de laatste verbindingszones tussen de duinen en de veenweiden en
een belangrijke plek voor diverse vogels, vissen en amfibieën.
Meerwaarde natuur:
• Geschikt maken van het gebied voor meer natuurontwikkeling (output).
• Het verbeteren van faunapassages (output).
• Het plaatsen van wildrasters (output).
• Het plaatsen van helofytenfilters (output).
• Aanleg natuurvriendelijke oevers (output).
• Meer soorten (outcome).
• Meer biodiversiteit dan voor de reconstructie (impact).
Meerwaarde veiligheid:
• Aanleggen van pechhavens (output).
• Minder stremmingen (outcome).
• Betere verkeersveiligheid (impact).
Meerwaarde ruimte
• Minder geluidsoverlast (outcome).
• Betere milieukwaliteit (impact).
Markerwadden
(https://www.natuurmonumenten.nl/project/marker-wadden)
De vereniging Natuurmonumenten wil in het noordoostelijk gedeelte van het Markermeer een
natuurgebied aanleggen met als kernelement een aantal eilanden, die als wadden worden aangeduid.
Die wadden ontstaan door verschil in hoogte van de waterstand, afhankelijk van de richting en kracht
van de wind. Verder is er onder meer in moeras, wilgenbossen en rietvelden voorzien. De eilanden
zouden in totaal zo’n 10.000 ha groot moeten worden en een broed- en rustoord voor vogels moeten
vormen, met daarnaast gebieden voor recreatie.
Voor de aanleg van de eilanden zal onder meer gebruik worden gemaakt van het aanwezige
bodemslib. Er zal worden gebaggerd, waarbij geulen zullen worden gegraven die slib kunnen
opvangen dat door de stroming van het water naar de juiste plekken wordt geleid, zo nodig met
behulp van hydrojetten, een vorm van hogedruk-waterstralen. Er zullen op atollen gelijkende
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raamwerken worden gecreëerd die door middel van compartimentalisatie het slib kunnen insluiten om
zo een eiland op te bouwen.
Meerwaarde natuur:
• •

Geschikt maken van het gebied voor natuurontwikkeling (output).

• Aanleggen van paaiplaatsen voor vissen (output).
• Aanleg natuurvriendelijke oevers (output).
• Meer wadden en eilanden (outcome).
• Meer aanwezige dieren en planten uit de lijst van bedreigde dier- en plantsoorten (outcome).
• Beter bodemleven (outcome).
• Een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa (impact).
• Meer biodiversiteit dan voor de reconstructie (impact).
Meerwaarde recreatie:
• Aanleggen van recreatieve voorzieningen (output).
• Meer excursies (outcome).
• Meer aanlegplaatsen (outcome).
• Meer wandelmogelijkheden op eilanden (outcome).
• Meer watersportbestemmingen (outcome).
• Meer stranden (outcome).
• Meer bezoekers (outcome).
• Meer tevreden watersporters (impact).
• Meer rust en ontspanning (impact).
Meerwaarde lokale economie
• Meer bestedingen (outcome).
• Groei lokale welvaart (impact).
Meerwaarde veiligheid:
• Aanleggen van geulen (output).
• Minder slib (outcome).
Meerwaarde water:
• Innovatief voorbeeldproject (outcome).
• Betere milieukwaliteit (outcome).
• Schoner water (outcome).
• Visitekaartje voor Nederlandse waterbouwsector (impact).
Nieuwe Randweg Zundert
(http://www.zundert.nl/randweg-zundert/)
(interview Bouwend Nederland)
In Zundert werken BAM, de gemeente Zundert, de provincie Noord-Brabant en het waterschap
Brabantse Delta aan een nieuwe randweg om het verkeer in de dorpskern te ontlasten. Deze nieuwe
randweg – die begin 2015 moet worden opgeleverd – biedt naast een betere ontsluiting een kans voor
de natuur. Een deel van het gebied waar de nieuwe randweg komt te liggen, loopt door een
groenzonering heen, maar de weg wordt juist gebruikt voor het aanleggen van een ecologische
verbindingszone. De nieuwe randweg loopt langs een beek. Het gebied tussen de randweg en de beek
wordt ingericht als ecologische verbindingszone. Hierdoor kunnen dieren, zoals kamsalamanders,
vleermuizen en kleine zoogdieren, zich verplaatsen tussen natuurgebieden. Daarnaast zorgt een
grondwal tussen de weg en de ecologische verbindingszone ervoor dat dieren niet worden gestoord
door geluid en licht. De ecologische verbindingszone biedt ook ruimte voor waterberging. Daarnaast
komen er meer groenvoorzieningen, een oeverzwaluwwand, vleermuizenkelder en een belevenispad
voor kinderen. Ook krijgt de beek een meer gevarieerd profiel.
Meerwaarde voor natuur:
• Geschikt maken van het gebied voor meer natuurontwikkeling (output).
• Aanleggen ecologische verbindingszone (output).
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• Oeverzwaluwwand (output).
• Vleermuizenkelder (output).
• Aanleggen van veel groenvoorzieningen (output).
• Meer watersoorten (outcome).
• Meer soorten als kamsalamanders, vleermuizen en kleine zoogdieren (outcome).
• Verhoogde natuurkwaliteit (impact).
Meerwaarde veiligheid
• Meer ruimte voor waterberging (outcome).
• Verkeersveiligheid neemt toe (impact).
Meerwaarde recreatie en toerisme
• Aanleggen belevingspad voor kinderen (output).
• Fietsbrug (output).
• Hogere belevingswaarde (outcome).

Alterra-rapport 2648

| 43

44 |

Samenvattende tabel
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Meerwaarde natuurcombinaties en bouwen.
Functies Meerwaarde

Projecten
Outcome
Ontwikkeling van meer zilte
natuur
Meer kustvogels die er broeden
Meer soorten zowel boven als
onder water
Meer bloemen en planten
Meer soorten als
kamsalamanders, vleermuizen en
kleine zoogdieren
Meer watersoorten
Meer wadden en eilanden
Meer aanwezige dieren en
planten uit de lijst van bedreigde
dier- en plantsoorten
Beter bodemleven

Impact
Vergroten hoogwaardige kwaliteit natuur
Ontwikkeling nieuwe habitats en meer biodiversiteit
Toename ecologische vitaliteit
Minder verstoring van de natuur doordat er geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden,
geen vrachtwagens het gebied in moeten
Meer habitatontwikkeling
Een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa

Bouwen

Output
Geschikt maken van een
gebied voor zilte natuur
Het aanleggen van slikken,
schorren en geulen
Geschikt maken van het
gebied voor meer
watergerelateerde natuur
Geschikt maken van het
gebied voor meer
natuurontwikkeling
Het verbeteren van
faunapassages
Het plaatsen van wildrasters
Het plaatsen van
helofytenfilters
Aanleg natuurvriendelijke
oevers
Aanleggen ecologische
verbindingszone
Oeverzwaluwwand
Vleermuizenkelder
Aanleggen van veel groenvoorzieningen
Aanleggen van paaiplaatsen
voor vissen
Aanleggen getijdenduiker

Innovatieve bouwconstructie
zorgt voor profilering bedrijf

Innovatieve en onderscheidende bouwconstructie zorgt voor profilering gebied

Getijdenduiker
Brouwerseiland Jachthaven
Highline bridge
Ecobeach
Reconstructie N11
Markerwadden

Verkeer

Aanleggen van pechhavens

Innovatieve en onderscheidende
infrastructuur

Betere verkeersveiligheid
Betere bereikbaarheid

Ecobeach, N11, Randweg
Zundert

Natuur

Getijdenduiker
Brouwerseiland Jachthaven
Highline bridge
Ecobeach
Reconstructie N11
Markerwadden
Randweg Zundert

Functies

Meerwaarde

Output
Recreatie/ toerisme Gebied geschikt maken voor
wandelen
Aanleggen recreatieve
voorzieningen
Aanleggen belevingspad
voor kinderen(output)
Fietsbrug (output)

Lokale economie

Financieel

Veiligheid

Ruimte

Aanleg geulen

Projecten
Outcome
Meer wandelmogelijkheden
Meer recreatie-voorzieningen,
waaronder toename jachthavens
Meer watersportvoorzieningen
Meer recreatieve voorzieningen
Meer kunst
Meer stranden
Meer wandelmogelijkheden op
het strand
Ruimte voor extensieve recreatie
Meer excursies
Meer recreanten
Toename arbeidsplaatsen
Toename bestedingen

Impact
Het te ontwikkelen gebied biedt versterkt de recreatiekwaliteit
Hogere belevingswaarde dagrecreatie
Meer aantrekken van toeristen
Hogere belevingswaarde van het gebied

Toename lokale welvaart

Brouwerseiland Jachthaven
Highline bridge

Goedkopere manier om
strandvolume te realiseren

Stijging van omliggende vastgoedprijs

Ecobeach
Highline bridge

Minder stremmingen
Meer ruimte voor waterberging
Minder slib

Door de constructie van getijdenduiker wordt de kustveiligheid versterkt Getijdenduiker
Op langere termijn minder maatregelen voor veiligheid
Ecobeach
Reconstructie N11

Minder geluidsoverlast
Schoner water
Betere milieukwaliteit

Hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit
Betere milieukwaliteit
Visitekaartje voor Nederlandse waterbouwsector

Getijdenduiker
Brouwerseiland Jachthaven
Markerwadden

N11
Getijdenduiker
Brouwerseiland Jachthaven
Highline bridge
Markerwadden
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Bijlage 2

Natuurcombinaties met water

Hieronder volgt een korte beschrijving van de natuurcombinaties met water.
Waterpark Het Lankheet
(bron: De Blaeij en Reinhard, 2008)
Waterpark Het Lankheet is een pilotproject op een landgoed nabij Haaksbergen. Het park is opgezet
om verschillende doelen te realiseren op het gebied van vervuiling, vermesting, waterveiligheid en
verdroging. Hiervoor zijn zes proefvelden met zuiveringsmoerassen (helofytenfilters) op 5 ha private
grond aangelegd. De helofytenfilters zuiveren water uit de nabijgelegen Buurserbeek. Het gezuiverde
water wordt in het kader van antiverdroging gebruikt voor het creëren van natte natuur. Verder
kunnen de rietvelden fungeren als waterberging en is het riet, gegeven de energetische waarde van
het gewas, potentieel interessant als biomassa voor het produceren van groene energie (zie De Blaeij
en Reinhard, 2008; De Blaeij, Michels en Reinhard, 2010).
Meerwaarde natuur:
• Toename in de kwaliteit van omliggende natuur (impact) door verdrogingbestrijding (output).
Meerwaarde water:
• Een betere kwaliteit oppervlaktewater (outcome).
• Voorkomen van wateroverlast door het creëren van mogelijkheden om piekwater te bergen
(outcome).
Meerwaarde recreatie:
• Op de dijken rondom het waterpark kan gewandeld worden in een recreatief aantrekkelijke
omgeving (outcome).
Meerwaarde energie:
• Mogelijkheid van productie van riet als biomassa (outcome).
Houtribdijk
(bron: AT Osborne & Deltares, 2013)
Verbetering van de veiligheid van de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan worden
gecombineerd met natuurontwikkeling. Er bestaan verschillende plannen om aan de Markermeerzijde
van de dijk grootschalige moerassen aan te leggen. Die vangen de heftige golfslag op bij
westerstormen en vormen tegelijk een nieuwe biotoop voor vissen, vogels en moerasvegetatie. De
bouwcombinatie wordt nog sterker als voor de aanleg van de moerassen bagger en klei wordt gebruikt
die vrijkomt bij het uitdiepen van de vaargeul Amsterdam–Lemmer.
Meerwaarde natuur:
• Aanleg van grootschalige moerassen (output).
• Ontstaan van nieuwe biotoop voor vissen, vogels en moerasvegetatie (outcome).
Meerwaarde verkeer:
• Verbetering verkeersveiligheid (outcome).
• Betere doorstroming (outcome).
Meerwaarde waterveiligheid:
• Hoogwaterbeveiliging voor achterland (outcome)
Stadseiland in de Waal, Nijmegen
(bron: AT Osborne & Deltares, 2013)
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In Nijmegen is gekozen voor een Stadseiland in de Waal. De gemeente heeft dit plan gemaakt in
samenwerking met het project Ruimte voor de Rivier. De klassieke oplossing is het ophogen van de
dijk. Nu is er echter voor gekozen om de dijk naar achteren te leggen en een geul te graven die
ruimte geeft aan het water. Tussen geul en rivier ontstaat een eiland, dat zo hoog wordt gemaakt dat
het niet zal overstromen. Dit project omarmt de natuurlijke dynamiek van natuur en water in plaats
van strikte controle op het systeem. Water wordt volgens deze opvatting niet als een bedreiging
gezien, maar als een instrument om een hoogwaardig gebied te creëren waarvan veiligheid een
integraal onderdeel is.
Meerwaarde natuur:
• Meer aquatische natuur in geul (outcome).
Meerwaarde recreatie:
• Op en rond het eiland ontstaan meer recreatiemogelijkheden (outcome).
Meerwaarde waterveiligheid:
• Beperking van maximale hoogwaterstand in de Waal bij Nijmegen (outcome).
DUIN, Almere
(bron: AT Osborne & Deltares, 2013)
DUIN is een plan voor een nieuw woon-, werk- en recreatiegebied aan het IJmeer in Almere. Er komen
duinen tot wel tien meter hoog, dwars op de kust en afgewisseld met bos, kreken en een heuse
duinvallei. DUIN omvat woningen op de duinen, villa’s in het bos, appartementen met uitzicht over het
IJmeer, een boulevard langs de kustlijn, een jachthaven en een plein in het centrum. DUIN moet een
belangrijke bijdrage leveren aan de diversiteit van het landschap en ook de kwaliteit van het water in
het gebied achter het strand verbeteren middels de waterzuiverende functie van de duinen.
Meerwaarde natuur:
• Aanleg van een nieuw natuurgebied (en biotopen): duinen, bos, kreken (output).
Meerwaarde wonen:
• De woonomgeving wordt aantrekkelijker door een meer divers landschap (outcome).
Meerwaarde recreatie:
• Aanleg jachthaven (output).
• Het gebied wordt aantrekkelijker voor recreatie door de komst van een jachthaven en natuur
(outcome).
Meerwaarde waterbeheer:
• De duinen hebben een natuurlijke zuiveringsfunctie (outcome).
Koopmanspolder, Medemblik
(bron: AT Osborne & Deltares, 2013)
De provincie Noord-Holland realiseert in de Koopmanspolder bij Medemblik zestien hectare
natuurgebied. Het gaat om natte natuur met rietland, ruigte en nat grasland als onderdeel van de
Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland). In het ontwerp worden
landschap, natuur en recreatie gecombineerd met een proef voor nieuw waterbeheer.
Meerwaarde natuur:
• Aanleg van natte natuur met rietland en ruigte en nat grasland (output).
Meerwaarde waterbeheer:
• Vermijden van andere, minder natuurlijke waterbergingsmaatregelen (impact).
Meerwaarde recreatie:
• Er ontstaan meer recreatievoorzieningen (outcome).
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Dijkverlegging Westenholte, Zwolle
(bron: AT Osborne & Deltares, 2013)
Dankzij een dijkverlegging bij de Zwolse wijk Westenholte daalt het niveau van de IJssel bij Zwolle bij
hoogwater zo’n vijftien centimeter. De geulen stromen mee in periodes van hoogwater. Door de open
verbinding met de IJssel krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen in de overgangszone tussen nat
en droog. Op het landgoed komen ‘laarzenpaden’ om van die nieuwe natuur te genieten.
Meerwaarde natuur:
• Natuur ontwikkelt zich in de overgangszone tussen nat en droog (outcome).
Meerwaarde waterveiligheid:
• Beperking van maximale hoogwaterstand in de IJssel bij Zwolle (outcome).
• Hogere waterveiligheid (impact).
Punt van Voorne
(bron: AT Osborne & Deltares, 2013)
Bij de Punt van Voorne (ZH) ligt een andere natuurlijke klimaatbuffer. Door (kunstmatige) versterking
van het natuurlijke zandtransport wordt de duinzone daar beter bestand tegen de zeespiegelstijging.
Een grotere, hogere en bredere strand- en duinzone en herstel van oude paden, vergroten de
mogelijkheden voor recreatie. Met het dynamische en natuurlijke karakter van de zeewering en de
dieren en planten die daardoor worden aangetrokken, zal het gebied rijker aan soorten worden en
spannender voor natuurliefhebbers.
Meerwaarde natuur:
• Er wordt een grotere duinzone gecreëerd (output), die meer dieren en planten aantrekt (outcome).
Meerwaarde waterveiligheid:
• De kustzone wordt beter bestand tegen de zeespiegelstijging (outcome).
Meerwaarde recreatie:
• Er komen bredere stranden en meer recreatiefaciliteiten (output).
Zeegrasherstel Waddenzee
(bron: AT Osborne & Deltares, 2013)
Van oudsher beschermen wadplaten de kust tegen de zee. Zeegrasvelden op deze met het getij
onderlopende en weer droogvallende platen zijn slibvangers van formaat en leveren daarmee een
bijdrage aan de bezinking van slib. Daardoor kunnen de wadplaten meegroeien met de zee. Zeegras
(of zeewier) is op dit moment vrijwel verdwenen uit de Nederlandse Waddenzee. Zeegrasvelden die in
de zone liggen van wad naar de kwelderrand dragen niet alleen bij aan kwelderbehoud en
kweldervorming, het zijn bovendien biotopen met een kenmerkende biodiversiteit.
Meerwaarde natuur:
• Er ontstaan nieuwe biotopen (zeegrasvelden) van kenmerkende biodiversiteit (outcome).
Meerwaarde waterveiligheid:
• Zeegrasvelden dragen bij aan de vorming van wadplaten en daarmee aan de bescherming van de
kust tegen de zee (outcome).
HoWaBo: Hoogwateraanpak ’s Hertogenbosch
(bron: AT Osborne & Deltares, 2013)
Om de stad en de nabijgelegen A2 te beschermen tegen overstroming wordt bij ’s Hertogenbosch een
groot gebied als retentiegebied ingericht. Een gelijktijdige
aanpak om natuurdoelstellingen te behalen, levert een besparing op in de grondbalans en creëert
meerwaarde voor natuur en natuurbeleving in het gebied.

48 |

Alterra–rapport 2648

Meerwaarde natuur:
• Herstel van natuurwaarden (output), zodat zeldzame planten en dieren zich goed kunnen
ontwikkelen (outcome).
Meerwaarde waterveiligheid:
• Aanleg retentiegebied (output), voor bescherming van Den Bosch en omgeving (outcome).
Kennemerduincampings, Kennemerland
(bron: interview Kennemerduincampings)
De Kennemerduincampings zijn drie campings in Kennemerland (Bloemendaal, Bakkum en
Castricum), die midden in de natuur liggen. De campings zijn een aparte businessunit die financieel
zelfstandig draaien binnen PWN, het waterleidingbedrijf in de Kennemerduinen. Samen met de
afdeling Natuur & Recreatie van PWN worden jaarlijks natuurbeheerplannen opgesteld en worden
plannen gemaakt voor uitbreiding of verandering van natuur. De investeringen van de campings zijn
erop gericht om de natuur in stand te houden en te ontsluiten met een goede infrastructuur (wandelen fietspaden). Deze investeringen moeten passen binnen de natuurbeheerplannen en moeten
financieel haalbaar zijn.
Meerwaarde natuur:
• De campings houden de natuur in stand (output) en zorgen ervoor dat deze niet verloedert door de
vele recreanten die er vertoeven (outcome).
Meerwaarde recreatie:
• Natuur is de primaire reden waarom mensen naar deze campings komen, het is het unique selling
point van het bedrijf. De campings willen zo veel mogelijk gasten en recreanten laten genieten van
de natuur (outcome).
Meerwaarde water:
• Het beschermen van de waterbron gaat goed samen met de gebruiksfunctie (beschermde) natuur
(outcome).
• De duinen fungeren als een waterzuivering, die op natuurlijke wijze ongewenste stoffen uit het
water filteren (outcome).
Jachthaven Marnemoende
(bron: interview Jachthaven Marnemoende)
Op de plek waar de jachthaven Marnemoende nu zit, stond oorspronkelijk een boerderij. Toen door de
ontwikkeling van het recreatiegebied eromheen het boerenbedrijf als zodanig niet meer kon
voortbestaan, heeft de eigenaar het omgevormd tot een jachthaven met een restaurant. Vanaf de
start van deze onderneming hebben duurzaamheid en inpassing in het landschap hoog in het vaandel
gestaan.
Meerwaarde natuur:
• Er is hoogwaardige natuur ontstaan (outcome).
• Op die natuur komen meer dieren af (impact).
Meerwaarde recreatie:
• Toename sfeer en de ambiance van de jachthaven en het restaurant (outcome).
• Het concept (de combinatie met de natuur) maakt Marnemoende uniek en is moeilijk te kopiëren
door anderen. Dat draagt bij aan het succes van de recreatieondernemer (outcome).
Vitens, Nijmegen
(bron: interview Vitens)
Vitens is een waterleidingbedrijf in Nederland. Het levert 330 miljoen m3 drinkwater aan 5,5 miljoen
zakelijke en particuliere klanten in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en
Overijssel. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft ten zuiden van Nijmegen een deel van een bos van 5000 ha
gekocht op de plek waar een grondwaterwinning zit. Vitens heeft dit stuk bos gekocht om deze
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Bijlage 3

Respondenten

Willemieke de Waal

Kennemerduincampings.

Jan Kromwijk

Jachthaven Marnemoende.

Peter Spierenburg

Dunea.

Lieke Coonen

Vewin.

Helen Visser

Bouwend Nederland.

Frank Hoekemeijer

Heijmans.

Sandra Verheijden

Brabant Water.

Marc Bartels

Brabant Water.
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Samenvattende tabel
Meerwaarden water en natuur. Op basis van de praktijkvoorbeelden kunnen we ook een overzicht geven van de meerwaarde van natuurcombinaties met water, ingedeeld in
output, outcome en impactniveau.
Functies
Natuur

Waterwinning en
waterzuivering

Meerwaarden
Output
Outcome
•
Aanleg van nieuwe natuur
• Ontwikkeling van nieuwe natuur
•
Aanleg van meer natuur
• Bevordering van biodiversiteit gebied.
(groter oppervlak)
• Functie als ecologische verbindingszone
• Ontstaan van nieuwe biotoop voor flora en
•
Aanleg van natuuroevers,
fauna
grootschalige moerassen,
etc.
•
Ontstaan van meer natuur (groter
•
Creëren van een grotere
oppervlak)
duinzone
•
Realiseren hogere natuurkwaliteit
•
Herstel van natuurwaarden •
Ontwikkeling van zeldzame planten en
en biotopen in het gebied
dieren
•
In stand houden en
beheren natuur
•
•

Aanleggen van duinen
Aanleggen van
helofytenfilters

•
•
•
•

Wateropslag en
waterveiligheid

Meer natuurlijke waterberging

•
•
•
•

Recreatie, toerisme •
en cultuur
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•
•
•
Wonen & werken
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Verkeer & vervoer

Er worden meer
recreatievoorzieningen
aangelegd
Aanleg jachthaven
Aanleg bredere stranden
en recreatiefaciliteiten
Ontsluiting natuurgebied

•
•
•
•
•
•

Het beschermen van de waterbron gaat
goed samen met de gebruiksfunctie
(beschermde) natuur
Gebruikszekerheid en vrijwaring tegen
bedreigende ruimtelijke ontwikkelingen
Duinen fungeren als een waterzuivering,
die op natuurlijke wijze ongewenste stoffen
uit het water filteren
Helofytenfilters zuiveren het
oppervlaktewater op natuurlijke wijze
Schoner water (betere kwaliteit)
Voorkomen van wateroverlast in stedelijke
gebieden
Betere bescherming kustzone tegen
zeespiegelstijging
Vermijden minder natuurlijke
waterbergingsmaatregelen.
Hoogwaterbeveiliging achterland
Het gebied wordt door de natuur
•
aantrekkelijker voor recreatie
Mogelijkheden voor wandelen en fietsen
Klanten genieten van aantrekkelijke natuur
Betere sfeer en ambiance.
Natuur als unique selling point

De woonomgeving wordt aantrekkelijker door
een meer divers landschap
•
•

Impact
•
Toename in de kwaliteit van
omliggende natuur
• Aantrekken van nieuwe dieren en
planten
• Natuurbeheer draagt positief bij aan het
imago van het bedrijf

Betere doorstroming
Verbetering van de verkeersveiligheid

Projecten
Houtribdijk, Stadseiland, DUIN, Zeegras,
Koopmanspolder, Westenholte, Punt van Voorne,
Kristalbad, HoWaBo, Marnemoende, Dunea, PWN, Vitens,
Waterpark het Lankheet

Dunea, PWN, Vitens, Waterpark het Lankheet, DUIN,
Kristalbad

Koopmanspolder, Westenholte, Kristalbad, HoWaBo

De combinatie van natuur-beheer en
DUIN, Koopmanspolder, Westenholte, Punt van Voorne,
openstelling voor recreatie draagt
Kristalbad, HoWaBo, Dunea, PWN, Marnemoende, Vitens
positief bij aan het imago van het bedrijf

Stadseiland, DUIN, HoWaBo
Houtribdijk
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Respondenten

Willemieke de Waal

Kennemerduincampings.

Jan Kromwijk

Jachthaven Marnemoende.

Peter Spierenburg

Dunea.

Lieke Coonen

Vewin.

Helen Visser

Bouwend Nederland.

Frank Hoekemeijer

Grontmij.

Sandra Verheijden

Brabant Water.

Marc Bartels

Brabant Water.
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Bijlage 4

Waardenkaart Natuur
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Alterra Wageningen UR

Alterra Wageningen UR is hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving en

Postbus 47

bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte

6700 AA Wageningen

en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur,

T 0317 48 07 00

bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc.

www.wageningenUR.nl/alterra
De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore
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the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR

ISSN 1566-7197

bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en
Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met
ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 9.000 studenten behoort
Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen
haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de
samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de
unieke Wageningen aanpak.
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