
 
 
 

 

Wij nodigen u van harte uit, 
  
In bijna heel Nederland neemt de biodiversiteit snel af. Het rivierengebied 
is een uitzondering: de achteruitgang gaat er minder snel en met steeds 

meer soorten gaat het goed. In 25 jaar tijd is er bijna 6.700 hectare 
nieuwe natuur langs de Rijntakken en de bedijkte Maas bijgekomen. De 

rivieren zijn meer gaan leven, verdwenen soorten planten en dieren zijn 
teruggekeerd, en nieuwe soorten hebben zich gevestigd. Dit is het 

grootste succes van het programma ‘Nadere Uitwerking Rivierengebied’, 
kortweg NURG. NURG is een inspirerend voorbeeld voor andere grote 

natuurontwikkelingsopgaven, in het rivierengebied én daarbuiten. 
  



De talkshow ‘Bloeiende riviernatuur’ laat op een informatieve en 
inspirerende manier zien wat er in 25 jaar NURG is bereikt, verschaft 

inzicht in de belangrijkste succesfactoren in de aanpak van de 

hoofdrolspelers, en geeft aan wat er nodig is om de succesvolle aanpak te 
continueren. En dan gaat het vooral over combinaties met 

maatschappelijke opgaven als kringlooplandbouw, waterveiligheid, 
waterkwaliteit, klimaatadaptatie en energietransitie. 
  
Met bijdragen van onder meer LNV-minister Carola Schouten (gevraagd), 

Marjolijn van de Zandschulp (HID, Rijkswaterstaat Oost-Nederland), Sylvo 
Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) en Ton Strien (burgemeester Olst-

Wijhe). 
Omlijsting met taalkunst: Frank van Pamelen (voormalig presentator 

Vroege Vogels). Omlijsting met muziek: Mudita (winnaar Edison). 
  
Aanmelden uiterlijk 20 januari bij Emine 
Gönen, e.gonen@staatsbosbeheer.nl 
Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname. 
  
Wilt u de prachtige eindrapportage van 25 jaar NURG ook in papieren 

vorm ontvangen, vermeldt u dan in uw aanmelding niet alleen uw e-
mailadres, maar ook uw zakelijke of privé postadres (dit zal conform de 

AVG uitsluitend voor deze verzending worden gebruikt). U ontvangt de 
eindrapportage dan op of rondom de dag van de talkshow. 
  
  

  
Wij hopen u op 5 februari online te mogen ontmoeten. 
  
  
Marjolijn van de Zandschulp, hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat 

Oost-Nederland 
  
Sylvo Thijsen, Directeur Staatsbosbeheer 
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