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Voorstellen 
Second Opinion 
Projecten over kennisdoorstroming in het 
kennisdomein natuur 
•  secretariaat Netwerk Groene Bureaus 
•  kennisbijeenkomsten 
•  kwaliteitsbevordering rapporten adviesbureaus 
•  overzicht markt adviesbureaus 
•  marktintroductie kennissystemen (Biosafe, NDFF) 
•  redactie natuurpublicaties (KNNV, SBB, VBN) 
•  … 



Vraag Vogelbescherming 
Vogelbescherming streeft naar  
•  het verzamelen, kwalificeren, borgen en delen van 

kennis over effectiviteit van inrichtings- en 
beheermaatregelen (Conservation Evidence) in 
het natuurbeheer, tot stand te brengen door een 
gezamenlijk initiatief van stakeholders. 

 
In dat kader: 
•  mening peilen van stakeholders  
•  advies over mogelijkheden voor een 

kennisnetwerk voor Conservation Evidence 



Waar gaat het om? 
•  de bestaande kennis goed gebruiken 
•  de goede kennis ontwikkelen 
•  het goede onderzoek selecteren bij gebruik 

onderzoek (w.o. metastudies)  
Voor o.m. 
•  ecologisch en maatschappelijk kosten/effectiever 

terreinbeheer 
•  ondersteuning van keuzen van beheerdoelen  
•  argumenten in overleggen over natuurbeleid en 

natuurfinanciering  
•  signaleren van leemten in kennis  



Werkwijze	onderzoek 
beheerders  
•  Groninger Landschap, LandschappenNL, NM, 

PWN, SBB, SCAN 
kenniscoördinatoren  
•  OBN, STOWA, BIJ12, EZ 
onderzoekers  
•  Altenburg&Wymenga, Alterra, , Bureau 

Waardenburg, RUG, SoortenNL, Sovon, Stichting 
Bargerveen 

provincie  
•  Overijssel 



Werkwijze	onderzoek 
1.  Jelle  Brandsma  Groninger Landschap   
2.  Gerard  Grimberg  Ministerie van EZ   
3.  Dick  Groenendijk  PWN   
4.  Ton  Heeren   BIJ12   
5.  Ella de  Hullu   Stichting Bargerveen   
6.  Dirk  Janssen   Provincie Overijssel  
7.  David  Kleijn   Alterra   
8.  Walter  Kooij   SCAN   
9.  Wouter  Lengkeek  Bureau Waardenburg   
10.  Berry  Lucas   LandschappenNL   
11.  Astrid  Manhoudt  SCAN   
12.  Theo  Meeuwissen  Staatsbosbeheer   
13.  Martien  Meijer   Bureau Waardenburg   
14.  Dick  Melman   Alterra   
15.  Aad van  Paassen   LandschappenNL   
16.  Bart van  Tooren   Natuurmonumenten  
17.  Yvonne  Verkuil   RUG  
18.  Rob  Vogel   SOVON   
19.  Bas v.d.  Wal    STOWA   
20.  Rob van  Westrienen  SoortenNL   
21.  Wim  Wiersinga  OBN  
22.  Eddy  Wymenga  Altenburg&Wymenga   



Prak/jk:	doorstroming	kennis	

•  kennisdoorstroming naar boswachter 
(beslisser) magertjes 

•  binnen organisatie drempels tussen 
ecologen en boswachter 

•  (wetenschappelijke) artikelen niet gelezen  
•  Engelstaligheid en uitgebreidheid van 

rapporten drempel  
 



Prak/jk:	doorstroming	kennis 
•  weinig abonnementen vanwege kosten 
•  < 4% artikelen in belangrijkste tijdschriften vrij 

toegankelijk 
•  intensief gebruik DLN, VNBL, 'grijze literatuur', 

kopieën van artikelen	



Prak/jk:	doorstroming	kennis 
•  informele kenniscircuit belangrijkst   
•  'ad hoc' contactmomenten (cursussen, symposia 

en veldwerkplaatsen) 
•  geen structurele contacten (Kenniskring 

weidevogels en 'duinbeheerdersoverleg') 
•  OBN beperkte doorwerking 



Prak/jk:	kwaliteit	van	kennis 
•  basis beheermaatregelen is expert judgment (niks 

mis mee maar …)  
•  onderbouwing door wetenschappelijk onderzoek 

geschat op 10 tot 30% door onderzoekers en op 
20 tot 50% door beheerders 

•  gebruikt wetenschappelijk onderzoek beperkt peer 
reviewed  

•  PAS: Herstelstrategieën Heischrale graslanden: 
46% van bronnen internationaal peer reviewed 

•  Herstelstrategieën voor Leefgebieden: 28% van 
de bronnen internationaal peer reviewed 



Prak/jk:	kwaliteit	van	kennis 
•  reviews niet gebaseerd op toepasbaarheid in 

beheer maar op onderzoeksopzet en –uitvoering 
 
•  onderzoek en beheermaatregelen zijn 

veralgemeniseerd (breder gebruik, eisen 
tijdschriften) 

•  vertaling naar eigen terrein (maatwerk) steeds 
nodig  

•  onderzoek moet vertaling naar eigen terrein 
mogelijk maken; dat stelt eisen aan onderzoek 

•  selectie van (wél) bruikbaar onderzoek 



Mogelijkheden	van	beheerder	 
Drempels voor meer energie in eisen aan onderzoek 
en selectie van onderzoek: 
 
•  weinig geld  
•  weinig tijd  
•  weinig externe druk voor leveren beter doelbereik 

(administratieve eisen domineren) 
 
 



Mogelijkheden	van	beheerder	 
•  betere maatregelen vaak duurder/complexer 
•  concurrentie met andere taken beheerder  
•  imago: erken je dat beheer tekort schiet? 
•  kritisch op eigen beheer zonder betere aanpak te 

volgen? 

 



Mogelijkheden	van	beheerder	 
Meer evidence based werken ontstaat niet vanzelf, 
huidige praktijk is eenvoudigst 
 
•  welke ecoloog heeft het beste verhaal? 
•  bij grote diversiteit verhalen is bestaand beheer al 

snel goed te motiveren  
•  afwijken van standaarden in agrarisch 

natuurbeheer geeft motivatie-verplichting 



Wat	je	zou	willen 
Je wilt bruikbaar onderzoek en beter gebruik van 
onderzoek  
Geen enkel onderzoek is onbruikbaar: wel weten 
met welk onderzoek je te maken hebt. 
•  concluderend onderzoek  
•  richtinggevend onderzoek 
•  anekdotisch onderzoek 
•  verantwoording gebruik onderzoek / selectie bij 

metastudies 

samen aan werken in kennisnetwerk  



Wat	je	zou	willen 
Positief over een kennisnetwerk/activiteiten voor 
•  vertaling van onderzoeksresultaten naar 

toepassing in het beheer  
•  kwaliteitsborging van onderzoeksresultaten  
•  zelf protocollen ontwikkelen om kwaliteit 

onderzoek vast te stellen 
maar  
•  tijd en geld zijn beperkend bij beheerder en 

andere partijen 
•  niet als losstaande actie 



Wat	zou	kunnen	

•  beheerders en onderzoekers breed betrekken 
•  bij lopende ontwikkelingen aansluiten (werk met 

werk) 
•  andere partijen/probleemeigenaren erbij betrekken 
m.n. 
•  financiers van onderzoek  
•  opdrachtgevers voor metastudies voor 

beheermaatregelen 
•  beleid met harde afrekening  (PAS, agrarisch 

natuurbeheer) 



Relevante	ontwikkelingen 
•  toenemende maatschappelijke druk op 

beheerders om (kosteneffectief) doelen te 
bereiken 

•  toenemende druk op onderzoek om 
kosteneffectieve vraagstellingen te ontwikkelen 

•  toenemend belang valorisatie van kennis bij 
fondswerving onderzoekers  

•  huidige dynamiek in werkveld met praktische 
aansluitingsmogelijkheden 



Relevante	ontwikkelingen 
•  Actualiseren	PAS	herstelstrategieën	in	2021	
•  Voorbereiding	herziening	Stroomgebiedbeheerplannen	in	2018	
•  (Her)cer@ficeringtraject	beheerders	en	collec@even	in	kader	SNL	
•  Overlevingsstrijd	agrarisch	natuurbeheer	
•  Standaardisering	van	de	beheercyclus	bij	beheerders	
•  Aanvulling	van	Portaal	Natuur	en	Landschap	met	

beheeradviezen	
•  Discussie	in	IPO	Werkgroep	Natuurbeheer	over	omgaan	met	/	

verantwoordelijkheid	voor	beheeradviezen	op	basis	van	
maatwerk	

•  Beschikbaarheid	informa@e	voor	Omgevingswet	in	2024	(Atlas	
Leefomgeving,	Laan	van	de	Leefomgeving,	Informa@ehuis	
Natuur)		

•  Vernieuwde	opdrachRormulering	OBN	in	2018	
•  Ambi@es	van	VBNE	voor	'Plein	van	de	kennis’	
•  Toenemend	belang	fondswerving	voor	onderzoeksfinanciering	
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