
Centrale vraag
“Hoe beoordelen we de evidentie en toepasbaarheid van (OBN-)onderzoeks-
resultaten voor herstel- en beheermaatregelen voor verbetering van (gebied-
specifieke) natuurkwaliteit?”

Evidentie, robuustheid en toepasbaarheid van OBN-kennis
Het Kennisnetwerk OBN heeft als missie het doen van onderzoek, het ver-
spreiden van die kennis en gebiedsgerichte advisering voor herstel en be-
heer van natuurkwaliteit. Op basis van (experimenteel) onderzoek worden 
herstelstrategieën en algemeen geformuleerde maatregelen voorgesteld. 
Beheerders vertalen deze naar hun specifieke situatie op basis van kenmer-
ken van het beheergebied.
De kenmerken van het uitgevoerde OBN-onderzoek (en gebruik van peer 
reviewed/grijze literatuur) bepalen de geldigheid van de herstel- en beheer-
maatregelen plús de mogelijkheden tot afstemming op een specifiek ge-
bied. Hoe beter de relatie tussen maatregel en effect wordt doorzien, hoe 
beter het effect van specifieke kenmerken van het gebied op de maatregel-
effect-relatie te voorspellen is.

De vraag is ‘in welke mate zijn OBN-onderzoeksresultaten die gebruikt 
worden bij het opstellen van herstel- en beheermaatregelen, voldoende 
robuust en maken zij ‘evidence-based’ beheer en herstel met het gewenste 
maatwerk, mogelijk?’

De stap van onderzoek naar de formulering van beheermaatregelen is 
veelal impliciet. Door dit proces (meer) expliciet - en punt van reflectie - te 
maken, is de effectiviteit van maatregelen mogelijk beter in te schatten. Dit 
is van belang voor maatregelen in de PAS dat al een onderscheid maakt in 
maatregelen met bewezen effect (B), een vuistregel (V) of als hypothesen 
(H). Ook voor het herstel en beheer in andere kaders (ANLB, S(K)NL, N2000, 
KWR) is een goede onderbouwing van verwachte (kosten)effectiviteit van 
belang.

PROGRAMMA

uitnodiging discussiebijeenkomst

Hoe beoordelen we OBN-onderzoeksresultaten 
voor herstel- en beheermaatregelen?

Nut, noodzaak en vormgeving van evidence based werken in het natuurbeheer

14.00 uur Intro op het doel van de bijeenkomst
Dr. Bart van Tooren, Natuurmonumenten,
Lid Adviescommissie Kennisnetwerk OBN

14:10 uur  Introductie op het thema: mening van 
natuur-onderzoekers en natuurbeheer-
ders over de onderbouwing van beheer-
maatregelen
Dr. Bas van Leeuwen, Second Opinion

14:30 uur  Evidence based werken in de medische 
sector
Prof. Dr. Bea Tiemens, bijzonder hoogle-
raar ‘Evidence based practice in mental 
health care’, Radboud Universiteit

14:50 uur  Evidence based werken in de ecologi-
sche sector in de UK
Prof. Dr. Ruud Foppen, bijzonder hoog-
leraar ‘Integrated conservation biology’, 
Radboud Universiteit/ Vogelbescherming 
Nederland

15:10 uur  Pauze

15:30 uur  De OBN-systematiek van beoordelingen 
van voorstellen, offertes en onderzoeks-
resultaten
Drs. Wim Wiersinga, coördinator OBN

15:50 uur  Discussie o.l.v. Dr. Bart van Tooren

16:30 uur  Afsluiting en borrel

DATUM
Donderdag 22 juni 2017
14.00 – 17.00 uur

LOCATIE
Logitech Princenhof Park 14, Driebergen
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NADERE TOELICHTING

Evidence based natuurbeheer
Het Kennisnetwerk OBN heeft als ambitie om ‘evidence based’ herstel 
en beheer van natuur te bevorderen door het doen van onderzoek, het 
verspreiden van die kennis en (gebiedsgerichte) advisering. Op basis 
van (experimenteel) onderzoek, literatuur en expert judgment, worden 
herstelstrategieën en algemeen geformuleerde maatregelen voorge-
steld. Beheerders passen de algemeen beschreven beheermaatregelen 
veelal niet klakkeloos toe maar willen maatwerk leveren en vertalen de 
algemene maatregelen naar de eigen specifieke situatie op basis van 
de kenmerken van hun gebied voor het uit te voeren beheer.

Evidentie, robuustheid en toepasbaarheid van OBN-kennis
De kenmerken van het uitgevoerde onderzoek bepalen de geldig-
heid van de geformuleerde maatregelen plús de mogelijkheden tot 
afstemming op het eigen gebied. De toepasbaarheid van uitgevoerd 
onderzoek voor het opstellen van beheermaatregelen wordt ingeschat, 
gebruik makend van peer reviewed literatuur en grijze literatuur. Deze 
inschatting is veelal impliciet.
Hoe beter de relatie tussen maatregel en effect wordt doorzien, hoe 
beter het effect van specifieke kenmerken van het gebied op de maatre-
gel-effect-relatie te voorspellen is. In welke mate maken onderzoeksre-
sultaten die gebruikt worden bij het opstellen van beheermaatregelen 
‘evidence based’ natuurbeheer en het gewenste maatwerk mogelijk?
Door de stap van onderzoek naar formulering van de beheermaatrege-
len (meer) expliciet – en daarmee punt van reflectie – te maken, is de 
effectiviteit van beheermaatregelen mogelijk beter in te schatten. Dit is 
bijvoorbeeld van belang voor het omgaan met maatregelen in de PAS 
dat al een onderscheid maakt in maatregelen met bewezen effect (B), 
vuistregels (V) en hypothesen (H). Ook voor beheer in andere kaders is 
een goede onderbouwing van verwachte effectiviteit van belang.

Beoordeling van toepasbaarheid van OBN-kennis
Binnen OBN verloopt de beoordeling van onderzoek op bruikbaarheid 
voor beheermaatregelen in twee expliciete, geformaliseerde stappen:
1.  beoordeling van voorstellen voor onderzoek (Adviescommissie)
2.  beoordeling van (ingediende offertes voor) onderzoek (Beoorde-

lingscommissies/DT’s)

De 3e logische stap - beoordeling van de verkregen onderzoeksresul-
taten op toepasbaarheid voor beheermaatregelen – door de Deskundi-
genteams, krijgt minder expliciete aandacht en is soms beperkt tot een 
beoordeling op administratieve aspecten.
Uitgevoerd onderzoek van OBN kan bij eventuele publicatie in tijd-
schriften een peer review krijgen; die is echter gericht op de uitvoering 
van het onderzoek en niet op de toepasbaarheid van uitgevoerd onder-
zoek bij het opstellen van beheermaatregelen.

Verder vormgeven (expliciteren, formaliseren) van de derde stap 
versterkt de rol van OBN als kennisnetwerk voor het ontwikkelen van 
beheermaatregelen die ‘evidence based’ zijn. Van belang voor onder 
meer de kosteneffectieve financiering van het natuurbeheer (w.o. SNL, 
ANLB), actualiseren van de PAS herstelstrategieën in 2021 en de aanvul-
ling van Portaal Natuur en Landschap met beheeradviezen.

Lopende initiatieven
In het natuurbeheer zijn meerdere initiatieven voor Evidence Based Ma-
nagement ontwikkeld waaronder Environmental Conservation (William 
Sutherland; www.conservationevidence.com; University of Cambridge) 
en Environmental Evidence (www.environmentalevidence.org en 
www.cebc.bangor.ac.uk; Bangor). Beide initiatieven hanteren systema-
tische reviews van onderzoek ter onderbouwing van beheermaatrege-
len. In de medische sector is evidence based werken ver ontwikkeld.
In een verkenning onder onderzoekers en beheerders op initiatief van 
Vogelbescherming Nederland bleek belangstelling voor de expliciete 
beoordeling van onderzoeksresultaten op toepasbaarheid voor beheer-
maatregelen (zie: http://www.secopini.nl/evidencebased).

www.conservationevidence.com
www.environmentalevidence.org
www.cebc.bangor.ac.uk
zie: http://www.secopini.nl/evidencebased

