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Inhoud presentatie

Het Kennisnetwerk OBN en

evidence based beheer …

▪ waarom ‘evidence based’?

▪ het Kennisnetwerk OBN: kennisnetwerk én -programma

▪ rol OBN: kwaliteitsborging (geen EBC)

▪ borging door het kennisnetwerk

▪ borging door het kennisprogramma

▪ kennismodel (van oud (EGM) naar nieuw: PAS)

▪ conclusie: wat gaat goed, wat kan beter



Voorbeeld: koolmees

▪ Wat is (het effect) de oorzaak:

▪ stikstofdepositie:

➢ overschot N in blad én verzuring

➢ uitloging micronutriënten

▪ houtoogst/beheer:

➢ te grote afvoer van nutriënten? (LTO)

Oftewel: wie krijgt ‘de zwarte piet’; wie moet wat doen?



Wat is ‘evidence based’?

▪ Wat bedoel ik er mee? Géén definitie!:

▪ “onderbouwde 'als - dan' -uitspraak over de  
effectieve werking van een beheermaatregel"

▪ als = (ook) gebied-specifieke factoren

▪ uitspraak die 80 % dekt

▪ onderbouwing in veldexperimenten



Motieven vóór ‘evidence based’

▪ “Evidence based” kennisontwikkeling want:

▪ kennisverspreiding naar beheerder (2e pijler OBN):
▪ brochures, symposia, veldwerkplaatsen, nieuwsbrief, 

website, sleutels, adviezen etc. …

▪ beheerder moet het juiste beheer kunnen voeren en dus 
onomstreden kennis/advies krijgen (‘80-20-regel’)

▪ koppeling maatschappelijke vraagstukken/beleid:
▪ zowel aan effect-zijde (N!?) als ingreepzijde (15% herstel)

▪ PAS, waterveiligheid, klimaatverandering, bufferzones, 
waterberging, oogst, beleving, ecosysteemdiensten …



Motieven tégen ‘evidence based’

▪ Geen algemene “evidence based” kennis (nodig):

▪ in het beheer (2e pijler OBN):
▪ ‘learning by doing’; praktijkervaring/kennis

▪ elk gebied is anders; elke situatie is anders; elk jaar is 
anders (géén ‘80-20-regel’: maatwerk!)

▪ in het beleid:
▪ als er kennislacunes zijn kan geen beleid worden gevoerd

▪ kennislacunes maakt vergunningverlening kwetsbaar 
(advies landsadvocaat PAS)



Ontwikkeling ‘Kennisnetwerk OBN’

▪ Toen:
▪ start 1989 als ‘EGM Bos en Natuur’  ‘Overlevingsplan Bos 

en Natuur’ (1995)

▪ acuut maatregelen nodig tegen verzuring, vermesting en 
verdroging (habitatniveau)

▪ mét verplichting onderzoek, advies, monitoring

▪ Nu:
▪ sinds 2006 verbreed ‘Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit’ 
 natuurnetwerk, N2000/PAS, waterbeheer, soorten

▪ (experimenteel) onderzoek voor natuurherstel op systeem-
/landschapsniveau in PAS, beekherstel, natuurontwikkeling

▪ vrijwillig (maar voor bijv. PAS noodzakelijk)



Het ‘Kennisnetwerk OBN’

Hét kennisnetwerk voor bos- en natuurbeheer
▪ kennisvragers = beheerders én beleidsmakers

▪ en kennisbieders (instituten, Uni’s, adviesbureaus, PGO’s)

Een kennisprogramma ‘herstelecologie’ met
▪ onderzoek en monitoring (ca. 30 lopende projecten in 2016)

▪ praktische adviezen (7 adviezen in 2016)

▪ kennisverspreiding (5 producten in 2016)

Doel: ‘evidence based‘ bos- en natuurherstel en beheer 
(van ‘restoration ecology’ naar ‘ecological restoration’



Rol ‘Kennisnetwerk OBN’

▪ in de ‘(evidence based) conservation sector’ staat de 

wetenschappelijke toetsing en review voorop

▪ in de ‘medische sector’ staat de gebruiker en de veilige 

effectieve werking van medicijnen/therapie voorop

▪ ‘OBN’ geen wetenschappelijk platform maar een mix 

onderzoeker en gebruiker

kwaliteitsborging van proces én inhoud als middel



Kennisnetwerk

▪ Deskundigenteams zijn een tripartite Δ-hoek

▪ bos- en natuurbeheerders (groot - klein)

▪ beleidsmakers (landelijk - regionaal)

▪ onderzoekers (verscheidenheid instituten én disciplines!)

 niveau van uitwisseling = proces van kwaliteitsborging!



Kennisnetwerk

▪ Deskundigenteams zijn ‘geweten’ van het OBN

▪ initiëren onderzoeksvoorstellen

▪ begeleiden onderzoek t/m eindrapportage

▪ monitoring

▪ advies (gebiedsgericht) op basis van ‘kennisbasis’

▪ kennisverspreiding van website tot symposia

 koppeling van stappen = inhoudelijke kwaliteitsborging!



Kennisnetwerk

▪ Formele procedures
▪ Kennisagenda (meerjarig = thema’s)

▪ Jaarplan (prioriteiten stellen = projecten)

▪ aanbesteding (kwaliteit van offertes; externe deskundige!)

▪ aansturing onderzoeksprojecten: tussenrapportages, 
eindrapport! én 'verklaring van goedkeuring’

▪ Informele processen
▪ halen én brengen van kennis in de DT’s!!

▪ diversiteit in samenstelling én openheid!!

▪ in DT’s én AC inbreng andere kennisprogramma’s 

(RWS, Stowa, Faunafonds, NKWK, PRW …?)



Kennisprogramma

▪ Vraag gestuurd: “wat is de effectiviteit
van herstel- en beheermaatregelen?”

• Landschapsecologisch perspectief:
van grondwater naar biota

▪ hydrologisch herstel (vernatten …)
▪ verstuiving, overstroming/sedimentatie, droogval
▪ ontgronden (óf uitmijnen?), baggeren
▪ bekalken, P-toevoeging, steenmeel 
▪ plaggen, maaien, begrazen, selectieve kap bossen
▪ (her)introductie (sleutel)organismen: bodem, maaisel, zelfs 

macrofauna!
▪ cyclisch beheer …



Kennisprogramma

▪ Typen onderzoek
▪ vooronderzoek (‘pre-advies’)  …?

▪ literatuuronderzoek (meer specifiek)

▪ experimenteel, praktijkgericht, ‘langjarig’

▪ monitoring ( tijdreeksen van >20 jaar!?)

▪ expert-judgement (adviezen, interpretaties)

▪ Meerwaarde: experimenteel ’ingreep-effect’-onderzoek
▪ BACI-concept: N replica’s, representativiteit

▪ ‘plotjes’-niveau (m1 x m1) = kleine schaal, groot detail

▪ systeem/proces van bodem tot fauna (ongewervelden!)



Kennisprogramma

▪ Fasering in kennisontwikkeling:

1. Kennismontage (‘pre-advies’) hypothesen wat werkt 
wel/niet

2. Fundamenteel onderzoek  experimentele maatregelen

3. Toepassingsgericht onderzoek  onderzoeksmonitoring

4. Kennistransfer  begeleiding/advies beheerders

5. Evaluatie van maatregelen  langere termijn monitoring

▪ Opwaardering ‘status’ van EGM/PAS-maatregelen:

▪ experimenteel/hypothese (onderzoek!)  toetsing/proef 

(sommige ..)  autonoom/regulier/bewezen (álle beheerders)



Wetenschappelijke borging

NEE

▪ rapporten (ca. 230 t/m 2016)

▪ website www.natuurkennis.nl (nieuw in 2017!): 

▪ NL artikelen DLN, Vakblad NBL, H2O, NHM

JA

▪ 3 Themanummers Landschap (extern)

▪ Engelstalige internationaal wetenschappelijk artikelen

▪ proefschriften (sinds 2013 al 4)

http://www.natuurkennis.nl/


Kwaliteitsborging OBN

Wat  gaat goed:
▪ vraag gestuurd = relevantie voor beleid EN beheer

▪ diep geworteld in de beheerpraktijk

▪ brede wetenschappelijke basis

▪ diepgaand onderzoek

▪ kennis delen beheer, beleid, onderzoek (onderwijs)
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Wat kan beter:
▪ diversiteit in DT’s (NIOO?, RU)

▪ borgen onderzoek door onafhankelijke (meer dan de offerte)

▪ sterker accent vertaling van onderzoek in aanbevelingen

▪ langere termijn experimentele ‘living labs’ (LTER)


