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OBN-kennis levert belangrijke bijdrage aan realisatie natuurbeleid in Nederland!

Beleid, beheer en wetenschap werken in het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer 
Natuurkwaliteit (OBN) samen aan natuurherstel en –beheer. En dat werkt goed, zo 
komt naar voren uit de voorlopige resultaten van de evaluatie van het Kennisnetwerk. 
Waar kunnen we vooral van leren en hoe moeten we dat aanpakken? Deze vragen 
stonden centraal tijdens de bijeenkomst op 15 november 2017. Wetenschappers, 
beleidsmedewerkers van Rijk en provincies en beheerdersorganisaties hoorden hoe de 
evaluatie was opgezet en wat op dit moment de uitkomsten zijn. Zij voerden vervolgens 
bevlogen gesprekken over de verdere ontwikkeling van het OBN. Dat leverde een aantal 
interessante aanbevelingen op. 

Lees hier meer over de insteek en de oogst van deze tussentijdse evaluatiebijeenkomst.
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DE AFTRAP

Dat er veel deskundigen bij de overheid, de beheerdersorganisaties en de onderzoekswereld 
bij het OBN betrokken zijn, blijkt wel uit de goedgevulde zaal waar de bijeenkomst van start 
gaat. Ronald Louwman, provincie Noord-Holland en portefeuillehouder OBN in de Ambtelijke 
Adviescommissie Vitaal Platteland (AAC VP) begeleidt als gespreksleider het programma. Als 
eerste onderdeel kondigt hij de presentatie van Henk ten Holt en Susan Martens van Bureau ZET 
aan. Zij hebben de evaluatie in opdracht van BIJ12 uitgevoerd. 
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EVALUATIE IN VOGELVLUCHT

De evaluatie bestrijkt de periode van 2014 tot 2018 . Susan Martens neemt de zaal in haar 
presentatie mee en laat zien hoe Bureau ZET te werk is gegaan. “Naast deskresearch zijn we 
het veld in gegaan. We hebben 22 interviews gedaan met wetenschappers en deskundigen bij 
overheden en terreinbeheerders zowel binnen als buiten het Kennisnetwerk. Ook hebben we 75 
enquêtes afgenomen op de Landelijke Beheerdersdag. En daar komt heel duidelijk een positief 
beeld van OBN uit naar voren.” 

Ter illustratie een paar sterke punten die in de evaluatie genoemd worden:

• OBN is uniek in het faciliteren van de ontmoeting tussen verschillende werelden in het 

 natuuronderzoek en -beheer;

• grote waardering voor de omvang en kwaliteit van de OBN-output met (momenteel    
 beperkte) beschikbare middelen;

• OBN-netwerk geniet brede bekendheid onder beheerders.

OBN-kennis levert volgens Martens een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het 
natuurbeleid in Nederland. “Veel elementen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn 
gebaseerd op OBN-kennis.”. Uiteraard is er in de evaluatie ook ruimte voor verbetering en zijn er 
risico’s aangegeven. “Maar”, zegt Martens: “de positieve hoofdconclusie blijft staan.”

AAN DE SLAG! 

“Met de resultaten voor ogen gaan we vanmiddag in drie groepen discussiëren over de 
bevindingen, conclusies en eventuele aanbevelingen waarmee we de evaluatie verder kunnen 
uitwerken”, vertelt Wim Wiersinga, programmaleider OBN. Hij is een van de gespreksleiders van 
de groepssessies en zal daarbij ook uitleggen wat het Kennisnetwerk doet. “Kennisontwikkeling 
en –verspreiding zijn de belangrijkste taken van het Kennisnetwerk. De motor van OBN zijn de 
acht deskundigenteams die onderzoeken begeleiden en onder meer advies geven. OBN geeft 
elk jaar een jaarplan uit met de projecten waar geld voor beschikbaar wordt gesteld. Wat ik 
hoop van deze middag? Dat we horen wat al deze betrokkenen als knelpunten zien en dat we 
aanbevelingen op tafel krijgen hoe daar mee om te gaan.”
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GESPREKSSESSIES

DE ONDERWERPEN
Wat betekenen de uitkomsten van de evaluatie voor de toekomst van het OBN-netwerk? Met die 
vraag gingen de deelnemers in drie sessies het gesprek aan over de volgende onderwerpen:

1. De rol van OBN in de kennisinfrastructuur voor natuuronderzoek.

2. Het toepasbaar maken van kennis voor de praktijk, maar ook: welke nieuwe kennisthema’s   
 zijn er en kunnen we de uitkomsten van de onderzoeken breder uitdragen?

3. De organisatie en werkwijze voor OBN, welke maatstaven gelden voor deelname en samen  
 werking door onderzoekers, beheerders en beleidsmakers binnen het OBN-netwerk en   
 hoe zorgen we voor meer draagvlak binnen deze driehoek voor beoordeling en beoordeling  
 van nieuwe onderzoeksvoorstellen?
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DE OOGST

Met veel inzet pakten de deskundigen de gespreksonderwerpen op en gaven hun conclusies aan 
het eind van de dag aan de samenstellers van de evaluatie mee: 

Vraag 1 Rol OBN in kennisinfrastructuur voor natuuronderzoek

De hoofddoelstelling van OBN is: vanuit de kennis over het functioneren van het ecosysteem 
werken aan herstel en behoud van biodiversiteit. Verbreding van de focus - bijvoorbeeld met 
klimaat - past binnen die hoofddoelstelling. Door beperking van de middelen is de laatste jaren 
de focus smaller geworden, dit zou weer meer verbreed kunnen worden naar thema’s die er 
eerder waren maar daar moet dan wel budget voor zijn. Andere verbreding zou kunnen zijn dat 
het OBN een orgaan wordt dat zorgt voor een efficiënte inzet van onderzoek voor natuur, dus 
ook gericht op andere organisaties die zich daarmee bezig houden. 

Vraag 2: Kennisontwikkeling en kennisdeling

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat extra aandacht nodig is om het beleid goed in de 
kennisontwikkeling mee te nemen. Dit moet zich met name richten op de beleidsmedewerkers. 
Kennisontwikkeling en kennisdeling moet niet alleen gericht zijn om te informeren maar de 
beleidsmedewerkers zijn ook nodig voor het formuleren van nieuwe kennisvragen. Vormen 
die je kunt gebruiken om beleid er meer bij te betrekken zijn: brochures, zoals die nu ook 
voor beheerders worden gemaakt of taskforces voor specifieke problemen, bijvoorbeeld rond 
stuifzand. Maar ook resultaten van onderzoek binnen organisaties laten zien en veldbezoeken 
afleggen zoals dat nu voor het PAS gebeurt, waarbij beleidsmedewerkers het veld mee ingaan. 
Zet communicatie in voor een breed publiek en maak daarbij gebruik van communicatie- en 
mediaspecialisten. Om kennisontwikkeling op een hoger plan te brengen zouden provincies een 
programma inkunnen richten.

Vraag 3: Organisatie en werkwijze

Meer sturing aan de voorkant is nodig: werk met programmalijnen om de interactie tussen 
onderzoek, beheer en beleid aan de voorkant van het proces te verbeteren. Die lijnen moeten 
gebaseerd zijn op gedeeld inzicht en overeenstemming over de stand van de wetenschappelijke 
kennis, de meest urgente beheeropgaven en een analyse van de kennisbehoeften vanuit 
het natuurbeleid. Stel daarvoor een gezamenlijke kennisagenda op. De procedure voor de 
bespreking van nieuwe onderzoeksvoorstellen en uiteindelijk ook de aanpak van de prioritering 
van voorstellen is onvoldoende bekend. De procedure duurt nu lang: maak ook een snelle 
procedure mogelijk voor onderzoek dat kwaliteitsborging door het OBN wil benutten.
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Voorts komt naar voren dat aan de samenstelling en omvang van de huidige 
OBN-Adviescommissie nadelen zitten, maar ook voordelen zoals de samenhang en uitwisseling 
in het netwerk. Als we de voor- en nadelen wegen dan functioneert de Adviescommissie nog niet 
zo gek in de praktijk.

HARTENKREET

“OBN is uniek, zorg dat het in stand blijft!” In een van de groepssessies was dit de heldere eind-
conclusie. Ronald Louwman is het hier helemaal mee eens. Hij rondt de dag dan ook af met de 
oproep: “Zorg dat het Kennisnetwerk meer bekendheid krijgt. Deel het verslag! Mail het naar 
collega’s! Het Kennisnetwerk OBN laat zien waar de ambities liggen. Verbeteren van natuurkwa-
liteit, maar vooral ook duidelijk en bekend maken aan beleidsmedewerkers en beheerders wat 
er op dit gebied speelt.”

LAST BUT NOT LEAST

• Dank voor uw kritische kanttekeningen en deskundige bijdragen 

• Uw enthousiaste inbreng is een belangrijke toevoeging voor de evaluatie

• Het was mooi om hier samen vanuit verschillende invalshoeken aan te werken

• Delen van de kennis die u vandaag heeft opgedaan en dit verslag helpt OBN verder

• Heeft u nog ideeën? Mail ze dan naar ton.heeren@bij12.nl 

• Speciale dank aan de inleiders, workshopbegeleiders en het team van BIJ12

• En graag tot ziens in 2018!

Meer informatie over natuurkwaliteit, -herstel en –beheer vindt u op de websites van 

het Kennisnetwerk OBN: www.natuurkennis.nl en BIJ12: www.BIJ12.nl. 


