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Kennis is voor een goede uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
onontbeerlijk. Onderzoek neemt dan ook een belangrijke plaats in het PAS in. 
Hoe zorgen we er nu voor dat die kennis voor iedereen toegankelijk is en kan 
worden toegepast? En hoe pakken we de kennisvragen die nog niet beantwoord 
zijn met elkaar op? 

Op 15 november 2017 gingen wetenschappers,  beleidsmedewerkers van Rijk 
en provincies en beheersorganisaties met veel betrokkenheid en interesse met 
deze vragen aan de slag. Hun verschillende invalshoeken leverden een scala aan 
ingrediënten op voor een toekomstgerichte aanpak. 

Bekijk hier wat de oogst was van deze PAS-Campus bijeenkomst.
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DE AFTRAP

Dat de kennisvragen tijdens deze bijeenkomst centraal staan, is bij binnenkomst meteen 
duidelijk. Aan de randen van de overvolle zaal liggen grote vellen papier met overzichten van 
kennisvragen. BIJ12 heeft de vragen geïnventariseerd en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en 
Beheer Natuurkwaliteit (OBN) heeft ze beoordeeld. Hennie Schuman, provincie Overijssel en 
portefeuillehouder van het PAS in de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland 
(AAC VP) verwelkomt de PAS-deskundigen in de overvolle zaal. Schuman benadrukt het belang 
van kennisontwikkeling voor het PAS en geeft aan dat hierbij een belangrijke centrale rol is 
weggelegd voor de provincies. “Naast het uitvoeren van de herstelmaatregelen ligt het ook op 
de weg van de provincies dat zij kennisontwikkeling stimuleren, kennis borgen en toepasbaar 
maken. Het is zaak om daar gezamenlijk in op trekken.” 
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OORSPRONG KENNISVRAGEN

“Er liggen hier twee overzichten op tafel: de 25 van nog te beantwoorden kennisvragen en een 
overzicht met 13 beantwoorde vragen of al lopende onderzoeken”, zegt Ton Heeren, coördi-
nator Kennis en Onderzoek van BIJ12. “De Kennisagenda PAS Natuur was oorspronkelijk een 
initiatief van het ministerie van Economische Zaken. In 2014 gaf EZ opdracht aan onderzoeksbu-
reau Alterra (nu WEnR) om de kennislacunes in de PAS-herstelstrategieën en -gebiedsanalyses 
te inventariseren. Die inventarisatie bleek echter onvoldoende bruikbaar voor provincies om 
op te pakken voor hun onderzoeksrol in het PAS. In opdracht van BIJ12 is eind 2015 door TAUW 
een screening uitgevoerd van alle beschikbare provinciale PAS-onderzoeksprogramma’s. TAUW 
en Alterra hebben daarna hun inventarisaties verder uitgewerkt en teruggebracht tot de echte, 
prioritaire kennisvragen. Dat overzicht is medio 2016 voorgelegd aan de provincies en is onder 
toevoeging van enkele kennisvragen door hen vastgesteld. Het overzicht is daarna nogmaals 
door het Kennisnetwerk OBN gescreend op status, waarbij is gekeken: wat loopt er al, wat is al 
uitgezocht.”
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VASTSTELLING LIJST KENNISVRAGEN 

“Mogen we de gescreende lijst met 25 vragen nu als startpunt nemen voor de ontwikkeling van 
het onderzoeksprogramma? Graag gebruiken we uw kennis om deze lijst vandaag samen af te 
ronden.” 

Gespreksleider Suzan Klein Gebbink, Wing, namens BIJ12 en PAS-Campus, vraagt de aanwezigen 
de lijst nog eenmaal te checken en opmerkingen door te geven. Dat kan zowel mondeling 
als door het bijplakken van aandachtspunten op post-its. Bij de inventarisatie blijkt dat de 
deelnemers enkele specifieke aandachtspunten meegeven voor de verdere uitwerking van het 
onderzoeksprogramma en daarbij ook oproepen in de onderzoeken ook de effecten van de 
klimaatsverandering van de verzuring mee te nemen. “Ja”, zeggen de deelnemers, “deze lijst is 
dé basis voor het te ontwikkelen onderzoeksprogramma.”

KENNIS IN UITVOERING

Naar aanleiding van een aantal kennisvragen wordt al onderzoek gedaan. 
Camiel Aggenbach en Joost Vogels presenteren twee voorbeelden uit de praktijk.

Vernatting van beekdalvenen 

Camiel Aggenbach is als ecoloog 
verbonden aan KWR Watercycle Research 
Institute en de Universiteit Antwerpen. Hij 
houdt zich vooral bezig met onderzoek 
naar natte ecosystemen in Noord-Europa. 
Het onderzoek waar hij tijdens de PAS-
Campus bijeenkomst over vertelt, gaat 
over beekdalvenen. “Er is veel onderzoek 
gedaan naar de effecten van verdroging 
maar nog maar weinig op het gebied van 
vernatting.” In dit onderzoek is onder meer 
gekeken naar de biochemie en de effecten 
van maaibeheer. De kennisvragen die 
hierbij nog onbeantwoord zijn worden nu 
nog verder onderzocht.

Herstelmineralen balans in 
droge heide

Joost Vogels werkt als ecoloog bij 
de Stichting Bargerveen. Hij verricht 
onderzoek naar de fauna van 
heidesystemen in relatie tot aantasting 
en herstelbeheer. “Jaarlijks komt er nog 
steeds twee keer te veel stikstof over 
de heide heen dan goed is.” In de jaren 
80 en 90 zijn plaggen en bekalken als 
herstelmaatregelen ingezet. Nu wordt 
onderzocht of het toevoegen van fosfaat 
en/of bodemmineralen door toevoegen 
van steenmeel een beter duurzamer 
resultaat opleveren. Duidelijk is dat 
herstelmaatregelen nodig zijn, het systeem 
herstelt zich niet vanzelf.
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WORKSHOPS

DE VRAGEN
De discussie over de aanpak van PAS-kennisontwikkeling komt al bij de aftrap op gang en gaat 
onverminderd verder tijdens de workshops. De deelnemers gaan in drie groepen aan de slag 
met de volgende thema’s:

1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kennis en resultaten van beantwoorde kennisvragen wor  
 den gedeeld en worden toegepast in de praktijk?

2. Wat moet het onderzoek inhouden, wat moeten bijvoorbeeld de aard, omvang en scope   
 zijn?

3. Op welke manier gaan we het onderzoek beleggen, individueel beantwoorden, gezamenlijk,  
 via een programma of samen met andere initiatieven?
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DE OOGST

De drie workshops leveren een rijke oogst aan bouwstenen op voor het te ontwikkelen 
onderzoeksprogramma:

Vraag 1: Kennisdelen

• PAS heeft een heel brede doelgroep, breder dan we nu voorzien. Door verschillende kanalen  
 en media te gebruiken kunnen we meer doelgroepen bereiken.

• Deelnemers hebben behoefte aan concrete praktijkvoorbeelden. Het is dus nodig om kennis  
 uit rapporten zo veel mogelijk te vertalen naar de praktijk. Suggestie daarbij is om een plek  
 te bieden waar de verschillende doelgroepen terecht kunnen voor deze praktijkkennis.

• Door communicatie al onderdeel te maken van de onderzoeksopdrachten (bijvoorbeeld van  
 AIO’s) hebben de onderzoeken meer impact en spin-off.

• Veel artikelen zijn lang en lastig leesbaar en niet voor iedereen interessant. Tip is om via de  
 nieuwsbrieven alleen highlights te communiceren en voor echte geïnteresseerden na door  
 klikken meer informatie aan te bieden. Zo bereikt de informatie op hoofdlijnen een bredere  
 doelgroep.

• Communicatie is een vak. Hiervoor dus expertise inschakelen.

Vraag 2: Onderzoeksvragen uitwerken

• In de 2e workshop concludeerden deelnemers dat de volgende stap het operationaliseren   
 van de vragen is. Dit kunnen we overlaten aan de onderzoekers. Hierbij blijft     
 belangrijk dat de onderzoeken uiteindelijk leiden tot zinvolle kennis voor toepassing in   
 herstelmaatregelen. Daarbij niet alleen onderzoeken óf maatregelen effectief zijn, maar   
 vooral welke factoren deze effectiviteit bepalen.

• Werken met programma / white-papers met wetenschappers. 

• Ga met onderzoek de diepte in, niet te algemeen.

• Maak onderscheid tussen het programma + keuzes en de uitvoering. 

• Zorg voor goede wetenschappelijke begeleiding bij het onderzoeksprogramma

• Zicht krijgen op eigen provinciale onderzoeksprogramma’s en dit verstevigen verdiepen.

• Goed om beheerders er bij te betrekken en provinciegrens-overschrijdend te werken.

• Ook ruimte creëren voor lange-termijn onderzoek.

Vraag 3: Onderzoeksvragen beleggen

• De workshopleden starten met de constatering dat op diverse plekken al onderzoeken   
 lopen, zoals bij provincies en via OBN. Die activiteiten zijn echter nog erg versnipperd.   
 De ruimte binnen het onderzoeksprogramma van het ministerie van LNV is beperkt.    
 Tegelijk hebben enkele provincies een eigen onderzoeksprogramma rond het PAS opgezet.  
 Er is winst te behalen door deze afzonderlijke sporen meer te verbinden en bij elkaar te   
 brengen. 
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• De conclusies van deze workshop-deelnemers zijn dan ook:

 1. Stevige samenwerking tussen provincies centraal. Zij delen informatie en ervaringen en   
  stemmen activiteiten met elkaar af, bijvoorbeeld welke dingen zij samen kunnen doen.

 2. De onderzoeken vinden plaats vanuit de samenwerking beleid – onderzoek – beheer.   
  Deze relatie in stand houden en elkaar vooruit helpen.

 3. Ons onderzoeksprogramma verbinden aan een breed (internationaal) perspectief. Voor   
  bijvoorbeeld monitoring en klimaatverandering is het goed om naar de landen om ons   
  heen te kijken, zodat we elkaar kunnen versterken, niet alleen bij onderzoek maar ook bij  
  natuurbeheer.

 4. Bouw een onderzoekstructuur en coördinatie die de bestaande activiteiten verbindt,   
  integreert, versterkt, aanvult en in breder perspectief plaatst.

CONCLUSIES

In het afrondende gesprek wordt duidelijk dat partijen nu vaart willen maken en oproepen op 
korte termijn een onderzoeksaanpak te ontwikkelen. Jan Willem van de Vegte, manager PAS-
Bureau BIJ12 concludeert: “De deelnemers zien vandaag concrete manieren om hier samen 
mee aan de slag te gaan. Zowel om de kennis te delen, om de kennisvragen effectief invulling 
te geven en ook om het programmeren van kennis ontwikkeling met elkaar en in het Kennisnet-
werk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit OBN af te stemmen. Provincies kunnen de regie 
pakken vanuit hun rol als voortouwnemer voor de meeste PAS-gebieden”. Hennie Schuman: “De 
volgende stap is dan ook dat wij als provincies onderling bepalen hoe wij hierin onze rol nemen, 
in overleg met de ministeries en in afstemming met BIJ12. Die afstemming vindt de komende tijd 
plaats en we informeren u over de voortgang. De oproep van vandaag om hierin vaart te blijven 
maken is daarbij helder”.

LAST BUT NOT LEAST
• Dank voor alle opmerkingen, aanvullingen, en vragen.

• Met uw inbreng kunnen we verder werken aan het onderzoeksprogramma voor de 
 PAS-natuurkennisvragen.

• We hopen dat u uw kennis heeft kunnen delen en dat u kennis heeft vergaard, dit verslag   
 helpt ons verder.

• Speciale dank aan de inleiders en workshopbegeleiders.

• En graag tot ziens in 2018!

Meer informatie over het Programma Aanpak Stikstof en PAS-Campus 
vindt u op de website van BIJ12: www.BIJ12.nl. 

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


