
 

 

 

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is 

De provincie Drenthe voert de Digitale Keten Natuur stapsgewijs in. Het 

afgelopen jaar is hard gewerkt aan de digitalisering van natuurbeheerplannen. 

Beleidsmedewerker Auke Postma vertelt.  

 

Hoe zet de provincie Drenthe de Digitale Keten Natuur in? 

“We zijn goed op weg bij het digitaliseren van natuurbeheerplannen. In het 

beheeroverleg hier in de provincie hebben we afgesproken dat beheerders zoveel 

mogelijk zelf actuele gegevens aanleveren. Dat vertrouwen is wederzijds. Vanaf 

2014 stapt ook Staatsbosbeheer over naar het stelsel. Het was voor hen een 

hele klus om de kaarten goed op orde te krijgen.” 

 

Welke verschillen zijn er met vroeger? 

“We werken nu binnen onze eigen organisatie volgens het IMNa-model. Het helpt 

met eenduidige gegevens te werken voor de monitoring, nulmeting op kaart, 

EHS en Natura 2000. Ook binnen de provincie. Toch is het nog steeds een hele 

klus om steeds volgens hetzelfde systeem te werken, De Digitale Keten Natuur is 

een goede stok achter de deur, ook voor onze ketenpartners.” 

 

Hoe verloopt de samenwerking met andere ketenpartners? 

“Zeker met de natuurbeheerplannen gaat het goed. We hebben de beheerders 

betrokken bij het systeem, zowel terreinbeheerders als particuliere beheerders. 

Zo hebben de Bosgroep en het Drents Particulier Grondbezit (DPG) de gegevens 

van hun leden gebundeld aangeleverd. Die samenwerking en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid levert veel op. We willen samen met ketenpartners goede 

kwaliteit leveren. Met zo min mogelijk administratief werk en zonder onnodige 

juridische procedures. Uiteindelijk moet niet het systeem leidend zijn, maar de 

gezamenlijke meerwaarde van het systeem.” 

 

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst? 

“Eén systeem waarin je met één druk op de knop de gegevens vindt die je zoekt. 

Dankzij de Digitale Keten Natuur kunnen we nu zeggen hoe duur de natuur in 

Drenthe is, en in andere provincies. Dat was dit jaar voor het eerst. Het heeft 

ons enorm geholpen bij de onderhandelingen over het deelakkoord natuur.” 
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Alle papieren rompslomp weg  

De Unie van Bosgroepen bereidt zich voor op de overgang naar de Digitale Keten 

Natuur. “Het grote voordeel is dat we straks veel sneller informatie kunnen 

uitwisselen”, zegt Margot Kroot van de Unie van Bosgroepen. 

 

Hoe zet de Unie van Bosgroepen de Digitale Keten Natuur in? 

“We zijn bezig de SNL-automatiseringsketen op te zetten. Daarmee sluiten wij 

aan op de Digitale Keten Natuur en kunnen we veel sneller informatie uitwisselen 

over subsidieaanvragen. Dat maakt het veel overzichtelijker.” 

 

Welke verschillen zijn er met vroeger? 

“We zijn een gecertificeerd samenwerkingsverband. Dat betekent dat de 

provincies ons vertrouwen. Op die voet zullen we ook gaan samenwerken. Als we 

nu ontdekken dat een provincie een beheertype verkeerd heeft weergegeven, is 

het een heel circus om dat te veranderen. Straks kunnen wij via DKN de 

wijzigingen zelf aanbrengen. Een provincie hoeft die wijziging dan alleen maar te 

accorderen. Zo’n verandering gaat dan veel sneller door de keten.” 

 

Hoe verloopt de samenwerking met andere ketenpartners? 

“Nu krijgen we nog dikke pakken papier van Dienst Regelingen met daarin 

beschikkingen. Binnenkort krijgen we die beschikkingen digitaal. Dan kunnen we 

informatie veel makkelijker verwerken.” 

 

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst? 

“Dat straks alle papieren rompslomp weg is; daar verheug ik me nu al op. We 

willen echt optimaal gebruik maken van de digitale mogelijkheden van DKN. 

Natuurlijk moeten we onze werkwijze aanpassen aan de keten. Het is ook niet 

erg om afspraken in te bouwen, zolang er maar vrijheid blijft waar dat kan.” 
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Een enorme databank met natuurinformatie 

Dienst Regelingen kan door de Digitale Keten Natuur het 

automatiseringssysteem beter afstemmen op zijn samenwerkingspartners. “Die 

werkwijze kunnen we nog veel verder uitbouwen”, zegt Ans Leenders-van 

Kampen van Dienst Regelingen.  

 

Hoe zet Dienst Regelingen de Digitale Keten Natuur in? 

“Voornamelijk bij natuurbeheerplannen, omdat die leidend zijn bij subsidies.”  

 

Welke verschillen zijn er met vroeger? 

“De oude natuurgebiedsplannen waren alleen van toepassing op de agrarische 

gebieden. De beheerplannen van nu zijn ook bestemd voor de natuurgebieden. 

Dit geeft vooraf duidelijkheid aan beheerders, maar ook aan provincies. Je kunt 

door deze digitalisering veel beter gebiedsgerichte sturen op natuur. Zo zijn er 

veel minder verrassingen. Er is nu een enorme databank met natuurinformatie. 

Geweldig.” 

 

Hoe verloopt de samenwerking met andere ketenpartners? 

“In het begin waren er natuurlijk opstartproblemen. Gaan werken met de 

Digitale Keten Natuur is een intensief proces. Maar er liggen goede 

processchema’s aan de basis van de Digitale Keten Natuur, dat scheelt. Door 

DKN zie je beter wanneer iemand uit de keten iets nodig heeft. We zijn tenslotte 

allemaal afhankelijk van elkaar. Zo is het makkelijker om steun te geven.” 

 

 

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst? 

“We moeten doorpakken. Met z’n allen, anders werkt DKN nog niet. De tool voor 

rapportages bijvoorbeeld biedt enorm veel mogelijkheden, mits goed 

opgeschreven en uitgebouwd. In de toekomst hoop ik dat provincies gaan 

rapporteren vanuit IMNa 2.0. DKN moet daarbij ondersteunend zijn.”  
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Agrariërs niet uit het oog verliezen  

Ruud Snijders en Machtelt Kusters zijn bij de provincie Limburg verantwoordelijk 

voor de Digitale Keten Natuur. Ze zijn blij met de invoering van één systeem 

voor alle organisaties die met natuur werken. Wel hebben ze een waarschuwing: 

“Ga niet te hard. Anders verlies je onderweg mensen.”  

 

Hoe zet de provincie Limburg de Digitale Keten Natuur in? 

“Het clubje mensen dat het hele systeem begrijpt, is select. De software van 

DKN gebruiken is iets anders dan het hele systeem echt begrijpen. Binnen de 

provincie zijn we bezig om de IMNa-bestanden op orde te krijgen. Voor de 

terreinen in Limburg die geen subsidie krijgen, is er geen input vanuit derden. 

Daar is nog veel werk aan de winkel.” 

 

Welke verschillen zijn er met vroeger? 

“Wij merken in de praktijk grote verschillen. Eerst hadden we een papieren 

document met de percelen en de mogelijkheden voor subsidies. Omdat DKN veel 

meer doelen dient, wordt het geheel complexer. Er moet meer geregistreerd en 

bijgehouden worden. Daar is meer tijd voor nodig, bijvoorbeeld om de 

terreinbeheerders er echt bij te betrekken. Eén systeem en één taal, dat is voor 

ons een aantrekkelijk vooruitzicht. Het maakt het werk straks makkelijker en 

inzichtelijker.” 

 

Hoe verloopt de samenwerking met andere ketenpartners? 

“De gegevens die ketenpartners aanleveren, zijn steeds actueler. Maar er is nog 

een hoop werk te doen. We kijken bijvoorbeeld nu met Dienst Regelingen hoe zij 

gegevens volgens de standaarden kunnen aanleveren.”  

 

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst? 

“Om de Digitale Keten Natuur echt tot een succes te maken, is het belangrijk dat 

het niet een klusje is dat een medewerker erbij doet. Daar moet je echt tijd voor 

vrijmaken. Daarnaast moeten we de individuele agrariërs en particuliere 

natuurbeheerders niet uit het oog verliezen. Zij zijn een belangrijk onderdeel van 

de keten, maar raken het spoor een beetje bijster. Boeren zitten niet de hele dag 

achter een computer. Dat moeten we rekening mee houden. Het is goed om de 

Digitale Keten Natuur ook aan hun wensen aan te passen.”  
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We zijn een belangrijke toeleverancier 

 

De komst van de Digitale Keten Natuur heeft bij Dienst Landelijk Gebied voor 

grote veranderingen gezorgd. “Zo’n keten is een magnifiek voorbeeld van 

samenwerking tussen overheden en particuliere organisaties. Daar gaat het om”, 

zegt Edwin van Stee, geo-informatieadviseur bij Dienst Landelijk Gebied. 

 

Hoe zet Dienst Landelijk Gebied de Digitale Keten Natuur in? 

 “Wij zijn een belangrijke toeleverancier van gegevens aan DKN. Momenteel zijn 

we bezig met de Natuurmeting op Kaart (NOK), in opdracht van de twaalf 

provincies. Definities worden vastgelegd: wat zie jij als natuur, waarover wil jij 

een meting doen? We werken samen met verschillende ketenpartners. Ook is 

Dienst Landelijk Gebied nauw betrokken bij de transitieslag naar het 

Informatiemodel Natuur (IMNa). Het gaat erom dat het een lopend systeem 

wordt.” 

 

Welke verschillen zijn er met vroeger? 

“In het verleden was het voor ons duidelijker voor wie wij ons werk uitvoerden 

en waarom. Tegenwoordig hebben we te maken met veel meer partijen. 

Daardoor is het verzamelen van informatie lastiger. Van de andere kant: ik denk 

dat het goed is dat beheerders steeds meer zelf doen.”  

 

Hoe verloopt de samenwerking met andere ketenpartners? 

“Op de werkvloer loopt het ronduit goed. Hoe hoger in de boom, hoe lastiger. 

Dat heeft te maken met politieke belangen. Organisaties wordt gevraagd om 

allerlei gegevens aan DKN te leveren, maar de noodzaak is niet altijd duidelijk. 

Het is goed om daar aandacht aan te besteden. Nut en noodzaak van DKN zijn 

nog niet voor iedereen duidelijk.” 

 

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst? 

“Ik vind het belangrijk dat echt iedereen ziet wat de meerwaarde van DKN is. 

Het is een magnifiek voorbeeld van goede samenwerking tussen de overheid en 

particuliere organisaties. Samen staan we voor de realisatie van een grote klus: 

de Ecologische Hoofdstructuur.” 
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De tijd van chaos is gelukkig voorbij  

Natuurmonumenten is de initiator van een nieuw beheerregistratiesysteem. “Dat 

is tot stand gekomen in samenwerking met collega’s van Staatsbosbeheer en de 

twaalf provinciale landschappen. De Digitale Keten Natuur ligt aan de basis. 

Bestanden uit DKN worden ingelezen”, aldus Hennie Blikman, hoofd Vastgoed en 

Projecten bij Natuurmonumenten. 

 

Hoe zet Natuurmonumenten de Digitale Keten Natuur in? 

“We zijn al jaren groot voorstander van gegevensuitwisseling en standaardisatie. 

Zo kun je over organisaties heen vergelijken. Niet de individuele organisaties, 

maar de keten moet centraal staan: het proces en de uitwerking van het 

proces.” 

 

Welke verschillen zijn er met vroeger? 

“Kort door de bocht geformuleerd: vroeger was het een chaos. Elke provincie 

had een eigen taal. Natuurmonumenten is een landelijke organisatie, dus we 

waren twaalf keer bezig gegevens te transformeren. Met de komst van de 

Digitale Keten Natuur zijn die tijden gelukkig voorbij.” 

 

Hoe verloopt de samenwerking met andere ketenpartners? 

“We zijn er op alle fronten op vooruit gegaan. We begrijpen elkaar beter, de 

kans op interpretatiefouten is veel minder, overleggen zijn helderder, en we 

besparen tijd. Het belangrijkste is de wil om samen een hele goede slag te 

maken. De noodzaak om de Digitale Keten Natuur in te voeren wordt gezien. Nu 

is het van belang dat DKN standvastig is. De politiek moet niet steeds iets 

anders willen.” 

 

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst? 

“Natuurmonumenten heeft het initiatief genomen voor een 

beheerregistratiesysteem met Staatsbosbeheer en de twaalf provinciale 

landschappen. Dit systeem, CMSi, moet een standaard worden voor 

natuurbeheerders. Het DKN-model is de basis voor dit systeem; de 

monitoringsplannen kunnen in DKN worden ingelezen. We haalden al informatie 

uit DKN en nu leveren we die ook aan. Dat zou met alle bestaande 

natuurgegevens moeten gebeuren.” 

 


