Een bouwwerk van groene kennis
De afgelopen jaren heeft het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV) een bouwwerk opgebouwd van
allerlei kennisinstrumenten. Bedoeld om kennis te ontsluiten en
bruikbaar te maken. Omdat de namen van alle onderdelen nogal op
elkaar lijken en de onderwerpen vaak dicht bij elkaar liggen, geven
we hier een overzicht van waar welke informatie is te vinden en
hoe die informatie tot stand is gekomen.
— Ardo van Kampen (Ministerie van LNV),
a.t.h.m.van.kampen@minlnv.nl

Natuurpraktijk |

Onder het domein natuurkennis valt het domein “natuurpraktijk”. Dit domein is bedoeld voor mensen die
in opleiding zijn en in de toekomst praktisch met de
kennis aan de slag moeten. Dit domein wordt door het
onderwijs ontwikkeld en is vooral bedoeld ter ondersteuning in het mbo-onderwijs. Het domein is ook
direct te bereiken via www.natuurkennis.nl.

Natuurbeheerders ab

Nog weer een stap verder naar de praktijk is het
domein voor terreinbeheerders. Hier komen overzichtelijk taken en activiteiten en praktisch generieke
maatregelen te staan die terreinbeheerders in het
veld tegenkomen. Dit domein is nog niet gereed. Het
zal een soort vraagbaak worden, een soort van achtervang en leidraad voor praktische problemen die
beheerders tegenkomen. Ook is het de bedoeling dat
de beheerders hier zelf voor een deel actief in- of
aanvulling aan/op geven.

Natuurkennis, natuurpraktijk en het domein voor de terreinbeheerders zullen op
verschillende manieren via dwarsverbanden en links aan elkaar worden verbonden zodat je snel door kunt klikken naar de achterliggende wetenschappelijke kennis van
bijvoorbeeld een beheersmaatregel. Of andersom: dat je vanuit wetenschappelijke
kennis door kunt klikken naar de praktische uitwerking daarvan in bijbehorende
maatregelen en activiteiten.
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Natuurkwaliteit S

Het bouwwerk is genoemd naar de overkoepelende site:
www.natuurkwaliteit.nl. Kern van natuurkwaliteit is
het domein ‘natuurkennis’.

Natuurkennis _
Het is de bedoeling dat op natuurkennis informatie
is te vinden over alle natuur- en landschapstypen.
Het bevat beschrijvingen van de typen en de betekenis ervan. Tevens vinden we er een uiteenzetting van
inrichtings-, instandhoudings- en herstelbeheer. De
informatie binnen het domein is getoetst door wetenschappers en terreinbeheerders op correctheid. Halverwege 2010 staat er een behoorlijk aantal teksten
op de site, maar nog voor niet alle onderdelen is het
domein dan klaar. Eind 2010 is de site gevuld en zullen er indien noodzakelijk updates van de informatie
plaatsvinden.
Omdat voor het doorgronden en gebruiken van deze
informatie in de meeste gevallen een vrij hoog opleidingsniveau vereist is, zijn er een aantal andere
domeinen in aanbouw waar de informatie doelgroepgericht vertaald is.

Beheerdersnetwerken !
Een vierde loot aan de stam van Natuurkwaliteit.nl is
het domein “beheerdersnetwerken” met de bijbehorende
veldwerkplaatsen. De veldwerkplaatsen zijn drie jaar
geleden gestart. In deze veldwerkplaatsen wordt wetenschappelijke, maar ook de praktische kennis van de
beheerders bij elkaar gebracht, zodat we zowel kunnen
spreken van een verticale als horizontale kennisuitwisseling. De opzet is simpel maar doeltreffend: na
een inleiding over de problematiek gaan beheerders
samen met wetenschappers het veld in en bekijken,
bespreken en bediscussiëren daar een probleem of een
ontwikkeling. Wetenschappers en beheerders brengen
beiden hun eigen kennis mee en wisselen ter plekke
ervaringen uit. De verslagen van veldwerkplaatsen
zijn te vinden in het domein beheerdersnetwerken (ook
te vinden onder www.beheerdersnetwerken.nl). Bijeenkomstoverstijgende onderwerpen worden beschreven
in zogenaamde Infobladen. Deze infobladen zijn een
succes en worden regelmatig in het onderwijs en door
terreinbeheerders gebruikt.
De bijeenkomsten worden georganiseerd in overleg met
de deskundigenteams van het OB+N (Ontwikkeling en
Beheer Natuurkwaliteit) die daarmee ook een oogje in
het zeil houden met betrekking tot de kwaliteit. Het
is een succesvolle formule gebleken met inmiddels
bijna homderd georganiseerde veldwerkplaatsen. Het
project Doelgericht Natuurbeheer waar de veldwerkplaatsen toe behoren, is in 2007 gestart en heeft een
looptijd van drie jaar. Najaar 2010 zijn de laatste
veldwerkplaatsen gepland. Wat er daarna gebeurt, is
nog niet duidelijk.

Groene Kennis Coöperatie
Tenslotte is er nog voor alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo tot universiteit
de Groene Kennis Coöperatie (GKC).
In nauw contact met bedrijfsleven, overig onderwijs, maatschappij en overheden werkt de GKC aan
vernieuwing van het onderwijs voor
een leven lang leren: van jeugd tot
volwassenen. Ook levert de GKC een
bijdrage aan de ontwikkeling van de
groene sector, arbeidsmarkt en samenleving door aan de slag te gaan
met concrete vragen van bedrijven,
maatschappelijke organisaties en
overheden. Deze worden vertaald
in regionale en (inter)nationale
activiteiten voor het onderwijs en
in GKC-programma’s rondom thema’s
zoals natuur en landschap, voeding
en gezondheid, welzijn van dieren
en ondernemerschap. De groene kennis wordt beschikbaar gesteld via
www.groenkennisnet.nl.

Natuurregelingen s

Voor informatie over beheer, beleid, wetgeving, subsidies en organisaties heeft het ministerie van LNV
samen met het Bosschap en de Unie van Bosgroepen de
site www.Natuurbeheer.nu opgezet. Deze site is terug
te vinden in het domein ‘natuurregelingen’ binnen
www.natuurkwaliteit.nl.

Netwerk voor Natuurbeheerders: maak een profiel aan!
Een soort LinkedIn of Hyves, maar dan speciaal voor
natuurbeheerders. Dat is nu aan het groeien op beheerdersnetwerken.nl/netwerk. Iedereen die actief
is in het natuurbeheer kan een profiel aanmaken:
beheerders, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers.
Zo ontstaat een netwerk waarin mensen elkaar kunnen vinden op bepaalde gebieden, maatregelen, organisaties of specifieke kennis. Wie is er actief
(geweest) in de Biesbosch? Wie heeft er ervaring met
plaggen of weet er heel veel van subsidies? Of wie
was die mevrouw ook alweer van het Overijssels Landschap die toen een presentatie hield op die veldwerkplaats over kievitsbloemen?
Op www.beheerdersnetwerken.nl/netwerk kunt u de
huidige netwerkleden bekijken, maar pas als u zelf
een profiel hebt aangemaakt en bevestigd, kunt u hun
contactgegevens inzien.
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