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Alle kennis op een
natuur-wiki

> “De wiki slaat een brug tussen verschillende organisaties”, zo opent Nynke van der Ploeg,
kennismanager bij Natuurmonumenten, de
bijeenkomst. “Alle organisaties hebben wel hun
eigen intranet waar informatie op staat. Maar
digitale uitwisseling tussen organisaties onderling, dat kon nog niet.” Zo’n wiki is daarvoor
een mooi instrument, maar ook niet meer dan
dat. De inhoud zal, net als bij Wikipedia, van de
gebruikers moeten komen. “We moeten samen
de wiki gaan vullen en gebruiken. We bepalen
samen of het gaat werken!”

Er zit zoveel kennis in de hoofden van alle natuurbeheerders en
tegelijkertijd leven er zoveel vragen bij andere beheerders. Hoe je
die kennis nou laat stromen door de wereld van het natuurbeheer,
daar houden de terreinbeherende organisaties en het ministerie
van EL&I (voorheen LNV) zich al enige jaren mee bezig in het
programma Kennis voor Natuur. De veldwerkplaatsen zijn daar het
resultaat van, net als het Groen Kennisnet. Maar nu is er nog een
nieuwe manier om kennis uit te wisselen: de Wiki Natuurbeheer.
Op donderdag 27 januari gelanceerd op een bijeenkomst in Velp,
waar de aanwezige beheerders even aan de wiki konden snuffelen.

De makers van de Wiki Natuurbeheer, Jos
Boelens en Pim Vugteveen van Arcadis, hebben
hard gewerkt om de wiki op tijd af te hebben
voor deze bijeenkomst. “Maar eigenlijk is hij
natuurlijk nooit af”, legt Vugteveen uit. “Het
idee is dat hij voortdurend blijft ontwikkelen.”
De wiki, zo vertelt Vugteveen in zijn inleiding,
bevat niet alleen informatie, doorzoekbaar op
verschillende manieren, via de zoekfunctie of
via de index natuur en landschap. Hij vormt
ook een platform waar mensen vragen kunnen
stellen en discussiëren. En een netwerk waar
beheerders elkaar kunnen vinden. Het eerder
gelanceerde 'Netwerk voor Natuurbeheerders'
(onderdeel van de Beheerdersnetwerken, die
ook de veldwerkplaatsen organiseerden) is
daarvoor integraal overgezet naar de wiki en
heet voortaan ‘Wie is wie’.

— Marjel Neefjes (journalist)

Lex Querrelle, Natuurmonumenten:

“Laat nieuwe instromers meelopen met oudgedienden en die informatie op de wiki plaatsen.”
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Wikibouwers Jos Boelens en Pim Vugteveen,
Arcadis: “Eigenlijk is een wiki natuurlijk nooit
af.”

Definitie van een wiki volgens
de bekendste wiki: Wikipedia
Een wiki is een applicatie of (web)
toepassing, waarmee webdocumenten
gezamenlijk kunnen worden bewerkt.
[…] De term is afgeleid van het woord
‘wiki wiki’, dat uit het Hawaïaans
komt en ‘snel, vlug, beweeglijk’ betekent.
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Wikiwars
Zo open als Wikipedia is de Wiki Natuurbeheer overigens niet. Alleen mensen die
een account aanmaken, mogen teksten
plaatsen of de ‘Wie is wie’-lijst raadplegen. Een van de deelnemende beheerders
is bang dat anderen in zijn tekst gaan
veranderen. Vugteveen legt uit dat dat
niet de bedoeling is. “We willen natuurlijk geen wikiwars, waarbij mensen die
het niet met elkaar eens zijn de hele tijd
een tekst veranderen en weer terugveranderen. Er bestaat niet één waarheid, meer
meningen mogen naast elkaar bestaan.
Als iemand een onderwerp plaatst en
iemand anders heeft daar een andere
mening over, kan hij er een reactie bij
plaatsen, die weer voor iedereen zichtbaar is.”
Het vullen van de wiki wordt overigens
niet geheel aan het toeval overgelaten.
Het is de bedoeling dat informatie van
andere websites wordt overgezet naar
de wiki, zoals de OBN-site NatuurKennis en de verslagen en infobladen van
de veldwerkplaatsen. Roos van Doorn,
docent van Van Hall Larenstein, legt
tijdens de bijeenkomst uit dat studenten
van de hogeschool momenteel bezig zijn
beheerders te interviewen over relevante
onderwerpen. Ook die informatie komt
op de wiki.

Geen onoverzichtelijke brei
“We moeten ook zorgen dat op plekken
waar mensen samen kennis uitwisselen,
er altijd iemand bij is die dat noteert en
op de wiki plaatst”, stelt Van der Ploeg
voor.
Het gevaar bestaat natuurlijk dat de site
een onoverzichtelijke brij wordt, of dat
verwarde mensen gekke dingen op je
wiki gaan zetten. Van der Ploeg: “Daarvoor zetten we momenteel een redactieraad op met mensen van de verschillende
terreinbeheerders en het Groen Kennisnet, dat de wiki gaat coördineren.”
Na de pauze konden de aanwezige
beheerders in de computerlokalen een
kijkje nemen op de wiki en alvast bedenken hoe zij hun kennis vandaan kunnen
halen, of het er juist in kwijt kunnen.<
www.wikinatuurbeheer.nl

Na de pauze konden de aanwezige
beheerders een kijkje nemen op de
wiki. Een paar reacties:
Arthur Varkevisser en Brand Timmer,
beheerders Defensie: “Wij gaan wel profielen aanmaken. Ik ben er wel huiverig voor
dat iedereen zomaar kan inloggen, dus ook
mensen van een actiegroep bij een kapproject bijvoorbeeld. Of ik zelf informatie ga
toevoegen? Daarbij wordt tijd een bepalende
factor. Het zou wel helpen als bijvoorbeeld
de deskundigenteams mensen actief gaan
vragen. En de wetenschap moet er ook bij
betrokken worden.”

Rein Berends, beheerder Staatsbosbeheer:
“Ik zie er zeker wat in. Overigens vind ik het
wel belangrijk dat we naar buiten blijven
gaan, kijken hoe het eruitziet. Die huidige
studenten krijg je bijna het kantoor niet
meer af!”
Lex Querrelle, beheerder Natuurmonumenten: “Er zit enorm veel kennis bij de
50-plussers, maar die krijg je niet zo makkelijk achter de computer. Het zou goed zijn
als organisaties ruimte bieden om nieuwe
instromers mee te laten lopen met zulke
oudgedienden en dat op de wiki te laten zetten. Anders ebt al die kennis weg. Overigens
denk ik dat ook de vrijwilligers die inventarisatiewerk doen heel veeL informatie kunnen
halen of brengen.”

Carolyn Vermanen, hoofd communicatie
SOVON: “Hartstikke goed initiatief! Het lijkt
me nog wel lastig om het gevuld te krijgen,
ik vraag me af of dat vanzelf zal gaan. Als
SOVON willen we graag een inhoudelijke
bijdrage leveren. Zo kunnen we meer doen
met al die gegevens die we verzamelen.”
Rob Meulenbroek, beheerder Natuurmo-

numenten: “je moet het onderdeel maken van
je werk. Als je informatie zoekt, begin je bij je
directe collega’s, maar als die het niet weten,
is dit een mooie plek. Ik ben van plan om elke
maand een halve dag in te plannen voor de wiki.
Informatie zoeken, maar ook zelf inhoud erop
zetten. Die discipline moet je dan wel hebben.”

Jeroen Roos, kennismanager bij De12Landschappen: “Ik vind het heel mooi, maar vraag
me af of onze beheerders er iets mee gaan doen.
Die gaan liever naar buiten, die proberen zo min
mogelijk achter de computer te zitten. Ik denk
dat het vooral interessant is voor beleidsmedewerkers. Maar ik ga er wel mee aan de slag
binnen mijn organisatie. Ik zal er mensen via
nieuwsbrieven en het intranet op blijven wijzen.”

Theo Bakker, beheerder Staatsbosbeheer: “Het
lijkt me een prima eerste stap. En als je dan
informatie vindt, ga je contact met die collega
leggen en in het veld kijken. Ik denk niet dat
ik zelf massa’s informatie op de wiki ga zetten.
Tijdgebrek. Maar ik ga het in ieder geval raadplegen en reageren op onderwerpen.”

Ellen Reuver, ministerie van EL&I, opdrachtgever wiki: “Ik ben er heel blij mee, dit was
echt een vraag vanuit de beheerders. Per maart
wordt het opgeleverd en dragen we het officieel over aan de terreinbeheerders. Die moeten
vervolgens gaan zorgen dat ze hun beheerders
motiveren er iets mee te gaan doen!”
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