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PROGRAMMA BEHEER

Voorwoord

Het voorliggend rapport van de projectgroep 'Kennisinfrastructuur' is het eindprodukt van
project 8 'Kennisinfrastructuur'. Dit project is onderdeel van het Programma Beheer van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Doel van dit project was het uitvoeren van een praktijkstudie naar de knelpunten en de kansen in het functioneren van
de bestaande kennisinfrastructuur op het vlak van agrarisch natuur- en landschapsbeheer
buiten de Ecologische Hoofdstructuur.
De projectgroep 'Kennisinfrastructuur' heeft de analysefase van het project uitbesteed
aan bureau Perspectives. Het onderzoeksteam van Perspectives heeft een analyse uitgevoerd van het functioneren van kennisnetwerken in de praktijk rond het thema agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Met name door de gekozen werkwijze (het betrekken van zo veel mogelijk actoren via interviews en workshops) in de studiegebieden heeft deze analyse niet alleen een papieren
resultaat opgeleverd in de vorm van een rapportage. Er zijn tevens processen in de praktijk op gang gebracht en/of verder geholpen. Door het bevorderen van de dialoog tussen
de diverse betrokken 'spelers in het veld' kunnen misverstanden worden opgehelderd,
ontstaat ruimte voor uitwisseling van verschillende visies en groeit een basis van waaruit
betrokkenen gezamenlijk verder kunnen werken aan de uitvoering van agrarisch natuuren landschapsbeheer. Juist dit soort processen blijken van belang voor het tot stand komen van activiteiten met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer op lokaal
niveau.
Naast de processen spelen ook de beschikbaarheid en de uitwisseling van kennis een
belangrijke rol bij de totstandkoming van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de
praktijk.
Uit de analyse blijkt duidelijk dat het om verschillende soorten kennis gaat. In eerste instantie is vooral de 'voorwaardelijke kennis' van belang. Hierbij gaat het om allerlei vragen
van lokale actoren op het gebied van b.v. plannen en regelgeving. Deze vragen dienen
eerst te worden beantwoord vóór men daadwerkelijk aan de slag kan en wil gaan met
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Pas daarna worden de meer praktische en technische vragen op dit gebied belangrijk: de 'operationele kennis'.
Ook over de huidige structuur en het functioneren van lokale en regionale kennisnetwerken (inclusief de knelpunten) is tijdens de interviews en de workshops met de betrokken
actoren in de praktijk veel naar voren gebracht.
De projectgroep 'Kennisinfrastructuur' kwam tot de conclusies en aanbevelingen in deze
eindrapportage op basis van de rapportage van Perspectives, de bevindingen tijdens de
workshops, de eigen ervaring van de projectgroepleden en een brainstorm tussen Perspectives en de projectgroepleden over de conclusies en aanbevelingen.
De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op wat de betrokkenen in de praktijk via
het onderzoek van Perspectives naar voren hebben gebracht. Op deze manier is vanuit
de praktijk een beeld geschetst van de wensen en behoeften ten aanzien van de kennisinfrastructuur rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De projectgroep heeft dan
ook het vertrouwen dat deze aanbevelingen door de betrokken actoren zullen worden ondersteund en daadwerkelijk zullen worden opgepakt.

De Projectgroep 'Kennisinfrastructuur1
mw. O. de Lange, IKC Natuurbeheer (Projectleider)
A. van Paassen, Centrum voor Landbouw en Milieu
F. ter Maten, Stichting Landschapsbeheer Nederland
mw. L. Hermens, IKC Natuurbeheer
H. Heemsbergen, IKC Natuurbeheer
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1.

Inleiding

Het Programma Beheer is één van de uitwerkingen van de Nota Dynamiek en Vernieuwing. Dit programma bestaat uit tien projecten, waarvan vier behoren tot het thema
'natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS '. De vier projecten richten zich op onderstaande thema's:
1. het verhelderen en zo nodig operationaliseren van rollen en verantwoordelijkheden
van overheden en maatschappelijk veld in relatie tot de doelen (project 7);
2. het verbeteren van de infrastructuur van (ecologische en beheers-) kennis en deskundigheid, alsmede van de voorlichting (inclusief bewustwordingsprocessen) (project 8);
3. het (mede-)ecologiseren van instrumenten, regelingen en geldstromen (project 9);
4. het stimuleren en faciliteren van (mogelijkheden voor) regionaal/lokaal maatwerk
(project 10).
Het tweede thema is uitgewerkt in het project 'Kennisinfrastructuur1. In de voorliggende
rapportage zijn de bevindingen van dit project beschreven.
De probleemstelling van het project werd als volgt in de projectopdracht omschreven:
Zowel beleid als uitvoering hechten veel waarde aan een goed functionerende kennisinfrastructuur. Terwijl de behoefte aan kennis verder groeit, wil de rijksoverheid de voorlichting niet langer meer in eigen beheer houden, maar liever in faciliterende zin bijdragen
aan een goede kennisinfrastructuur. Onduidelijk is echter waar de knelpunten én kansen
in het kennisnetwerk liggen. Volgens de huidige inzichten is er veel kennis beschikbaar,
maar is deze in de praktijk of onvoldoende bekend of onvoldoende bruikbaar of het ontbreekt aan mogelijkheden om de gewenste kennis te bundelen/samen te brengen. Ook is
er onvoldoende zicht op de exacte (huidige) kennisvragen vanuit de praktijk, noch op de
mogelijkheden om toekomstige kennisbehoeften te genereren.
Het idee bestaat dat er vooral behoefte is aan meer kennis op maat (d.w.z. kennis uit beleid en onderzoek gericht op lokale situaties) en aan lokale ecologische veld- en beheerskennis. Op dit moment is de beschikbare kennis niet op maat, ofwel niet toegesneden op lokale vragen, of nauwelijks beschikbaar, d.w.z. moeilijk te vinden.
Ook in de maatschappij leeft onvoldoende welke bijdrage particuliere beheerders in het
landelijk gebied (c.q. witte gebied) leveren of kunnen leveren aan natuur en landschap.
Diverse experimenten met agrarisch natuurbeheer laten zien dat naarmate particuliere
beheerders meer betrokken worden bij natuurbeheer en meer ecologische kennis opbouwen, er automatisch meer draagvlak ontstaat voor (lokaal) natuurbeheer en dus ook voor
natuurbeleid in brede zin.
In het project 'Kennisinfrastructuur1 wordt onder kennis verstaan: 'de kennis ta.v. beleid,
inrichting, beheer en instrumentarium van natuur (inclusief fauna), bos en landschap'.
In de praktijk zijn er vele actoren nauw betrokken bij het (bevorderen van) natuur-, bos- en
landschapsbeheer op lokaal niveau. Te denken valt aan gemeenten, waterschappen, particuliere beheerders (bos- en landgoedeigenaren, boeren, etc.) en 'indirecte' beheerders
(bijv. vissers, jagers), veldbiologen/vrijwilligers natuur- en landschapsbeheer etc.
Om landelijk inzicht te krijgen in het functioneren van de kennisinfrastructuur rond al het
natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS was een te grote opgave in het kader van dit
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project. Daarom werd als insteek voor dit vraagstuk gekozen voor een uitwerking van het
thema agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarbij werden agrarische grondgebruikers en gemeenten gezien als belangrijke actoren.
Eveneens werd gekozen voor een pragmatische benadering. De uitwerking werd gedaan
aan de hand van een praktijkstudie in vijf studiegebieden. Met behulp van deze praktijkstudie kon een beeld worden verkregen van de bestaande kennisinfrastructuur en de
wijze waarop deze functioneert.
De doelstelling van het project is tweeledig:
1. de projectgroep verricht in samenspraak met regionale en lokale actoren een praktijkstudie naar de knelpunten én de kansen in het functioneren van de bestaande kennisinfrastructuur op het vlak van ecologie en beheer van natuur (inclusief fauna),bos
en landschap in de agrarische bedrijfsvoering;
2. en de projectgroep draagt als uitvloeisel van de praktijkstudie oplossingen aan voor het
structureel verbeteren van de kennisinfrastructuur.
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven hoe het project precies is aangepakt. In hoofdstuk 3
wordt ingegaan op de resultaten. Hierbij wordt voor het grootste deel verwezen naar het
rapport van Perspectives (als bijlage 2 toegevoegd aan deze rapportage). Hoofdstuk 4 en
5 bevatten de conclusies en aanbevelingen van de projectgroep.

LNV / Programma Beheer /15 april 1997
eindrapport-kennisinfrastructuur.doc

pagina 8

PROGRAMMA BEHEER

2.

Projectaan pak

2.1

Projectfasen

Het project is in 3 fasen uitgevoerd:
I. Voorbereiding
II. Analysedeel
III. Eindrapportage

Fase I: Voorbereiding
•
•

selectie van de studiegebieden
offerte-aanvraag, beoordeling en opdrachtformulering ten behoeve van analysedeel (fase II)

De praktijkstudie richtte zich op een drietal gebieden. Om een goede selectie te kunnen
maken heeft de projectgroep enig voorwerk verricht. Het is belangrijk om te weten in welke gebieden er al zaken lopen (bijv. analyses in andere kaders, projecten op het gebied
van natuurvriendelijk boeren, e.d. ). Bij de keuze van de studiegebieden hebben de projectgroepleden selectiecriteria opgesteld:
• maatschappelijk functioneren (bijv. één gemeente waar kennisprocessen goed lopen
en een waar deze slecht lopen)
• gelegen buiten de EHS
• verschillen in bodemopbouw, landbouwkundig gebruik (zand, veen, klei)
• verspreid in Nederland
De onderstaande gebieden zijn uiteindelijk geselecteerd:
1. Lopik
2. Raalte
3. Wieringermeer
Later is in samenspraak met het onderzoeksteam het aantal studiegebieden uitgebreid tot
vijf. Erbij gekomen zijn:
4. Franekeradeel
5. Bemheze
Vervolgens werden de analysevragen voor de studiegebieden helder omschreven. Op
basis daarvan werden een viertal offertes aangevraagd. Daarna werd de opdracht verleend aan bureau Perspectives ten behoeve van de uitvoering van fase II.
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Fase II: Analvsedeel
Deze fase is uitgevoerd door bureau Perspectives in nauwe samenspraak met en medewerking van de projectgroep. In deze fase is per studiegebied naar het functioneren van
het kennisnetwerk gekeken met daarbij de volgende hoofdvragen:
1. Wat zijn de wensen en kennisbehoeften in de praktijk en wat is het feitelijke kennisniveau van de betrokken actoren in de praktijk?
2. Welke beleidsontwikkelingen zijn er gaande bij de verschillende overheden (rijk, provincies en gemeenten), welke kennis is daarover aanwezig/nodig bij de betreffende
ambtenaren en welke kennis en vaardigheden zijn nodig bij de diverse actoren (in de
praktijk) om het beleid goed uit te voeren?
3. Waar zitten knelpunten/lacunes en welke concrete mogelijkheden worden er gezien
die tot oplossingen/verbeteringen leiden?
Voor de werkwijze en gehanteerde onderzoeksmethode tijdens deze analysefase wordt
verwezen naar bijlage 2 van deze rapportage (het rapport van Perspectives).

Fase III: Conclusies en aanbevelingen voor verbetering van kennisnetwerken
De projectgroep heeft op basis van de resultaten van fase II aanbevelingen geformuleerd
voor verbeteringen van de kennisinfrastructuur met betrekking tot het thema agrarisch
natuur- en landschapsbeheer. Deze aanbevelingen en voorstellen kunnen zowel bestuurlijk als inhoudelijk als instrumenteel/ organisatorisch van aard zijn. De voorstellen zullen
gericht zijn op stappen die moeten worden ondernomen om daadwerkelijk verbetering van
de kennisinfrastructuur te bevorderen. Indien van toepassing wordt eveneens een indicatie gegeven van de financiële consequenties, alsmede van de instantie(s) ten laste van
wie deze financiële consequenties zouden moeten komen. Bovendien worden voorstellen
gedaan voor de eerstverantwoordelijke voor het effectueren van de aanbevelingen en
voorstellen.
De aanbevelingen zijn in deze eindrapportage opgenomen.

2.2

Projectorganisatie

Het project werd in opdracht van de Stuurgroep van het Programma Beheer uitgevoerd
door een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van het IKC Natuurbeheer, Centrum voor Landbouw en Milieu en de Stichting Landschapsbeheer Nederland. Het Kernteam Beheer fungeerde als gedelegeerd opdrachtgever.
Het Kernteam Beheer, DWK, IPO, VNG en het IKC Landbouw waren als agendaleden bij
het project betrokken. Voor de vier projecten 'buiten de EHS' (zie hoofdstuk 1) was tevens
een Begeleidingscommissie ingesteld.
Voor de samenstelling van de diverse groepen wordt verwezen naar bijlage 1.
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3.

Resultaten

Deze zomer zijn in de vijf studiegebieden (Wieringermeer, Lopik, Raalte, Bernheze en
Franekeradeel) de interviews met de betrokken actoren gestart.
Per gebied is op basis van de interviews een eerste concept-gebiedsverslag gemaakt.
Hierin werden de resultaten van de interviews beschreven en een eerste beeld geschetst
van het kennisnetwerk op lokaal niveau en de relatie met het regionale en landelijke kennisnetwerk. Ook knelpunten werden daarin zichtbaar.
Van 2 t/m 9 oktober vonden in de studiegebieden workshops plaats. Samen met alle geinterviewden werd tijdens deze workshops het beeld verscherpt en werd een eerste aanzet gegeven voor aanbevelingen om gesignaleerde knelpunten op te lossen. De resultaten van deze workshops zijn verwerkt in een definitief gebiedsverslag.
Daarnaast heeft een 'lezersgroep', bestaande uit personen uit andere gebieden/praktijksituaties, de gebiedsverslagen doorgenomen en de resultaten vergeleken met eigen ervaringen met agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Op 22 oktober vond er een 'uitwisselingsworkshop' plaats waar de resultaten van de vijf
gebieden naast elkaar werden gezet. Met elkaar (een selectie van personen uit de vijf gebieden, de projectgroepleden en enkele andere direct betrokkenen) werd getracht tot
concept-aanbevelingen te komen. De resultaten van deze workshop zijn verwerkt in de
eindrapportage van Perspectives (zie bijlage 2).
Het project heeft de volgende produkten opgeleverd:
1. Interviews en workshops in de vijf studiegebieden.
In de opzet van het onderzoek werden de actoren in de studiegebieden (Lopik, Raalte,
Franekeradeel, Wieringermeer en Bernheze) zeer nauw betrokken. Er vonden interviews plaats en vervolgens werden de actoren bij elkaar gebracht in een workshop,
waar met elkaar gediscussieerd werd over de huidige en de toekomstige situatie in het
betreffende gebied. Het blijkt dat een dergelijke aanpak allerlei processen in de gebieden stimuleert die al concreet kunnen leiden tot verbetering van de lokale situatie.
2. Vijf gebiedsverslagen:
Van elk studiegebied is een rapportage gemaakt. Hierin wordt een beeld geschetst van
het kennisnetwerk op lokaal niveau en de relatie met het regionale en landelijke kennisnetwerk. Ook knelpunten worden daarin zichtbaar en er worden een aantal mogelijke oplossingsrichtingen aangegeven. De gebiedsverslagen zijn te beschouwen als
achtergronddocumenten bij de eindrapportage van het onderzoeksteam. Ze zijn in
eerste instantie bedoeld voor de actoren in de vijf gebieden zelf: die moeten er (deels)
zelf mee aan de slag.
3. Eindrapportage van Perspectives:
In deze eindrapportage worden de resultaten van de vijf gebieden met elkaar vergeleken en worden (concept-)aanbevelingen gedaan ten behoeve van verbetering van de
kennisinfrastructuur met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In deze eindrapportage zijn tevens de reacties van de leden van de Lezersgroep, de resultaten van de landelijke interviews en de resultaten van de workshop op 22 oktober
verwerkt. De volledige tekst van Perspectives is bijgevoegd als bijlage 2 van de voorliggende rapportage. Voor de belangrijkste resultaten van de studie door Perspectives
wordt verwezen naar de samenvatting in bijlage 2 (pagina 1).
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4. Eindrapportage van de projectgroep:
De projectgroep heeft op basis van het rapport van Perspectives de voorliggende eindrapportage geschreven ten behoeve van het Kernteam Beheer. In deze eindrapportage formuleert de projectgroep conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de
kennisinfrastructuur met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
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4.

Conclusies

4.1

Algemeen

In dit hoofdstuk zijn, op basis van de studie van Perspectives en de eigen ervaringen van
de projectgroepleden, de conclusies op een rij gezet ten aanzien van het functioneren van
de kennisinfrastructuur met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De
conclusies zijn onderverdeeld in vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

conclusies ten aanzien van structuur en processen,
conclusies over de inhoud van kennis,
conclusies met betrekking tot de (inzet van) instrumenten,
conclusies ten aanzien van beleid.

4.2
•

Conclusies ten aanzien van structuur en processen

De kennisinfrastructuur op lokaal niveau rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer is versnipperd en erg complex: o.a. de rollen van de diverse actoren zijn zeer divers. Eigenlijk lijken er meerdere kennisinfrastructuren te bestaan die naast elkaar
opereren. Per gebied verschilt ook de 'mate van ontwikkeling' van de kennisinfrastructuur.
ad complexiteit:
• per gebied spelen deels dezelfde partijen/actoren een rol, deels andere actoren. De
belangrijkste actoren die genoemd zijn tijdens de analyse zijn (in willekeurige volgorde):
• gemeenten
• agrariërs
• lokale en regionale afdelingen van landbouworganisaties
• lokale natuur- en milieuverenigingen, lokale IVN-afdelingen en andere vrijwilligers
• wildbeheereenheden

•

ROC

• provincies
• Stichtingen Landschapsbeheer
• CLM
• MiBi
• de mate van betrokkenheid van de diverse actoren (dus ook de actoren die overal
een rol spelen) verschilt per gebied: dit geldt voor de individuele agrariërs en b.v.
vrijwilligersgroepen, maar nog meer voor de rol van gemeenten, de boerenorganisaties en de provinciale stichtingen landschapsbeheer,
• het wel of niet participeren van de boerenorganisaties (LTO/NCB e.d.) lijkt stimulerend resp. remmend te werken: hierbij hangt veel af van de opstelling van de betrokken personen,
• alle provincies zijn in de gebieden actief op het gebied van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer, maar de invloed op lokaal niveau verschilt.
LNV/ Programma Beheer/15 april 1997
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ad meerdere structuren naast elkaar:
• bijvoorbeeld weidevogelbeheer naast landschapsonderhoud; er bestaan deels gescheiden netwerken met verschillende historie,
• bijvoorbeeld WBE naast IVN: de groepen bevinden zich in (landelijk!) gescheiden
kennisnetwerken, terwijl ze vaak met hetzelfde soort activiteiten bezig zijn.
•

Een aantal actoren is opvallend afwezig:
• Waterschappen (spelen nergens een rol), terwijl er in de praktijk veel van hen wordt
verwacht door de betrokken actoren1
• DLV (speelt in de onderzochte gebieden geen rol2)
• AOC's (spelen geen of slechts beperkte rol)
• DLO/LUW instituten worden niet genoemd3
• LNV-onderdelen worden niet/nauwelijks genoemd als actor

•

Lokale 'overlegsituaties' en/of samenwerkingsprojecten tussen landbouw, natuur en
overheid bevorderen het draagvlak voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer: partijen zijn meer met elkaar vertrouwd en verschillende visies op agrarisch natuur- en
landschapsbeheer zijn bespreekbaar. Dialoog tussen actoren is van groot belang (dit
geldt trouwens voor alle niveaus).

•

De zgn. 'strijdbare lieden' (voortrekkers) in een gebied zijn belangrijk om processen op
gang te krijgen/te houden.

•

In alle gebieden is een grote wens aanwezig: één aanspreekpunt op lokaal/streekniveau (dit hoeft niet persé één persoon te zijn en bovendien hoeft bij het
aanspreekpunt niet èlle kennis te zitten). Hierbij spelen persoonlijke contacten en wederzijds vertrouwen een heel grote rol.

•

Er is geen goede aansluiting van lokale kenniswerken met het regionale/landelijke
netwerk: ook op landelijk niveau is de kennisinfrastructuur versnipperd en voor lokale
actoren ondoorzichtig (door de bomen het bos niet meer te zien). Er bestaat vanuit
gemeentelijk/lokaal niveau behoefte aan overzicht (waar is welke kennis beschikbaar)
en een aanspreekpunt op provinciaal niveau. Ook op provinciaal niveau is behoefte
aan beter overzicht en een betere overlegstructuur.

•

Zowel op lokaal als op provinciaal en landelijk niveau bestaat behoefte aan overlegplatforms).

•

Processen op lokaal niveau met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer
vragen de nodige tijd: vertrouwen moet groeien.
Bestuurlijk draagvlak bij gemeenten en lokale standsorganisaties is van belang bij het
totstandkomen van lokale initiatieven.
De kennisinfrastructuur is aanbodsgericht en er ontbreken goede terugkoppelingsrelaties.

•
•
•

Er ontbreekt horizontaal overleg over het thema (tussen gemeenten onderling, tussen
de provincies onderling en tussen de verschillende intermediairen).

•

Maatwerk op lokaal niveau is van belang: dit geldt zowel voor processen/structuren als
voor kennis.

•

Er bestaat duidelijk behoefte aan ondersteuning van de kennisinfrastructuur.

1

de vraag is in hoeverre waterschappen ecologische kennis in huis hebben of dat het gaat om kennis op
gebied van het technische waterbeheer

2

in één gebied is de DLV genoemd i.v.m. Bedrijfsnatuurplan

3

ook wordt samenwerking tussen LUW/DLO en andere onderzoeks/kennisinstellingen (MiBi, CML e.d.)
gemist
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4.3

Conclusies ten aanzien van de inhoud van kennis

•

In gebieden waar de kennisinfrastructuur al verder is ontwikkeld vindt zowel kennisuitwisseling plaats over regelingen/plannen als over technisch-ecologische uitvoeringsaspecten. In andere gebieden zit de kennisuitwisseling nog op het niveau van regelingen/plannen e.d. (èls er al sprake is van kennisuitwisseling). Kennisbehoeften lijken
aangewakkerd te worden naar mate er meer activiteiten op het gebied van agrarisch
natuur- en landschapsbeheer spelen.
In de opstartfase is in het algemeen eerst kennisuitwisseling van belang over
'voorwaardelijke kennis' (beleidsplannen, wet- en regelgeving, planologische schaduwwerking, financiële aspecten e.d.: vaak heeft dit ook te maken met wantrouwen of
misverstanden, onbegrip voor eikaars belangen, behoefte aan onderhandelingsruimte
etc). Pas daarna komen de meer technisch-ecologische vragen aan de orde: de
'operationele' kennis.

•
•

De definities en doelen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn niet helder.
Er is behoefte aan inpasbare kennis op bedrijfsniveau.

•

Het huidige aanbod is sectoraal en niet vraaggericht.

4.4

Conclusies ten aanzien van de (inzet van) instrumenten

•

De aanwezigheid van een Landschapsbeleidsplan (op papier) is geen garantie voor
meer activiteiten op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de praktijk: het gaat om de betrokkenheid van de actoren (inclusief de gemeente) en daarnaast de inzet van capaciteit en geld door de gemeente voor de uitvoering van het
plan.

•

Er is behoefte aan b.v. demo-bedrijven waar men kan zien 'wat de bedoeling is'.

•
•

Er is behoefte aan een overzicht (wie doet wat, waar zit welke kennis).
Afstemming tussen instrumenten (op gebied van natuur en landschap, milieu en landbouw) is nodig.

4.5
•

Conclusies ten aanzien van beleid

Beleidsmakers (rijk en provincies) lijken uit te gaan van een aantal veronderstellingen
met betrekking tot randvoorwaarden (met betrekking tot kennis en processen) die in de
praktijk niet vervuld/aanwezig zijn. Bijvoorbeeld:
• het 'waarom' van agrarisch natuur- en landschapsbeheer is voor iedereen duidelijk
(inclusief de rol van het agrarische bedrijf)
• natuur en landschap worden door betrokken actoren eenduidig gedefinieerd
• de belangrijkste actoren op lokaal niveau weten zich te organiseren/elkaar te vinden
• kennis over aanpalende beleidsterreinen is bekend en wordt juist geïnterpreteerd
(b.v. planologische schaduwwerking)
• met betrekking tot de inpasbaarheid van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in
de agrarische bedrijfsvoering is voldoende kennis voorhanden
• de relatie tussen beleid met betrekking tot landschap (op landelijk/regionaal niveau)
en het beleid met betrekking tot kleine landschapselementen is helder.

•

De overheden (m.n. rijk en provincies) zijn te gefixeerd op plannen, procedures e.d. en
te weinig op implementatie.
• Er is afstemming nodig tussen natuur-, milieu-, water-, ruimtelijk- en landbouwbeleid,
m.n. op gemeentelijk niveau.
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•

Continuïteit, helderheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten waar de overheid aan moet werken.

•

Overheden moeten meer doen aan het bevorderen van draagvlak voor beleid op het
gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het inhoudelijk beargumenteren
ervan.

•

Verantwoordelijkheden en rollen van overheden worden heel verschillend ingevuld.
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5.

Aanbevelingen

5.1

Algemeen

In hoofdstuk 4 blijkt al dat allerlei conclusies niet direct te maken hebben met kennisaspecten. Tijdens de analyse is duidelijk gebleken dat kennisaspecten altijd in een bepaalde
context gezien moeten worden en duidelijk samenhangen met personen, processen, organisaties etc.
In de oorspronkelijke projectopdracht is bij de beschrijving van het projectresultaat al aangegeven dat de aanbevelingen van de projectgroep zowel bestuurlijk, inhoudelijk als instrumenteel/organisatorisch zouden kunnen zijn. In dit hoofdstuk wordt geen scheiding
aangebracht tussen aanbevelingen die direct met kennisaspecten te maken hebben en
'overige' aanbevelingen. Er is voor de leesbaarheid voor gekozen dezelfde indeling te
hanteren als in hoofdstuk 4 bij de conclusies.
Bij het formuleren van de onderstaande aanbevelingen is door de projectgroep steeds in
het achterhoofd gehouden, dat het gaat om de lokale processen en initiatieven. Op dat niveau moeten betrokken actoren gezamenlijk werken aan de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Wanneer deze lokale processen op gang komen werkt dit tevens door op andere (hogere) niveaus. Onderstaande aanbevelingen zijn erop gericht
om juist de lokale processen te stimuleren en te ondersteunen.

5.2

Aanbevelingen ten aanzien van de structuur en processen

Vanuit de praktijk is er behoefte aan de volgende zaken:
•
•
•
•

een aanspreekpunt op lokaal niveau
een aanspreekpunt op provinciaal niveau
meer samenwerking tussen betrokken partijen
meer en betere dialoog tussen betrokken partijen (inclusief terugkoppelings-relaties)

Om aan deze wensen te kunnen voldoen komt de projectgroep tot een model, waarin bovenstaande punten zijn ingepast. Het model geeft een handvat om in elke provincie, toegespitst op de situatie ter plaatse, te komen tot een betere kennisinfrastructuur. Het model is weergegeven in schema 1 op de volgende pagina.
Het is bij dit model nadrukkelijk niet de bedoeling dat naast alle bestaande organisaties
weer nieuwe organisaties in het leven worden geroepen. Het model biedt de ruimte om,
gebruik makend van de bestaande organisaties en structuren in de praktijk, krachten en
kennis te bundelen.

Aanbeveling 1:
Het model dient met de provincies, de gemeenten en de maatschappelijke organisaties te worden besproken om het draagvlak voor gezamenlijke invulling ervan te
peilen. LNV dient hiertoe het voortouw te nemen.
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Toelichting:
Het model is bedoeld als handvat om de kennisinfrastructuur te verbeteren. Tijdens het project
werd een dergelijk model ondersteund door diverse actoren uit de studiegebieden, de lezersgroep
en de begeleidingscommissie. Om daadwerkelijk te komen tot invulling van het model dient het
draagvlak hiervoor in breder verband te worden getoetst.

Aanbeveling 2:
Het rijk dient met de provincies te komen tot afspraken ten behoeve van realisering
van het model in de praktijk. Hierbij gaat het met name om het vormgeven van een
aanspreekpunt op provinciaal niveau en de functie en taken daarvan. Het rijk moet
hierbij aan de provincies (tijdelijke) financiële ondersteuning bieden ten behoeve
van de aanspreekpunten op provinciaal niveau.
Toelichting:
De provincies vormen een belangrijke partij bij de invulling van het model en daarmee verbetering
van de kennisinfrastructuur in de praktijk. Het rijk dient de provincies hierbij te stimuleren door afspraken te maken over de wijze van invulling van het model èn financiële ondersteuning daartoe.
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schema 1: Model kennisinfrastructuur
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taken lokaal aanspreekpunt:

betrokken organisaties:

landelijke
^^S.
kennisbronnen
j
intermediairen
^ /

^ ^
A
J
^ /

vragen beantwoorden van lokale actoren, indien niet zelf de
kennis, dan óf doorverwijzen óf zelf opvragen bij provinciale
aanspreekpunt, stimuleren lokale processen
gemeente, agrariërs, lokale natuurvereniging, WBE, IVN
etc.

taken provinciaal punt:

stimuleren processen/katalysatorfunctie (b.v. bijeenbrengen
partijen), coördineren en begeleiden van lokale initiatieven
in opstartfase, vragen beantwoorden van lokale aanspreekpunten, verzamelen van kennis (vraag en aanbod afstemmen)

betrokken organisaties:

provincie, stichting landschapsbeheer, landbouworganisaties, LBL, waterschappen, SBNL, etc.

landelijk niveau:

binnen het kader van dit project is het idee van een landelijk
aanspreekpunt/overlegplatform o.i.d. niet verder uitgewerkt.
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Aanbeveling 3:
De provincies moeten de invulling van het model op lokaal niveau stimuleren en
ondersteunen. Hierbij wordt zowel gedacht aan financiële impulsen als aan bijvoorbeeld het stimuleren en begeleiden van processen (zie in model onder taken
aanspreekpunt op provinciaal niveau).
Toelichting:
De provincies hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van de processen op lokaal niveau.
Daartoe dienen zij gemeenten en/of lokale initiatieven te stimuleren en te begeleiden.

Aanbeveling 4:
De invulling van de provinciale aanspreekpunten dient in gezamenlijk overleg met
alle betrokken actoren en afhankelijk van de situatie worden vormgegeven. De betrokken partijen kunnen daarbij kiezen voor het positioneren van het aanspreekpunt bij één organisatie, maar ook voor een samenwerkingsverband of platform. De
projectgroep stelt voor om de volgende criteria voor het aanspreekpunt als uitgangspunt te hanteren:
• de organisatie is neutraal/onafhankelijk
• t.a.v. de organisatie bestaat een breed maatschappelijk draagvlak (vertrouwen)
• de organisatie is een rechtspersoon
• de organisatie beschikt zelf over voldoende kennis (zowel voorwaardelijke als
operationele kennis) of kan daar via b.v. samenwerking gemakkelijk aankomen
• er is zicht op continuïteit in capaciteit en middelen
Toelichting:
In het model wordt ervoor gekozen om bij de invulling van de provinciale aanspreekpunten géén
specifieke organisaties aan te wijzen (blauwdruk), maar afhankelijk van de (gegroeide) situatie
actoren in gezamenlijk overleg te laten bepalen waar het aanspreekpunt moet komen. Argumenten
hiervoor zijn o.a. de grote verscheidenheid van betrokken actoren per gebied, de verschillende rol
en kwaliteiten van hetzelfde type organisaties in de verschillende gebieden, het verschil in vertrouwen in een bepaalde organisatie per gebied etc.

Aanbeveling 5:
Rijk en provincies dienen de gemeenten te stimuleren om de verantwoordelijkheid
voor de lokale aanspreekpunten op zich te nemen. Daar waar gemeenten deze bijbehorende taak nog niet willen of kunnen oppakken is het gewenst om daarnaast
ruimte te bieden voor financiële ondersteuning (via stimuleringsgelden) van lokale
initiatieven die het aanspreekpunt willen vormen. Voor het lokale aanspreekpunt
gelden dezelfde criteria als onder aanbeveling 4 genoemd ten behoeve van de provinciale aanspreekpunten. Daarnaast geldt dan tevens als randvoorwaarde dat de
gemeente bij het initiatief nauw betrokken wordt.
Toelichting:
Binnen de projectgroep is lang discussie gevoerd over het wel of niet aanwijzen van gemeenten
als specifieke organisatie voor de lokale aanspreekpunten (blauwdruk). In principe is het wenselijk
dat (samenwerkende) gemeenten de verantwoordelijkheid nemen/hebben voor het lokale aanspreekpunt. In de huidige situatie wordt echter betwijfeld of er in de diverse regio's in Nederland
voldoende draagvlak bestaat voor uitvoering van de bijbehorende taak door gemeenten. Per situatie zou dus bezien moeten worden of er wel voldoende draagvlak bestaat voor de gemeente als
aanspreekpunt. Zo niet, dan kan het aanspreekpunt bij een andere organisatie worden ondergebracht.
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Aanbeveling 6:
De projectgroep adviseert de Minister om aan de landbouworganisaties, met name
LTO Nederland, te vragen het thema agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de
agenda te plaatsen van de Kringen en Afdelingen.
Toelichting:
Uit de analyse is gebleken dat bestuurlijk draagvlak bij lokale standsorganisaties van belang is
voor het stimuleren van lokale processen en initiatieven.

Aanbeveling 7:
De directie Wetenschap en Kennisoverdracht dient, in overleg met de directie Natuurbeheer en de directie Landbouw, alle kennisinstellingen die over kennis beschikken met betrekking tot het agrarisch natuur- en landschapsbeheer nadrukkelijk een rol te geven bij de verdere ontwikkeling van het LNV-kennissysteem.
Toelichting:
In het model wordt onder de aansturing van onderzoek, voorlichting en onderwijs niet alleen gedoeld op de aansturing van de zogenaamde LNV-OVO-instellingen, maar tevens op de aansturing
van kennisinstellingen buiten het eigen LNV-OVO-systeem (b.v. onderdelen van andere universiteiten (MiBi, CML), intermediairen (CLM, LBN e.d.). Tijdens de analyse is gebleken dat juist de
kennisinstellingen buiten het LNV-OVO-systeem in de praktijk genoemd worden als belangrijke
actoren met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Aanbeveling 8:
De directie Wetenschap en Kennisoverdracht dient bij de programmering van onderzoek en voorlichting (op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer)
de provinciale aanspreekpunten te betrekken. De provinciale aanspreekpunten dienen daarbij op hun beurt de kennisbehoeften van de lokale aanspreekpunten te inventariseren.
Toelichting:
Vanuit de praktijk is de wens uitgesproken om betere terugkoppelings-relaties te creëren, zodat er
een meer vraaggericht aanbod van kennis tot stand kan komen.

5.3

Aanbevelingen ten aanzien van de inhoud van kennis

Aanbeveling 9:
Het rijk en de provincies dienen zorg te dragen voor de beschikbaarheid van de
'voorwaardelijke kennis' bij de aanspreekpunten op provinciaal en lokaal niveau.
Toelichting:
Uit de analyse is gebleken dat in eerste instantie veel behoefte bestaat aan 'voorwaardelijke kennis' (kennis met betrekking tot wet- en regelgeving, definities en beleidsdoelen e.d.). Het huidige
kennisaanbod sluit onvoldoende aan bij deze behoefte.

Aanbeveling 10:
LNV dient kennisontwikkeling en kennisverspreiding te stimuleren van geïntegreerde, in de bedrijfsvoering inpasbare kennis. Naast het doen van onderzoek en
verspreiding/uitwisseling van de resultaten van onder andere experimenten, is het
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opstellen van 'geïntegreerde bedrijfsnatuurplannen' een belangrijk instrument voor
de concrete toepassing van kennis in de praktijk.
Toelichting:
Met betrekking tot de 'operationele kennis' (b.v. technisch-ecologische kennis) blijkt dat er vooral
behoefte is aan direct in de bedrijfsvoering inpasbare kennis en daarmee aan 'geïntegreerde' kennis (ecologie, milieu en bedrijfsaspecten). In de huidige situatie is het aanbod te sectoraal en (nog)
niet direct toepasbaar in de bedrijfsvoering.

5.4

Aanbevelingen ten aanzien van de (inzet van) instrumenten

Aanbeveling 11:
De projectgroep raadt de minister aan om in het kader van de Subsidieregeling
voor Landschapsbeleidsplannen duidelijke randvoorwaarden te stellen met betrekking tot de betrokkenheid van de belanghebbende actoren (zowel bij de voorbereiding als de uitvoering van het plan), de in te zetten capaciteit en de beschikbaarheid van middelen voor de uitvoering van het plan.
Toelichting:
Uit de analyse komt naar voren dat het aanwezig zijn (op papier) van een Landschapsbeleidsplan
geen garantie is voor meer agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de praktijk: het gaat om de
betrokkenheid van andere actoren en daarnaast de inzet van capaciteit en geld door de gemeente
voor de uitvoering van het plan. Een Landschapsbeleidsplan is in principe een bruikbaar instrument om processen op gang te krijgen en de inzet van capaciteit en middelen te regelen.

Aanbeveling 12:
LNV dient een overzicht te laten opstellen van kennisinstellingen in Nederland (en
wellicht in het buitenland) die betrokken zijn bij het thema agrarisch natuur- en
landschapsbeheer om ten behoeve van de provinciale aanspreekpunten (en ten
behoeve van het eigen beleid). In het overzicht dient aangegeven te worden welke
instellingen kennis beschikken over welke onderwerpen: het kan hierbij zowel gaan
om de 'voorwaardelijke kennis' als de 'operationele kennis'. Tevens dient een beeld
te worden geschetst van reeds bestaande faciliteiten met betrekking tot de verspreiding van de aanwezige kennis.
Toelichting:
Uit de analyse blijkt duidelijk behoefte aan overzicht: wie doet wat op het gebied van agrarisch
natuur- en landschapsbeheer. Ook in het model wordt ervan uitgegaan dat voor de (toekomstige)
provinciale aanspreekpunten helder is welke kennisinstellingen op landelijk niveau betrokken zijn
bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In de praktijk blijkt dit overzicht er absoluut niet te zijn.

Aanbeveling 13:
De minister en de provincies dienen lokale projecten/experimenten op het gebied
van agrarisch natuur- en landschapsbeheer te stimuleren d.m.v. stimuleringsgelden.
Toelichting:
Uit de analyse blijken lokale projecten/samenwerkingsverbanden stimulerend te werken. Dit sluit
aan bij de conclusie dat persoonlijke contacten en open dialoog van belang zijn bij de tot stand
koming van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Lokale initiatieven dienen met name in de beginfase zoveel mogelijk gefaciliteerd te worden. Dit betreft zowel het beschikbaar stellen van kennis als financiële middelen.
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Aanbeveling 14:
Er dient meer helderheid en afstemming te komen in alle bestaande rijks-, provinciale en gemeentelijke regelingen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer
en de samenhang met regelingen op het gebied van milieu en landbouw. De overheden zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk en dienen hierin duidelijkheid te
verschaffen.
Toelichting:
Vanuit de praktijk is duidelijk de wens uitgesproken om de diverse instrumenten op het gebied van
natuur- en landschap, milieu en landbouw beter op elkaar af te stemmen.

Aanbeveling 15:
LNV dient het opstarten van demonstratie-bedrijven op het gebied van agrarisch
natuur- en landschapsbeheer te stimuleren en financieel te ondersteunen. Bij het
opstarten van demo-bedrijven dient (per provincie) zoveel mogelijk spreiding te
worden nagestreefd m.b.t. verschillende landschapstypen en type bedrijven.
Toelichting:
Vanuit de agrariërs is het belang van demonstratie-bedrijven in de eigen streek benadrukt. Op die
manier kunnen agrariërs bij een directe collega zien wat de mogelijkheden zijn van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in hun specifieke situatie.

5.5

Aanbevelingen ten aanzien van beleid

Aanbeveling 16:
Het rijk en de provincies dienen zo helder mogelijk te formuleren wat precies onder
agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt verstaan en welke doelen precies
worden nagestreefd. Hierbij is van belang dat het waarom van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer duidelijk wordt gemaakt aan de betrokken actoren in de praktijk.
Daarnaast is duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van de diverse
overheden, afstemming met ander beleid en afstemming tussen instrumenten nodig voordat daadwerkelijke implementatie van het beleid plaats kan vinden.
Toelichting:
Uit de analyse blijkt dat de overheid (m.n. rijk en provincies) uitgaat van een aantal onjuiste veronderstellingen. Bovendien wordt geconcludeerd dat overheden te gefixeerd zijn op plannen en procedures i.p.v. de implementatie van beleid. Daarnaast speelt nog het gegroeide wantrouwen tegen
de overheid. Door meer helderheid te verschaffen in de doelen (en gehanteerde definities) van de
overheid, de rol van de overheden, continuïteit en afstemming van regelingen beter te waarborgen
en op een actieve manier andere actoren voor dit beleid te motiveren, zal meer vertrouwen ontstaan in de overheid.
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5.6

Bredere toepassing van het model

Aanbeveling 17:
LNV en de provincies dienen de mogelijkheden te bestuderen voor een bredere
toepassing van het model ten behoeve van al het natuur-, bos- en landschapsbeheer en de mogelijke koppeling met plattelandsvernieuwing. Hiertoe is een aanvullende analyse gewenst naar de samenhang tussen de kennisinfrastructuur met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer en kennisnetwerken met betrekking tot natuur-, bos- en landschapsbeheer in bredere zin (hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen de EHS en buiten de EHS).
Toelichting:
Het geschetste model kan in de ogen van de projectgroep breder dan alleen voor het thema agrarisch natuur- en landschapsbeheer worden ingezet.
De lokale aanspreekpunten zouden voor alle vragen op het gebied van (particulier) natuur- en
landschapsbeheer toegankelijk moeten zijn. De provinciale aanspreekpunten zouden ook over
kennis kunnen beschikken op het gebied van ecologisch groenbeheer, stadslandschappen, bosbeheer, ecologisch beheer van waterlopen etc. Hierbij dient dan tevens te worden samengewerkt
met bijvoorbeeld natuurbeschermingsorganisaties. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van
de aanwezige kennis bij de diverse actoren op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.
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Bijlage 1:

Samenstelling Projectgroep

Projectgroep:
mw. O. de Lange, IKC Natuurbeheer (Projectleider)
A. van Paassen, Centrum voor Landbouw en Milieu
F. ter Maten, Stichting Landschapsbeheer Nederland
mw. L. Hermens, IKC Natuurbeheer
H. Heemsbergen, IKC Natuurbeheer
Agendaleden:
dhr. J. Janssen, Kernteam Beheer
dhr. W. Kuepers, Kernteam Beheer
mw. M. Steenis, VNG
dhr. J. Smittenberg, IPO
dhr. P. Mur, IKC Landbouw
mw. J. de Nooij, DWK
mw. M. Ensing, DWK
Begeleidingscommissie:
dhr. J. Janssen, Kernteam Beheer
dhr. W. Kuepers, Kernteam Beheer
mw. M. Steenis, VNG
dhr. G. Laeijendecker, IPO
dhr. S. Parma, Stichting Landschapsbeheer Nederland
dhr. J.W. Straatsma, LTO-Nederland
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Bijlage 2:

De kennisinfrastructuur rond agrarisch natuur- en
landschapsbeheer in vijf plattelandsgemeenten in
Nederland: vijf gebieden vergeleken

"Het is in landbouw niet stoer om enthousiast te zijn voor natuur en in
natuur niet stoer om enthousiast te zijn voor landbouw."

A. de Groot
R. Janmaat
S. Seegers
M. Velders

Perspectives / Ardanat
November 1996

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij.
Perspectives
Haarweg 3 6709 PH Wageningen
tel. 0317-41 82 93 mail: MVelders@User.DiVa.nl
Communicatieburo ARDANAT
Gravinnestraat 10 6707 EX Wageningen
tel. 0317 - 422 966 fax: 0317 - 42 68 67

LNV / Programma Beheer / 1 5 april 1997
eindrapport-kennisinfrastructuur-(bijlage-2).doc

pagina 26

PROGRAMMA BEHEER

Inhoudsopgave

Samenvatting

29

Inleiding

31

1 Werkwijze

32

1.1 INVENTARISATIE VAN ACTUELE ONTWIKKELINGEN
1.2 VIJF STUDIEGEBIEDEN
1.3 LEZERSGROEP

33
33
34

1.4 LANDELIJKE INTERVIEWS
1.5 LANDELIJKE WORKSHOP

34
34

2 De gebieden

36

2.1 LANDSCHAP
2.2 LANDBOUW
2.3 A N L B BELEID IN HET WITTE GEBIED IN DE GEMEENTEN

36
36
37

2.4
2.5
2.6
2.7

38
39
39
40

ANLB-ACTIVITEITEN IN DE GEMEENTEN
D E INVLOED VAN DE E H S IN HET WITTE GEBIED
VERGELIJKING ANLB-INSPANNINGEN TUSSEN DE VIJF GEBIEDEN
STELLINGEN

3 De kennisinfrastructuur rondom ANLB in vijf studiegebieden
3.1 DE VERHOUDINGEN TUSSEN DE PARTIJEN

3.1.1 De kennisinfrastructuur
3.1.2 De kennisinfrastructuur
3.1.3 De kennisinfrastructuur
3.1.4 De kennisinfrastructuur
3.1.5 De kennisinfrastructuur

in Lopik
in Raalte
in Bernheze
in Franekeradeel
in de Wieringermeer

3.2 DE BELANGRIJKSTE ACTOREN

3.2.1 Oriëntatie en activiteiten van agrariërs
3.2.2 De oriëntatie en activiteiten van de boerenorganisaties
3.2.3 De rol van Regionale Onderzoeks Centra
3.2.4 De rol van Wildbeheereenheden
3.2.5 Lokale natuurorganisaties
3.2.6 Provinciale stichtingen Landschapsbeheer
3.2.7 Gemeente
3.2.8 De provincies

41
41

41
43
44
44
45
45

46
47
47
48
48
48
49
49

3.3 VISIE OP ANLB

50

3.4 POLITIEK DRAAGVLAK
3.5 KENNISINFRASTRUCTUREN PER THEMA
3.6 CONCLUSIES EN STELLINGEN

50
51
52

4 Kennisniveau, kennisbehoefte en kennisbronnen
4.1

54

KENNISBEHOEFTE EN KENNISNIVEAU

54

4.1.1 Agrariërs
4.1.2 Gemeenten

54
56

LNV / Programma Beheer / 1 5 april 1997
eindrapport-kennisinfrastructuur-(bijlage-2).doc

pagina 27

PROGRAMMA BEHEER

4.1.3 Natuurorganisaties
4.1.4 Provincies
4.2

57
57

WAAR HALEN ACTOREN HUN KENNIS VANDAAN

58

4.2.1 Agrariërs
4.2.2 Gemeenten
4.2.3 Provinciaal (Stichtingen Landschapsbeheer, provincies)

58
59
59

4 . 3 EEN CENTRAAL AANSPREEKPUNT?

60

4.4 WERKEN IN PROJECTEN IS STIMULEREND EN KENNISEFFECTIEF
4.5 NADERE ANALYSE VAN KENNISTYPEN EN KENNISBEHOEFTEN

61
61

4.6 CONCLUSIES EN STELLINGEN

62

5 Landelijke actoren
5.1 ONDERZOEK

5.1.1 CLM
5.1.2 DLO-instituten
5.1.3 Rijksuniversiteit Leiden
5.2 BELEID

5.2.1 Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV.
5.2.2 Regiodirecties Ministerie LNV
5.2.3 LTO-Nedehand
5.2.4 SBNL
5.2.5 Unie van Waterschappen
5.2.6 Landschapsbeheer Nederland
5.3 VOORLICHTING EN ONDERWIJS

5.3.1 DLV
5.3.2 AOC'S
5.4 KNELPUNTEN

5.4.1 Contacten tussen landelijke, provinciale en lokale actoren
5.4.2 Een veelheid aan initiatieven
5.4.3 Meer interesse bij voorlichters en onderwijs
5.5 CONCLUSIES

6 Wat willen de verschillende overheden met ANLB
6.1
6.2
6.3
6.4

DE ACTOREN
WELKE KENNIS VERONDERSTELT DE OVERHEID AANWEZIG IN DE PRAKTIJK?
AANSLUITING TUSSEN DE VRAGEN UIT DE PRAKTIJK EN HET BELEID
CONCLUSIES

7 De reacties van de lezersgroep

64
64

64
65
65
65

65
66
66
66
66
67
67

67
68
68

68
68
69
69

70
70
71
71
72

74

7.1 KENNISINFRASTRUCTUUR
7.2 KENNISNIVEAU, KENNISBEHOEFTE EN KENNISBRONNEN

74
74

7.3 BELEID EN KENNIS

75

8 Conclusies, stellingen en aanbevelingen

77

8.1 CONCLUSIES EN HYPOTHESEN

77

8.2 AANZET TOT AANBEVELINGEN

79

Bijlage 1: Betrokken personen

83

Bijlage 2: Onderzoeksmethodiek RAAKS

85

Bijlage 3: Lijst met gebruikte afkortingen

86

Bijlage 4: Onderzoeksvragen

87

LNV / Programma Beheer / 1 5 april 1997
eindrapport-kennisinfrastructuur-(bijlage-2).doc

pagina 28

PROGRAMMA BEHEER

Samenvatting

Van 1 juli tot 1 november is een praktijkstudie uitgevoerd in vijf gemeenten naar de kennisinfrastructuur rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer (voortaan afgekort als
ANLB). Voor dit onderzoek zijn 74 diepte-interviews afgenomen met agrariërs, stichtingen
Landschapsbeheer, gemeenten, lokale natuurorganisaties, WBE's en andere belanghebbenden. Hierbij zijn de gemeenten als onderzoekseenheid genomen. De resultaten van
deze interviews zijn besproken met de belanghebbenden in workshops. De gegevens
over de vijf gebieden zijn verwerkt in een rapport en besproken in een landelijke workshop
waar, naast vertegenwoordigers uit de vijf studiegebieden, ook beleidsmakers en nietgeïnterviewde belanghebbenden aanwezig waren. Tevens is deze rapportage voorgelegd
aan een lezersgroep van tien personen bekend met ANLB, die het rapport bekeken hebben op de generaliseerbaarheid van de resultaten.
Als belangrijkste resultaten zijn uit dit onderzoek zijn de volgende punten naar voren gekomen:
•

Gebruikers van ANLB-kennis geven aan behoefte te hebben aan voorwaardelijke en
operationele kennis. De voorwaardelijke kennis behelst kennis over de effecten en
voorwaarden om met ANLB aan de slag te gaan. Daarom is dit type kennis erg belangrijk om onduidelijkheid en onzekerheid weg te nemen. Operationele kennis houdt in
geïntegreerde, direct op het bedrijf toepasbare kennis van natuur- en landschapswaarden en het beheer ervan. De kennisinfrastructuur biedt met name operationele kennis aan, voorwaardelijke kennis komt nog minder aan bod. In gebieden
waar nog weinig of geen ANLB-activiteiten uitgevoerd worden is de behoefte aan
voorwaardelijke kennis groot. In gebieden waar gericht aan ANLB gewerkt wordt, is
meer behoefte aan operationele kennis.

•

De kennisinfrastructuur rondom ANLB is sterk gericht op het aanbieden van kennis en
veel minder op het reageren op en stimuleren van vragen van gebruikers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het ontbreken van feedback-relaties tussen actoren en het feit dat gebruikers veelal niet betrokken zijn bij kennisontwikkeling. Het kennisaanbod richt zich
daarbij voornamelijk op kennis omtrent natuur- en landschapswaarden en -beheer.
Deze kennis wordt zelden geïntegreerd aangeboden, maar vooral sectoraal, bijvoorbeeld ecologisch, planologisch, landbouwkundig dan wel economisch.

•

De belanghebbenden rondom ANLB kijken op een verschillende manier tegen ANLB
aan. Vragen als 'wat verstaan we onder ANLB' en 'wie moet wat doen' worden anders
beantwoord door een agrariër dan door bijvoorbeeld een medewerker van een natuurorganisatie. Deze verschillen in visie op ANLB geven vaak aanleiding tot misverstanden en uiteenlopende denkbeelden, die een ernstige belemmering kunnen vormen
voor samenwerking op gemeentelijk niveau. Uit de vijf gemeenten, de lezersgroep en
de workshop komt naar voren dat een breed opgezette dialoog tussen de belanghebbenden positief bij kan dragen aan het verkleinen van deze tegenstellingen en tot implementatie van ANLB-activiteiten.

•

De kennisinfrastructuur is per gemeente anders georganiseerd. Deze diversiteit hangt
sterk samen met de specifieke situatie in een bepaalde gemeente. Bestuurlijk en politiek draagvlak bij standsorganisatie en gemeenten is daarbij een belangrijke constante
voor het van de grond komen van ANLB-activiteiten.
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Uit het onderzoek in de vijf gemeenten komt naar voren dat het beleid lijkt te veronderstellen:
1. dat het nut en de noodzaak van ANLB voor iedereen duidelijk is,
2. dat natuur, landschap en ANLB éénduidig gedefinieerd worden,
3. dat de belangrijkste belanghebbenden op gemeentelijk niveau zich weten te organiseren,
4. dat kennis over aan ANLB-gerelateerde beleidsterreinen bekend en goed geïnterpreteerd zijn, en
5. dat er over inpassing van ANLB-activiteiten binnen de bedrijfsvoering voldoende
kennis en vaardigheden voorhanden zijn.
Uit dit onderzoek, uit reacties van deelnemers aan de landelijk workshop, en de lezersgroep blijkt dat deze aannames niet terecht zijn.
Persoonlijke contacten tussen agrariërs en kennisaanbieders zijn van groot belang
voor het motiveren van agrariërs om met ANLB aan de gang te gaan. Daarbij is het
vertrouwen wat het individuen inboezemt een erg belangrijke factor. Schriftelijk materiaal is voor veel agrariërs geen interessante informatiebron.
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Inleiding

Met 74 diepte interviews, vijf gebiedsrapportages en vijf workshops is inmiddels tot dusverre vorm gegeven aan het onderzoek naar de kennisinfrastructuur rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer (in het vervolg ANLB, de lijst met afkortingen staat in bijlage
3). Daarmee hebben wij een goed beeld gekregen van de situatie in en rondom vijf plattelandsgemeenten in Nederland. De detail-beschrijving van de vijf afzonderlijke structuren
is weergegeven in de gebiedsrapportages als deelrapporten. In dit rapport zijn de vijf gebiedsrapportages naast elkaar gelegd en vergeleken. Deze vergelijking is gevalideerd
door een landelijke lezersgroep en in een landelijke workshop. Verder is het zicht op de
koppeling tussen de lokale kennisinfrastucturen met het landelijke niveau gebracht door
extra interviews met enkele respondenten van organisaties op landelijk niveau.
Deze rapportage is speciaal geschreven als werkdocument voor de projectgroep kennisinfrastructuur, de opdrachtgever van dit onderzoek. De projectgroep zal op basis van dit
beschrijvende rapport haar aanbevelingen formuleren naar het Kernteam Beheer.
In hoofdstuk 1 gaan we in op de werkwijze in het onderzoek. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de landschappelijke en landbouwkundige situatie in de vijf gemeenten.
In hoofdstuk 3 worden de vijf kennisinfrastructuren beschreven en met elkaar vergeleken.
Hoofdstuk 4 gaat in kennisniveaus en kennisbehoeften. De landelijke actoren en het
overheidsbeleid staan centraal in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6. In hoofdstuk 7 worden
de reacties weergeven van de lezersgroep ter herkenning en generalisatie van de onderzoeksresultaten. Tenslotte volgen in hoofdstuk 8 de algemene conclusies en verkennende
stellingen.
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Werkwijze

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Met het uitbrengen
van de nota Dynamiek en Vernieuwing heeft het ministerie kenbaar gemaakt toenemende
belangstelling te hebben voor agrarisch natuurbeheer.
Dat heeft vorm gekregen in een aantal onderzoeken in het kader van het Programma Beheer. Een viertal daarvan richt zich op natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS. Onderwerpen die in deze onderzoeken aan bod komen zijn:
• operationaliseren van rollen en verantwoordelijkheden van overheden en maatschappelijk veld,
• het verbeteren van de kennisinfrastructuur rond natuur- en landschapsbeheer buiten
de EHS,
• het ecologiseren van instrumenten, regelingen en geldstromen,
• het stimuleren en faciliteren van regionaal/lokaal maatwerk.
Dit onderzoek probeert richting te geven aan het tweede onderwerp.
Het onderzoek wordt aangestuurd en begeleid door een projectgroep, waarin vijf leden
zitting hebben, afkomstig uit: IKC-Natuurbeheer, Landschapsbeheer Nederland en CLM.
De projectgroep heeft de uitvoering van het onderzoek uitbesteed aan een onderzoeksteam van Perpectives/Ardanat. De samenstelling van de projectgroep en het onderzoeksteam staan in bijlage 1. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juli-oktober 1996.
Voor het onderzoek is de volgende probleemstelling opgesteld:
Er bestaat veel kennis en informatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Het
idee bestaat dat er vooral behoefte is aan meer kennis op maat: kennis uit beleid, onderzoek en praktijk die in lokale situaties direct toepasbaar is. Het lijkt erop dat men op dit
moment niet goed weet waar welke kennis verkrijgbaar is, welke kennisvragen er in de
praktijk leven, welke kennis benut wordt en welke niet en welke kennis in de toekomst nodig is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
In het onderzoek is gewerkt met (1.1) een inventarisatie naar actuele ontwikkelingen, (1.2)
een vijftal studiegebieden, (1.3) een lezersgroep, (1.4) een aantal landelijke interviews en
(1.5) een landelijke workshop. Met deze onderzoeksopzet worden onze bevindingen zo
gevarieerd en breed mogelijk gevalideerd om de generaliseerbaarheid van de resultaten
te vergroten.
Ter ondersteuning van de onderzoeksaanpak is de onderzoeksmethodiek RAAKS gehanteerd. Deze aanpak, in combinatie met de onderzoeksopzet, is gefocust op het functioneren van kennisinfrastructuren en geeft de ruimte aan het grondige begrip en de ervaringen van de mensen die langere tijd in het veld werken en haar door en door kennen.
Meer uitleg vindt u in bijlage 2.
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1.1

Inventarisatie van actuele ontwikkelingen

Bij de start van het onderzoek is een korte inventarisatie uitgevoerd naar recente ontwikkelingen ten aanzien van de kennisinfrastructuur en natuur- en landschapsbeheer.
Door middel van literatuurstudie, twee interviews en zeven telefonische interviews (zie
ook bijlage 1) heeft het onderzoeksteam zicht gekregen op nieuwe initiatieven in het veld.
Daarbij is onder andere gekeken naar de rol van milieucoöperaties, het functioneren van
een biologisch station in Duitsland, de taken van consulenten agrarisch natuurbeheer en
ideeën van landbouworganisaties over agrarisch natuurbeheer. De inventarisatie had een
oriënterend karakter, en is op enkele plaatsen in het rapport verwerkt.

1.2

Vijf studiegebieden

In vijf studiegebieden zijn interviews uitgevoerd met betrokkenen bij ANLB, de lijst met afkortingen staat in bijlage 3). Er is gekozen voor het gemeentelijk niveau, omdat gemeenten een bepalende rol (kunnen) hebben bij ontwikkelingen voor agrarisch natuurbeheer en
omdat het voldoende dichtbij de praktijk staat. De vijf gebieden zijn:
Wieringermeer
(Noord-Holland)
Lopik
(Utrecht)
Bernheze
(Noord-Brabant)
Raalte
(Overijssel)
Franekeradeel
(Friesland)
Vanzelfsprekend liggen deze vijf gemeenten buiten de EHS. Andere criteria voor de keuze van deze gebieden zijn geweest: spreiding over het land, bodemsoort, bedrijfstype, indrukken van veel activiteiten (Lopik) of weinig activiteiten (Raalte), de aanwezigheid van
een speciaal project (Wieringermeer) en een extra actieve natuurorganisatie (Franeker).
In de studiegebieden is gezocht naar de actieve groepen ten aanzien van ANLB. Voor
een detailinzicht per gebied verwijzen we naar de afzonderlijke gebiedsrapporten. Een
totaaloverzicht met de aantallen respondenten wordt in tabel 1 gegeven. Ongeveer 90%
van de interviews is ter plekke uitgevoerd, de overige 10% telefonisch.

Tabel 1: De respondenten in de vijf subgebieden
agrariërs
gemeente-ambtenaren en wethouders
provinciale stichtingen Landschapsbeheer
lokale natuurorganisaties (o.a. IVN)

WBE
landbouworganisaties (lokaal en regionaal)
Regiodirecties van Ministerie van LNV
Regionale Onderzoek Centra (ROC)
adviesbureaus
provincies

LBL
burgers
projectleider akkerrandenproject
waterschappen
natuurbeschermingsorganisaties
TOTAAL
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In de genoemde categorieën zitten wat dubbelfuncties; personen van de landbouworganisaties zijn vaak ook agrariër, hetzelfde geldt voor personen van WBE's.
Onder agrariërs is gezocht naar personen die iets meer dan gemiddeld aan ANLB doen.
Dat is gebeurd in de veronderstelling dat zij eerder tegen problemen aanlopen op het terrein van kennis en informatie. In totaal bedraagt het aantal respondenten 74, per gebied
komt dat neer op 13 tot 17 personen.
Na de interviews is voor elk van de vijf gebieden een gebiedsrapportage opgesteld. Deze
gebiedsrapport is per gebied besproken in een lokale workshop waarvoor alle respondenten uit het betreffende gebied waren uitgenodigd. Ook is in deze workshop aan de orde geweest op welke wijze de kennisinfrastructuur verbeterd zou kunnen worden. De resultaten van de workshops zijn in de gebiedsrapportages en de eindrapportage verwerkt.
Gemiddeld waren er op de workshops tien personen aanwezig. Bij elke workshop was
minimaal één lid van de projectgroep aanwezig.

1.3

Lezersgroep

Teneinde de resultaten van het onderzoek te kunnen verbreden is een lezersgroep ingesteld. Deze bestaat uit tien personen van buiten de studiegebieden, allen betrokken bij
ANLB. Aan de leden van de lezersgroep werd gevraagd een reactie te geven op het eindrapport. Aan deze leden is gevraagd hoe groot de herkenbaarheid van de onderzoeksresultaten voor de bij hen bekende gebieden was.
De lezersgroep bestaat uit leden die allen actief zijn op regionaal, provinciaal of landelijk
niveau. Ze zijn afkomstig uit de agrarische hoek, natuurorganisaties, provincies, onderzoek en voorlichting. De samenstelling van de lezersgroep is opgenomen in bijlage 1. De
resultaten werden na de landelijke workshop in dit rapport verwerkt.

1.4

Landelijke interviews

Met een vijftal interviews op landelijk niveau wordt aandacht besteed aan de aansluiting
tussen de lokale kennisinfrastructuren en landelijk bepaalde beleids- en onderzoeksprogramma's en de positie van enkele landelijke kennisbronnen en beleidsmakers daarin.
Hierbij wordt niet gestreefd naar volledigheid maar naar een indruk van de relaties tussen
deze landelijke actoren en actoren op provinciaal en gemeentelijk niveau. Op welke wijze
proberen deze partijen beleid en/of onderzoek geïmplementeerd te krijgen? En hoe wordt
beleid en onderzoek gevoed vanuit de praktijk? Welke kennis wordt daarbij lokaal, regionaal en landelijk verondersteld?
De respondenten van deze interviews staan in bijlage 1.

1.5

Landelijke workshop

Tijdens de landelijke workshop werd een concept van dit eindrapport gepresenteerd en
ter discussie gesteld. Aan de hand van het commentaar en enkele door het onderzoeksteam gekozen thema's is gekeken naar de generaliseerbaarheid van de conclusies. Wat
heeft u herkend of gemist in de rapportage en wat zijn de belangrijkste conclusies? waren
de belangrijkste vragen.
Voor de workshop zijn drie tot vier personen uit de vijf studiegebieden uitgenodigd, aangevuld met vijf sleutelfiguren van buiten de studiegebieden en de projectgroep. Op deze
wijze werd wederom getracht de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten te
vergroten. Mede daarom is er geen overlap tussen de personen in de lezersgroep, de
landelijke interviews en de genodigden voor de landelijke workshop. Van de 37 genodig-
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den waren er 19 present, waarvan negen uit de vijf gebieden en tien direct dan wel indirect bij de projectorganisatie betrokken personen.

Inventarisatie met sleutel
informanten
12-17 interviews per gebied
lokaal en regionaal
5 gebiedsrapportages
5 workshops per gebied
gemiddelde opkomst 10
personen
1 geïntegreerde rapportage

Landelijke workshop met
lokale, regionale en landelijke
partijen

Lezersgroep:
10 respondenten als lezer
en commentator van
rapport t.b.v. herkenning
van bevindingen in
andere gemeenten

5 interviews met landelijk
beleid en onderzoek t.b.v.
koppeling lokaal / landelijk

Eindrapportage Kennisinfrastructuur
Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer
in vijf plattelandsgemeenten in Nederland

Figuur 1: Onderzoeksaanpak in stroomdiagram
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De gebieden

In dit hoofdstuk geven we een korte beschrijving van de karakteristieken van de studiegebieden. De vijf studiegebieden liggen verspreid in Nederland. Elk gebied heeft z'n eigen
landschap en z'n eigen geschiedenis. Dat heeft invloed op de mogelijkheden om aan
ANLB te doen. De invloed van landbouwkundige situatie is minder duidelijk, voor de volledigheid schetsen we kort enkele karakteristieken.

2.1

Landschap

Bewust is gekozen voor uiteenlopende landschappen in de vijf studiegebieden. De Wieringermeerpolder is een Zuiderzeepolder met als hoofdfunctie landbouw. De polder is dan
ook voornamelijk in gebruik bij de landbouw. Uitzondering zijn het Robbenoordbosch in de
noordoosthoek van de polder en het boezemwater Amstelmeer in de noordwesthoek. Aan
landschapselementen zien we windsingels langs een aantal vaarten, erfbeplanting en
wegbeplanting. De grondsoort is klei en zavel.
De Lopikerwaard, waarin de gemeente Lopik ligt, heeft een slagenlandschap. Dit is ontstaan door de ontginningswijze van de Lopikerwaard, herkenbaar zijn de lange smalle
percelen. Van oudsher vormden grienden (wilgenaanplant op natte grond) een karakteristiek onderdeel van Lopik. Deze grienden zijn veelal uit het landschap verdwenen omdat
de gronden beter ontwaterd werden en intensiever gebruikt. Specifieke landschapselementen zijn knotwilgen, eendekooirelicten, geriefbosjes en pestbosjes. Bodemsoort is
voornamelijk veen met tussendoor stukken klei.
De gemeente Bernheze is in 1994 ontstaan, na het samengaan van de gemeenten Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther. Het gebied bestaat uit een coulissenlandschap dat
zich kenmerkt door een netwerkstructuur van houtsingels, bosjes, weilanden en boerderijen. In de laatste 15-20 jaar zijn er veel natuurelementen uit het landschap verdwenen,
ruilverkavelingen en ontgrondingen hebben die veranderingen veroorzaakt. Bernheze is
een zandgebied.
Ook Raalte is een zandgebied. Het gebied kenmerkt zich door het voorkomen van een
stuwwal bestaande uit rivierzand en dekzanden die versneden zijn door beekdalen. Naast
agrarische gronden op de es-, kamp- en heidegronden vinden we ook enkele landgoederen. Daar vinden we vooral bossen. Ruilverkavelingen en beeknormalisaties hebben geleid tot een schaalvergroting van het landschap. Er zijn veel kavelgrensbeplantingen en
beplantingen langs beken verwijderd. Er zijn nieuwe elementen aangeplant langs wegen,
op overhoeken en langs enkele beken.
De gemeente Franekeradeel heeft een open landschap in het noordelijk kleigebied van
Friesland. Er zijn bijna geen natuurgebieden in Franekeradeel. In het noorden van de gemeente loopt een oude kwelderwal, een oud opgeslibd klei-eiland. Deze stukken werden
het eerst benut voor menselijke bewoning.

2.2

Landbouw

In de Wieringermeer vinden we voornamelijk akkerbouwbedrijven. De bedrijfsgrootte varieert
van middelgroot naar groot.
De hoofdbedrijfstak in Lopik is veehouderij. De agrarische bedrijfsgrootte varieert van
kleinschalige tot middelgrote bedrijven.
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De agrarische hoofdtakken in Bernheze zijn veehouderij en varkenshouderij (gebruikt worden de CBS gegevens van Heesch). De agrarische bedrijfsgrootte varieert van zeer klein
tot zeer groot.
In de gemeente Raalte is het hoofdbedrijfstype de melkveehouderij, gevolgd door de intensieve veehouderij. De bedrijfsgrootte varieert van kleinschalig tot middelgroot.
In het noordelijk deel van Franekeradeel vinden we voornamelijk akkerbouw. In het zuidelijk deel is vooral veehouderij te vinden. In 1995 waren de 200 bedrijven gelijkmatig verdeeld over grote, middelgrote en kleine bedrijven.

Tabel 2: Bed rijfstype per gebied
Wienngermeer
veehouderij
varken/kip
akkerbouw
gemengd
tuin
fruit
rest

5%
0,2%

73%
11%
10%

21
1
302
46
41

Lopik
58%
24%
13%

269
112
60

5%

23

Bernheze
45%
41%
7%

229

4%
2%

22
9

217
35

Raalte
72%
14%
2%
13%
2%

532
112
18
101
12

Franeker
62%

2%
21%
8%
8%

179
6
60
23
23

Tabel 3: Bedrijfsgrotte nNGE
Wienngermeer
3-24
24-70
70-150
>150
Totaal

8%
33%
46%
11%

totaal < 70

42%

2.3

36
137
192
46
411

Lopik
28%
36%
32%
2%

101
127
114
8
350

65%

Bernheze
28%
27%
32%
10%

55%

166
161
192
60
592

Raalte
35%
33%
27%
4%

278
258
211
33
780

70%

Franeker
31%
21%
31%
15%

93
62
92
44
291

53%

ANLB beleid in het witte gebied in de gemeenten

Het iandelijk beleid vindt dat zij bij het uitvoeren van haar beleid in de witte gebieden niet
het voortouw heeft. Dat heeft zij wel in de EHS. Bij wat er in de witte gebieden aan natuur
en landschap gedaan wordt is het primaat aan de provincies en gemeenten. Het in de vijf
onderzochte gebieden gehanteerde beleidsinstrumentarium voor de witte gebieden is in
tabel vier op een rijtje gezet.
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Tabel 4: Provinciaal en lokaal beleidsinstrumentarium per gebied
.)

Utrecht

Overijssel

NoordBrabant

X

X

X

X

X

X

Provinciale subsidies:
•
regeling onderhoud KLE's
•
ondersteuning landschapsbeleidsplannen
Provinciaal beleid:
•
beleidsplan natuur en
•
landschap
•
landschapsplan
• witte gebieden beleid
• ecologisch beheer

Uitvoeringscapaciteit:

NoordHolland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Lopik

Raalte

Bernheze

X

X

X

X

X

Gemeentelijke subsidies:
•
landschapsonderhoud
•
natuureducatie / groepen
Gemeentelijk beleid:
•
bestemmingsplan
•
landschapsbeleidsplan
•
kapverordening
•
convenanten
•
projecten

Friesland

Franeker

Wieringermeer

X

X

X

X

X

X

(x)

X

(x)

X

X

X

X

X

X

X

(x)

(x)

X

X

1,0 fte

X

0,3 fte

0,1 fte

0,1 fte

Ofte

Legenda:
x
= aanwezig
(x)
= in aanvang / onderhandeling

2.4

ANLB-activiteiten in de gemeenten

In de vijf gemeenten treffen we verschillende vormen van ANLB aan. Om een impressie te
geven vindt u in tabel 5 de activiteiten waar door agrariërs in de interviews over verteld is.

Tabel 5: Door agrariërs aangegeven activiteiten in het kader van ANLB

Beheer KLE's
Beheer knotwilgen
Weidevogelbeheer
Slootkantenbeheer
Akkerrandenbeheer
Aanleg amfibiepoelen
Aanplant erfbeplanting
Hoogstamboomgaarden
Plaatsen vogelkasten

Lopik

Raalte

Bemheze

++
+
++
+

++
+
+
+

+

+
+

+
++

+
+
+
+
++

+

Franekeradeel

++
+

+

Wieringermeer

+
++
+
+

Legenda:
+
= de activiteit komt voor
++
= de activiteit wordt ondersteund door overleg en georganiseerd verband
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2.5

De invloed van de EHS in het witte gebied

In alle vijf de gebieden was er sprake van lichte invloeden vanuit de aangrenzende of
doorlopende natuur en EHS gebieden. In Bernheze, Raalte en de Wieringermeer is er
binnen de gemeente sprake van EHS invloeden in de vorm van een klein gedeelte EHS of
een ecologische verbindingszone. In bestemmingsplannen en het overleg daaromheen
wordt er over landschap en natuur gesproken. Dit heeft ook zijn invloed in de discussies
en activiteiten in het witte gebied. Voor Lopik en Franekeradeel geldt hetzelfde alleen in
mindere mate daar het hier gaat om aanpalende natuurgebieden.

2.6

Vergelijking ANLB-inspanningen tussen de vijf gebieden

Op basis van bovenstaande gegevens kan een inschatting gemaakt worden van enkele
voorwaarden die van invloed zouden kunnen zijn om te komen tot een goede kennisdoorstroming ten bate van ANLB in de vijf gebieden. Op basis van de volgende criteria worden
drie niveaus onderscheiden:
• is er sprake van regulier overleg tussen betrokkenen,
• is er sprake van projectmatige samenwerking op een of meer thema's,
• is er sprake van beleidsmatige (uitvoerings)capaciteit.
Zo komen wij tot de volgende drie niveaus die zich van elkaar onderscheiden in een relatieve vergelijking tussen de gebieden los van en vergelijking met een normatieve standaard van buiten dit onderzoek.

Tabel 6: Vergelijking van de vijf gebieden op basis van drie criteria
Lopik
Raalte
Bernheze
Franeker
Wieringermeer

overleg

samenwerking

beleidsmatig

+
+/+
+/-

+
+
+
+

+
+/+/+/-

+/-

Legenda:
+
= de activiteit komt voor
+/= de activiteit komt in beperkte mate voor
= de activiteit komt niet voor

Niveau 1
Lopik; alle drie de criteria zijn ingevuld.
Niveau 2
Raalte; beperkte projectmatige samenwerking, regulier overleg en beperkte uitvoeringscapaciteit.
Bernheze; intensieve projectmatige samenwerking in een erfbeplantingscampagne, regulier overleg, beperkte uitvoeringscapaciteit.
Niveau 3
Franekeradeel; intensieve projectmatige samenwerking op één thema.
Wieringermeer; geringe score op alle punten.
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2.7

Stellingen

Aan de hand van het voorgaande beschrijvingen van het lokale landschap, agrarische
bedrijfstypen en ingezette beleidsinstrumenten kunnen de volgende hypotheses worden
opgesteld over de mate van ANLB-activiteit en de afhankelijkheid van dit soort lokale variabelen. Conclusies zijn op basis van dit hoofdstuk nog niet mogelijk, hypotheses (H) wel.
H2.1 In gebieden met een weinig rijke schakering van landschappelijke elementen zijn
agrariërs en lokale overheid minder snel geneigd actief aan ANLB te doen.
H2.2 In gebieden met overwegend akkerbouw is er minder animo voor ANLB dan in gebieden met overwegend veehouderij.
H2.3 In gebieden met overwegend akkerbouw zijn er andere mogelijkheden voor ANLB
dan in gebieden met overwegend veehouderij.
H2.4 Hoe geringer de capaciteit bij de gemeente, des te minder behoefte bij de agrariërs,
aan kennis en activiteiten aangaande ANLB. Aanbod schept de vraag?
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De kennisinfrastructuur rondom ANLB in vijf studiegebieden

Wat zijn nu de belangrijkste spelers in het ANLB-veld in de vijf gemeenten? In alle gemeenten staan de agrariërs voorop. Die bepalen in hoofdzaak de mate van activiteit in
ANLB. De tweede positie wisselt per gebied. In Lopik is het de gemeente samen met
Landschapsbeheer Utrecht. In Franekeradeel is Landschapsbeheer Friesland niet echt
bekend en staat de lokale Vogelwacht op de tweede plek. In Bernheze lijkt de lokale boerenorganisatie, de NCB, de hoofdrol te spelen naast de agrariërs zelf. De gemeente en
het Brabants Landschap (inclusief Stichting Landschapsbeheer Noord-Brabant) spelen
daar pas recent een rol. Tussen de gebieden zijn er grote verschillen in wie de spelbepalende partijen zijn.
Hoewel er veel verschil in invloed is van de verschillende partijen in de vijf gemeenten keren wel overal dezelfde spelers terug: agrariërs, een lokale natuurorganisatie (IVN, WBL,
Wierhaven), de gemeente, de stichting Landschapsbeheer, de landbouworganisaties en
de provincie. Daar worden in Wieringermeer, Raalte en Franekeradeel de WBE aan toegevoegd. In Lopik en Raalte de ROC en in Bernheze een hovenier en een planologisch
adviesbureau.
In paragraaf 3.1 worden de kennisinfrastructuren in de vijf gebieden op een rijtje gezet. De
verschillende partijen worden op basis van hun oriëntatie en activiteiten op ANLB in paragraaf 3.2 beschreven. In de paragrafen 3.3, 3.4 en 3.5 worden enkele opmerkelijke zaken
nader uitgewerkt.

3.1

De verhoudingen tussen de partijen

In de vijf gebieden liggen de verhoudingen tussen de verschillende partijen verschillend
als gevolg van een meer of minder actieve profilering van de verschillende partijen. In de
beschrijving hebben wij de nadruk gelegd op de lokale kennisinfrastructuur. Van de contacten boven het lokale, het regionale, rondom de provincies zijn slechts de kennisbronnen aangegeven en niet de contacten in het algemeen. Zo zijn contacten tussen provincies en partijen als het SBNL, BMF, de Unie van Waterschappen, Landschapsbeheer Nederland en de LNV Regiodirecties komen te vervallen. Het inzicht in de contacten van de
provincie is überhaupt beperkt, daar dit beeld is verkregen uit slechts één interview, met
één respondent per provincie.

3.1.1

De kennisinfrastructuur in Lopik

In Lopik speelt de gemeente met haar coördinator in samenwerking met de projectleider
van Landschapsbeheer Utrecht een belangrijke rol. Beiden hebben persoonlijk contact
met ongeveer 150 individuele agrariërs uit de streek en hun bestuursleden. Agrariërs
weten ook hun weg naar de gemeente met vragen over ANLB. Op deze lijn ligt een sterke
relatie tussen de gemeente, de stichting Landschapsbeheer Utrecht en de agrariërs.
Daarnaast speelt de Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) ook een rol. Twee bestuursleden van de plaatselijke LTO's zitten in het bestuur van de WBL. De overige bestuursleden van de WBL bestaan uit burgers. Hoewel het overleg niet altijd even soepel
verloopt is het wel een formeel overlegpunt tussen agrariërs en burgers.
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Het ROC is samen met agrariërs en de gemeente (ambtenaar en wethouder) enkele malen bezocht om te kijken naar thema's als akkerranden en slootkantenbeheer in de praktijk.
Bij alle drie de hoofdpartijen is uitvoeringscapaciteit beschikbaar. Naast de stichting Landschapsbeheer Utrecht stellen zich in de streek veel vrijwilligers beschikbaar die meewerken aan het ANLB in samenwerking met agrariërs. Ook de Stichting Landschapsbeheer
Utrecht zelf heeft via haar projectleider persoonlijke contacten met agrariërs in Lopik. De
gemeente heeft een full time coördinator in dienst. Er is een honderdtal actieve agrariërs
waarvan een tiental relatief zeer actief. Ook agrarische bestuursleden steken tijd en energie in het overleg over ANLB met de gemeente en binnen de WBL. Incidenteel heeft de
gemeente contact met het MiBi in Leiden over vragen aangaande slootkantenbeheer. Van
het CLM kent men de folders.
De kennisinfrastructuur rondom ANLB in Lopik valt op door haar persoonlijke en structurele interacties tussen de hoofdpartijen. De communicatie onderling gaat zowel over regelingen, subsidies en plannen als over de uitvoeringsaspecten van ANLB.
De contacten tussen de provincie en het MiBi zijn intensief. Het Mibi is uitvoerder van het
experiment natuurproduktiebetaIing.

Figuur 2: De kennisinfrastructuur rond ANLB in Lopik in beeld gebracht. De
gestippelde lijnen geven aan dat er (incidenteel) contact is, de dikke lijnen
geven aan dat er met regelmaat contact is.
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3.1.2

De kennisinfrastructuur in Raalte

De kennisinfrastructuur binnen Raalte valt op door de meer afwachtende houding van de
agrariërs en de LTO als gevolg van de milieuregelgeving en ammoniak reduktiepiannen.
In Raalte kenmerkt de kennisinfrastructuur zich door de gemeente en Landschapsbeheer
Overijssel die door middel van subsidieverlening actief zijn op het gebied van onderhoud
aan KLE's en in mindere mate amfibiepoelen. De gemeente verzamelt deze aanvragen en
stuurt ze door naar LbO. 40 è 50 agrariërs en burgers maken jaarlijks gebruik van deze
subsidieregeling. Op uitvoeringsniveau zijn de WBE, het IVN en individuele agrariërs actief met het onderhoud aan KLE's. Daarnaast zijn LbO, WBE en IVN en ongeveer 15 individuele agrariërs actief op het gebied van weidevogelbescherming, hierin werken zij samen.
Samenwerking op gemeentelijk niveau begint vorm te krijgen via een overleg tussen gemeenten en LTO. In een later stadium zullen IVN en WBE erbij betrokken worden. De
communicatie gaat veelal over regelingen, subsidies en mogelijkheden/beperkingen van
regelgeving. Praten over de wijze van uitvoering komt ook voor, maar minder sterk. Tussen IVN en de WBE is men beginnend met een inventariserend overleg over wat beide
partijen voor elkaar kunnen betekenen in ANLB. Agrariërs lijken minder tijd over te houden om aan ANLB te doen, IVN en WBE willen kijken of zij extra kunnen ondersteunen.
De provincie heeft contacten met het IBN-DLO, CLM en MiBi om van gedachten te wisselen over het onderzoek.
De contacten in Raalte lijken een stuk minder intensief dan in Lopik. Overleg en samenwerking staan in de kinderschoenen.

Figuur 3: De kennisinfrastructuur rond ANLB in Raalte

De contacten van de provincie zijn wijd verspreid. Met het MiBi is het contact intensief, zij
zijn uitvoerder van het experiment natuurproduktiebetaling.
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3.1.3

De kennisinfrastructuur in Bernheze

In Bernheze spelen de lokale NCB afdelingen een actieve rol in ANLB. De gemeente
heeft te weinig capaciteit beschikbaar om een rol van betekenis te spelen. Ze ondersteunt
de initiatieven wel. Er is wel overleg tussen de gemeente en de NCB vertegenwoordigers,
maar niet tussen de gemeente en individuele agrariërs. Er is in Bernheze wel een actief
IVN aanwezig. Zij onderhoudt echter geen contacten met de individuele agrariërs. De gesprekken tussen de groeperingen spelen zich voornamelijk af tijdens het opstellen van
bestemmingsplannen. Het adviesbureau dat de gemeente begeleidt in haar planning
speelt daarbij een bijzondere rol, als begeleider van het afstemmingsproces en bron van
kennis van landschap en natuur.
Het accent van de gesprekken over ANLB in Bernheze ligt op regelingen, subsidies en
het uitwisselen van eikaars uitgangspunten. Over de wijze waarop ANLB uitgevoerd kan
worden (nog) niet. De erfbeplantingscampagne is daarop een uitzondering. De NCB werkt
samen met Brabants Landschap aan een erfbeplantingscampagne waarop 100 agrariërs
in de streek zich hebben ingetekend. Brabants Landschap heeft een hovenier ingeschakeld die langsgaat bij de agrariërs op het erf. Deze hovenier spreekt de taal van de agrariërs, de taal van de gemeente (Ruimtelijke Ordening) en de taal van de natuur en landschapsorganisaties.
In de kennisinfrastructuur ontbreekt een op ANLB actief ROC. De NCB vertegenwoordigers kennen de folders van het CLM.

Figuur 4: De kennisinfrastructuur rond ANLB in Bernheze

3.1.4

De kennisinfrastructuur in Franekeradeel

Franekeradeel kenmerkt zich door een zeer actieve Vogelwacht die in samenwerking met
agrariërs aan weidevogelbescherming op 300 bedrijven werkt. Dat is de ANLBhoofdactiviteit die binnen Franekeradeel in georganiseerd verband wordt uitgevoerd.
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Daarnaast probeert de WBE agrariërs actief te stimuleren aan natuurbeheer te doen. Op
haar jaarvergaderingen komen veel agrariërs. De gemeente speelt een geringe rol in
ANLB, zij richt zich meer op het beheer van eigen gronden.

Landschapsbeheer Friesland

Figuur 5: De kennisinfrastructuur rond ANLB in Franeker

3.1.5

De kennisinfrastructuur in de Wieringermeer

In de Wieringermeer gebeurt heel weinig aan ANLB (figuur 6). In georganiseerd verband
is men met verschillende actoren wel bezig met kleine projecten. De provincie participeert
zelf in een akkerrandenproject samen met ongeveer tien akkerbouwers uit de streek. Uiteindelijk gaat het in deze projecten om enkele agrariërs. De akkerrandenvereniging bestaat uit slechts tien agrariërs, die verder los staan van alle anderen uit de streek; zelfs
met de nek aangekeken worden.
Wierhaven is een vrij grote natuurvereniging, ze doet weinig aan ANLB maar haalt wel
actief veel kennis binnen bij Landschapsbeheer Noord-Holland. De gemeente speelt een
heel passieve rol in ANLB. Landschapsbeheer Noord-Holland is niet actief in de Wieringermeer.
Twee partijen die tijdelijk, verbonden aan het akkerrandenproject, bij de kennisinfrastructuur zijn betrokken zijn het DLO en het Centrum voor Milieukunde in Leiden (CML).

3.2

De belangrijkste actoren

In de beschrijving van de kennisinfrastructuur in de vijf gebieden zijn veel verschillende
actoren naar voren gekomen. In de volgende paragrafen wordt een beschrijving per actor
gegeven voor de volgens ons belangrijkste actoren in de kennisinfrastructuur.
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r
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Gemeente

Wierhaven
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\

Akkerrandvereniging

Waterschap

Agrariërs

Figuur 6: De kennisinfrastructuur rond ANLB in Wieringermeer

3.2.1

Oriëntatie en activiteiten van agrariërs

Bij agrariërs spelen verschillende oriëntaties op ANLB een rol. Deze redenaties worden in
verschillende mate en per thema wisselend gehanteerd. Dat verschilt zelfs per thema per
agrariër, terwijl agrariërs meerdere redenaties kunnen hanteren. De volgende redenaties
zijn geconstateerd:
(1) ANLB hoort bij het agrariërs. In deze redenatie is ANLB een normaal onderdeel is van
de bedrijfsvoering. Er is een zekere verbondenheid met de natuur waardoor agrariërs
gemotiveerd zijn om tot op zekere hoogte tijd en energie in ANLB te stoppen.
Pragmatisch ANLB: agrariërs passen die ANLB-activiteiten toe die eenvoudig in de bedrijfsvoering in te passen zijn. De motivatie hierachter is het imago van de agrarische
sector en het bedrijf. Men probeert het eigen bedrijf netjes te presenteren en de landbouw
als respectabele sector naar voren te schuiven. ANLB mag echter duidelijk geen negatieve financiële consequenties hebben en het mag de bedrijfsvoering niet in de weg staan.
(2) ANLB maakt benauwd. Natuur en landschap worden alleen als belemmering voor de
bedrijfsvoering gezien. De onderstaande knelpunten spelen in bovenstaande oriëntaties
ook een rol maar komen in deze oriëntatie het sterkst naar voren:
• de angst voor planologische schaduwwerking,
• de angst dat wat eerst vrijwillig en gesubsidieerd gedaan wordt straks verplicht is en
geld kost,
• de natuur z'n gang laten gaan maakt dat het boerenbedrijf er slordig uitziet.
Veel beheers- en beschermingsmaatregelen van bijvoorbeeld weidevogelbescherming
worden in deze oriëntatie in twijfel getrokken. "Het heeft geen zin om weidevogelnesten te
markeren; kraaien zien daarmee gemakkelijker dat er wat te halen is. De nesten worden
bij markering leeggeroofd."
De vraag om 'een fatsoenlijke financiële vergoeding' is in deze oriëntatie het sterkst. De
voor-wat-hoort-wat-gedachte hoort daarbij. De agrariër investeert tijd in natuur en moet er
toch iets voor terugkrijgen.
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Afhankelijk van de dominantie van de bovenstaande oriëntaties verschilt de betrokkenheid
bij de agrariërs per gebied en binnen elk gebied. Vanzelfsprekend zijn er binnen elk gebied actieve en minder actieve agrariërs. Maar er zijn ook verschillen per studiegebied. In
Lopik zijn meerdere agrariërs regelmatig met meerdere activiteiten bezig evenals in
Raalte. In Bernheze is er sprake van een erfbeplantingscampagne geïnitieerd door de eigen boerenorganisatie NCB en doen agrariërs naar eigen inzicht iets aan ANLB. In Franeker wordt bijna alleen aan weidevogelbeheer gedaan, maar dan wel intensief. In de
Wieringermeer doen veel agrariërs niets aan ANLB. Als hoofdargument daarvoor werd
genoemd dat het gebied primair als landbouwgebied bestempeld is. Daarmee komen alle
andere functies op de tweede plaats.

3.2.2

De oriëntatie en activiteiten van de boerenorganisaties

De rol van de boerenorganisaties is per gemeente verschillend. In Lopik zijn lokale LTO
bestuurders zelf betrokken bij ANLB. Twee van de LTO bestuurders zitten in het bestuursorganen van de lokale natuur-, cultuur- en iandschapsvereniging (WBL). In Bernheze heeft de NCB in Tilburg een eigen beleidsplan en stimuleert lokale projecten in de
vorm van het financieren en stimuleren van erfbeplantingscampagnes. De lokale NCB
vertegenwoordigers in Bernheze zijn met deze plannen naar de gemeente gestapt om er
wat mee te doen. Ook in Raalte is de LTO op dit moment minder betrokken bij ANLB, alhoewel overleg nu op gang begint te komen.
Tijdens de gebiedsworkshops ontstond er een heterogener beeld van de LTO dan tijdens
de eerste interviewronden naar voren kwam.
LTO-Raalte is terughoudend om een voortrekkersrol te nemen door ervaringen met het
mestbeleid/hinderwet. Verder is zij geen tegenstander van om de kar te trekken maar op
dit moment speelt de vraag wat het nut is van ANLB.
Binnen de verschillende lagen van de LTO's is er niet altijd een gelijkgezinde stemming
over sommige onderwerpen. ANLB is zo'n onderwerp:
Er is ook spanning tussen lokaal en hoger binnen de LTO. Je krijgt een dreun op je
kop van bovenaf als je beneden te enthousiast raakt.
Ook het tegengestelde doet zich voor, dat de gewestelijke LTO enthousiaster is over een
onderwerp terwijl de lokale afdeling weinig met het onderwerp te maken wil hebben. In het
geval van de Wieringermeer kunnen we stellen dat het hoofdkantoor van de WLTO meer
en grotere plannen maakt dan de lokale afdeling in de Wieringermeer.
Ook de FLTO heeft een eigen notitie geschreven, lokaal in Franekeradeel speelt de FLTO
echter geen bijzonder actieve rol in ANLB. De WLTO in de Wieringermeer beroept zich op
het feit dat in de Wieringermeer landbouw het primaat heeft (door de Tweede Kamer beslist) en wenst zo weinig mogelijk aan natuur te doen.

3.2.3

De rol van Regionale Onderzoeks Centra

Zowel in Utrecht als in Overijssel doen de regionale Onderzoekscentra (ROC's) onderzoek naar ANLB in de boerenpraktijk. Hierin wordt onderzoek gedaan naar ANLB toegepast op het boerenerf. Als kennisbron van de lokale kennisinfrastructuren van Lopik en
Raalte spelen zij een stimulerende rol. Agrariërs zien er voorbeelden van ANLB. In de andere studiegebieden wordt zover wij weten op ROC's geen onderzoek naar ANLB gedaan
en spelen deze ROC's ook geen rol in de lokale kennisinfrastructuur.
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3.2.4

De rol van Wildbeheereenheden

In Franekeradeel en Raalte en in mindere mate in de Wieringermeer speelt de Wildbeheereenheid (WBE) een rol in ANLB. Met voorbeelden proberen ze meer agrariërs te bewegen tot ANLB. Ook pleegt de WBE soms achterstallig onderhoud aan landschapselementen.

3.2.5

Lokale natuurorganisaties

Onder de term natuurorganisatie vangen we hier een rijke variëteit aan groepen. We beschrijven kort de activiteiten die een raakvlak hebben met ANLB en de contacten met
agrariërs. Milieugroeperingen richten zich meer op het milieu en alles wat daarbij hoort
dan op natuur en landschap. Zij houden zich ook meer met bezwaarschriftprocedures bezig dan de lokale natuurgroeperingen, knotgroepen, het IVN en verenigingen of werkgroepen in onze vijf studiegebieden die cultuurhistorische interesses hebben. Het IVN, de
knotgroepen en deze werkgroepen hebben natuur en landschap hoog in het vaandel
staan, maar werken vooralsnog voor de eigen achterban en minder samen in ANLB met
agrariërs. De Vogelwacht in Franeker en, in mindere mate, de natuurvereniging Wierhaven zijn daarop een uitzondering.
In Lopik is een knotgroep en een vogelwacht. De cultuurhistorische Werkgroep Behoud
Lopikerwaard met voornamelijk burgers in het bestuur heeft ook twee agrariërs van de
plaatselijke LTO als bestuurslid. Dit contact is pril en kwetsbaar maar in vergelijking met
de overige gebieden opvallend. In Bernheze is het IVN actief evenals een milieuvereniging. Het IVN richt zich van de twee het meest op de natuur en landschap in Bernheze.
Het IVN heeft een vogelwerkgroep en een groep die zich bezighoudt met onderhoud en
aanplant van beplantingen. Er zijn geen contacten met agrariërs. De contacten tussen
IVN-Raa/fe en agrariërs beperken zich vooral tot het toestemming vragen om te knotten of
om nesten te markeren. De natuurvereniging Wierhaven in de Wieringermeer is een actieve, grote organisatie met onder andere een werkgroep landschapsbeheer. De contacten met agrariërs hebben betrekking op activiteiten als het plaatsen van nestkasten, onderhoud fruitboomgaarden, onderzoek en inventarisaties. De Vogelwacht Franeker en
omstreken heeft veel contacten met agrariërs.

3.2.6

Provinciale stichtingen Landschapsbeheer

De provinciale stichtingen Landschapsbeheer richten zich op verschillende aspecten van
ANLB. Enerzijds richt men zich sterk op het behoud en de ontwikkeling van bestaande en
nieuwe natuur- (behoud van soorten) en landschapswaarden, anderzijds richt men zich op
het stimuleren, ondersteunen en begeleiden van maatregelen en instrumenten voor agrariërs en gemeenten om deze doelen te bereiken. In alle provincies houden de stichtingen
Landschapsbeheer zich bezig met het onderhoud van KLE's en de subsidieverstrekking
daarvoor, weidevogelbeheer, erfbeplanting, enzovoort. Sommige stichtingen Landschapsbeheer richten zich expliciet op ondersteuning van ontwikkelingen binnen gemeenten zoals
bijvoorbeeld Landschapsbeheer Utrecht.
De rol van de provinciale stichtingen Landschapsbeheer blijkt in elk van de vijf gemeenten
verschillend en varieert van zeer betrokken tot afwezig. Ook de bekendheid onder agrariërs is sterk wisselend. In bijvoorbeeld Lopik zijn veel agrariërs op de hoogte van het bestaan van Landschapsbeheer Utrecht. Ze wordt vooral genoemd in verband met de KLE
regeling en ze werkt intensief samen met de gemeentelijk coördinator. In Raalte kennen
niet alle agrariërs Landschapsbeheer Overijssel. De gesprekken die Landschapsbeheer
Overijssel heeft in deze gemeente hebben ook meestal betrekking op de KLE regeling. In
de overige drie gemeenten geldt dat de stichtingen Landschapsbeheer niet erg bekend

LNV / Programma Beheer / 1 5 april 1997
eindrapport-kennisinfrastructuur-(bijlage-2).doc

pagina 48

PROGRAMMA BEHEER

zijn onder agrariërs. In Bernheze is deze bekendheid met de erfbeplantingscampagne net
gekomen.

3.2.7

Gemeente

In de activiteiten tussen de gemeenten bestaat een verschil in oriëntatie op natuur (fauna,
vegetatie, ecologie) en landschap. In Lopik ligt de oriëntatie zowel op natuur als landschap. In Raalte en Bernheze ligt de nadruk op landschap. In Franekeradeel op het gebied van faunabescherming en in Wieringermeer heeft het gemeentelijk ANLB nog geen
specifiek profiel.
De betrokkenheid van de gemeenten in de vijf gebieden verschilt zo mogelijk nog sterker
dan die van agrariërs. In Lopik is een coördinator landschap aangesteld, die met veel
agrariërs in de gemeente persoonlijke contacten onderhoudt en ze op verschillende thema's van advies dient. Ook regelt hij de subsidieaanvragen in het kader van KLEregeiingen voor de agrariër. Daarnaast heeft Lopik een actieve wethouder op het gebied
van ANLB. De inzet van de gemeentelijk ambtenaar in Raalte is vergelijkbaar met die van
Lopik, hij is alleen niet full time beschikbaar. In Bernheze is de beschikbare capaciteit van
gemeentelijk ambtenaren op dit moment nog niet erg groot, maar er is een groeiend enthousiasme om meer te doen met ANLB en ook de wethouder is betrokken. Zo doet de
gemeente in Bernheze actief mee aan een erfbeplantingsactie. In Bernheze ligt de middelenbesteding echter meer op het groen en natuur binnen de bebouwde kom en in
sportparken dan in het buitengebied. In de Wieringermeer en Franekeradeel is de gemeente met haar natuur en landschapsbeheer ook vooral gericht op de gemeentelijke eigendommen en niet op ANLB. Bovendien zijn het beide gemeenten met een sterk landbouwbelang. Dat belang houdt de boot van ANLB een beetje af. In deze gebieden neemt
de belangstelling voor ANLB wel langzaam toe. Concrete georganiseerde activiteiten
moeten daar vaak nog uit voort komen. Vaak blijven de activiteiten op gemeentelijk niveau
beperkt tot het overleg met de verschillende belangengroeperingen uit de streek, dat gaat
dan veelal over het bestemmingsplan en het komende landschapsbeleidsplan en (nog)
niet over uitvoering van ANLB-activiteiten. De uitvoeringscapaciteit in ANLB op gemeentelijk niveau is in de vijf studiegebieden beperkt. Lopikerwaard is daarop een uitzondering.
Binnen de gemeenten wordt het onderwerp ANLB vaak door verschillende mensen behandeld. De volgende afdelingen kunnen erbij betrokken raken; juridische zaken, milieu,
ruimtelijke ordening, cultuurtechnische dienst en de wethouder. Deze verbrokkeling wordt
alleen in Lopik gecoördineerd door de gemeentelijk coördinator landschapsbeheer en in
Bernheze en Raalte, in mindere mate, door een ambtenaar die het onderwerp in zijn takenpakket heeft.

3.2.8

De provincies

De visies van de provincies verschillen niet op hoofdlijnen. Wel geeft de ene provincie
duidelijk meer aandacht aan de witte gebieden (bijvoorbeeld Utrecht versus Friesland)
dan de andere en speelt fauna bij de ene provincie een grotere rol dan bij de andere.
Daarnaast richten sommige provincies zich uitsluitend op 'technische' zaken van ANLB,
terwijl andere gericht werken aan het stimuleren van interactie. Zeker is dat tussen afdelingen versnippering (natuur, milieu, landbouw) op provinciaal niveau een belangrijke rol
speelt. Voor de meeste provincies heeft de EHS de grootste belangstelling. Activiteiten in
witte gebieden zijn daar meestal een 'spin-off van.
Alle provincies denken na over de rol van agrarisch natuurbeheer en zijn daar ook actief
mee bezig, zij willen het stimuleren en faciliteren. De provincie kan worden gezien als een
van de meest actieve partijen in het ANLB, samen met de stichtingen landschapsbeheer.
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Bij de provincie wordt een scala aan middelen ingezet: nota's, subsidies, regelingen kleine
landschapselementen, een gedelegeerd medewerker 'natuur op het agrarisch bedrijf, gedelegeerde coördinatoren Weidevogelbeheer, proefprojecten, experimenten, subsidies
aan ROC's en ander onderzoek. In hoeverre hiervan zaken doorsijpelen op gemeenteniveau is afhankelijk van individuele gemeenten. Niet alle gemeenten in Utrecht hebben een
gemeentelijk coördinator Landschapsbeheer, tussen gemeenten in Overijssel bestaan
grote verschillen in de mate waarin men met ANLB aan de gang is gegaan, enzovoort. In
hoeverre gemeenten aan de slag gaan met provinciaal ANLB-beleid lijkt af te hangen van
individuen, zoals de verantwoordelijk ambtenaar, de portefeuillehouder, het optreden van
ad hoc activiteiten, etc.
Zowel de provincie als de stichtingen Landschapsbeheer zijn bij implementatie van ANLBactiviteiten afhankelijk van het beschikbare lokale agrarisch bestuurlijke en gemeentelijk
politieke draagvlak en beschikbare ruimte.

3.3

Visie op ANLB

Het probleem met het begrip ANLB is dat verschillende groepen daar uiteenlopende ideeen bij hebben. En niet alleen tussen groepen, ook binnen groepen. Binnen bijvoorbeeld de
groep agrariërs lopen de meningen uiteen. Er wordt gerefereerd aan:
instandhouden van natuur en landschap dat er nu ligt,
onderhouden van natuur en landschap binnen een bedrijfseconomisch perspectief,
de normale bedrijfsvoering is ook ANLB,
je kan er maar beter zo min mogelijk mee te maken hebben,
de praktische mogelijkheden die er zijn binnen je bedrijf toepassen.
Als we daar ook nog de visies van andere groepen bij halen komt de gedachte boven aan
een Babylonische spraakverwarring. We noemen enkele voorbeelden:
• het traditionele natuurbeheer zoals dat vroeger door agrariërs werd uitgevoerd,
• alle vormen van beheer en produktie die leiden tot meer natuur, het beheren van
slootkanten, weilanden e.d. met aandacht voor een zo hoog mogelijke biodiversiteit.
Uiteenlopende visies maken een goed gesprek moeilijk. Vooral de achterliggende gedachte van veel agrariërs dat ANLB wel eens nieuwe problemen met zich mee kan brengen maakt dat er niet altijd goed wordt geluisterd als de term agrarisch natuurbeheer valt.
Hier ligt aan ten grondslag de discussie wat de maatschappij nog kosteloos van een agrariër mag verwachten. Houdt dat op bij de erfbeplanting, of gaat het ook over weidevogelbeheer, het overeind laten staan van een houtwal, het aanleggen van een amfibieënpoel?
Ook worden aansluitend op dit onderwerp soms principiële vragen gesteld. Wie wil er eigenlijk meer ANLB? En welk landschap is nu eigenlijk mooi? Voor natuurbeschermers zal
de stelling 'wat is er mooier dan een rijke schakering aan akkerbouwgewassen' misschien
een gruwel zijn, maar dat maakt de waarde van deze uitspraak niet minderwaard.

3.4

Politiek draagvlak

Eén van de aanbevelingen tijdens de workshops was om, bij gebrek aan bestuurlijk en
politiek draagvlak voor ANLB, aan te sluiten bij kleine concrete initiatieven van mensen
die op persoonlijke titel samen willen werken. Een platform van mensen die zelf wat willen, representanten uit de verschillende partijen, die gedoogd door bestuur en politiek
ANLB-activiteiten verder kunnen ontwikkelen; zonder al te zwaar commitment, verantwoording en risico voor besturen en politiek.
Een voor de hand liggende conclusie is dat de activiteiten ten aanzien van ANLB afhankelijk zijn van politiek en bestuurlijk draagvlak op gemeentelijk niveau. Weliswaar kunnen
partijen als provincie en stichtingen Landschapsbeheer activiteiten ontplooien in veel gemeenten. Pas als het op gemeentelijk niveau wordt opgepakt komen zaken in een ver-
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snelling. Lopik is hier een demonstratie van. Overigens hoeft de versnelling niet altijd van
de gemeente te komen. Het kan bijvoorbeeld ook een Vereniging Agrarisch Natuurbeheer
zijn, die zorgt voor een duw een de goede richting. Desondanks laat het akkerrandenproject in de Wieringermeer zien dat het wel mogelijk is iets van de grond te krijgen zonder
betrokkenheid van gemeente of LTO. Dit experiment wordt door politiek en bestuur gedoogd, maar wordt door collega-agrariërs met argusogen bekeken.

3.5

Kennisinfrastructuren per thema

De kennisinfrastructuur rondom ANLB is sterk versnipperd en erg complex. Eigenlijk kan
niet gesproken worden van één kennisinfrastructuur, maar bestaan er meerdere kennisinfrastructuren naast elkaar. Deze onderdelen houden zich bezig met verschillende thema's die met ANLB te maken hebben. We geven hier enkele voorbeelden.
1. WBE versus IVN
In Raaite houden de WBE en vrijwilligersgroepen zoals lokale IVN-afdelingen zich met
onderhoud van KLE's bezig. De WBE-eenheden voornamelijk in singels en houtwallen
op gronden van SBB, het IVN voornamelijk bij particulieren. Tussen de twee organisaties is weinig contact (alhoewel groeiend). Leden van beide organisaties halen hun
kennis en vaardigheden uit verschillende bronnen: voor WBE-leden is dit de SBNL die
cursussen verzorgt en adviezen kan geven, en men leest bladen zoals het Jagersblad.
IVN-ers noemen Landschapsbeheer Overijssel als belangrijke informatiebron, volgen
ook cursussen (zoals de cursus landschap en natuurbeheer) bij deze organisatie en
kloppen daar aan voor informatie, men leest bladen als Mens en Natuur van het IVN.
De twee netwerken zijn tot op landelijk niveau gescheiden, integratie lijkt af te hangen
van de goede wil en verstandhouding op lokaal niveau.
2. Weidevogelbescherming versus Landschapsonderhoud
Min of meer hetzelfde geldt voor een aantal andere ANLB thema's. Ook daar kunnen
ditmaal per thema of clusters van thema's, gescheiden netwerken onderscheiden worden. Bijvoorbeeld, weidevogelbeheer is in veel provincies een op zichzelf staande activiteit, met een eigen geschiedenis, niet (sterk) verbonden met de structuren die voor
landschapsonderhoud bestaan. Weidevogelbescherming gebeurt vaak door een op
zichzelfstaande structuur: een weidevogelcoördinator op provinciaal niveau ondergebracht bij een Landschapsbeheerstichting en werkgroepen op gemeentelijk niveau die
vrij autonoom opereren. In alle provincies organiseert de Landschapsbeheerstichting
weidevogelcursussen. In sommige provincies zoals Overijssel wordt daaraan een
systeem van mentoren gekoppeld die aankomende nestmarkeerders begeleiden.
Landschapsonderhoud wordt ook gestimuleerd door Landschapsbeheer Overijssel.
Voor landschapsonderhoud worden vrij intensieve contacten onderhouden met gemeenten: samen met medewerkers van LbO worden de subsidie-aanvragen verzorgd.
Op provinciaal niveau komen beide activiteiten wel bij elkaar maar vaak in verschillende afdelingen.
Voegt men hier onderwerpen zoals vlinderbeheer aan toe, of woont men in een ruilverkavelings- of begrensd gebied, dan neemt het aantal kennissystemen evenredig toe
en gaan spelers als LBL, de Vlinderstichting, LASER, ieder met eigen regels en/of
subsidiemogelijkheden, een rol spelen.
Een agrariër die met bijvoorbeeld weidevogelbeheer, erfbeplanting of onderhoud van
KLE's aan de gang wil, kan op dit moment minstens drie personen op het erf krijgen: de
Landschapsbeheerstichting, de gemeente, de WBE en/of het IVN. Als hij daarnaast nog
informatie wil over slootkantenbeheer wordt het lastiger omdat die kennis en ervaring in
de meeste provincies nog niet aanwezig is.
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3.6

Conclusies en stellingen

In de rapportage wordt geschreven over vijf gebieden waarin vijf verschillende kennisinfrastructuren gevonden worden. In de landelijke workshop herkent men deze diversiteit in
aanpakken. Concluderend wordt gesteld dat er dan ook geen blauwdruk kennisinfrastructuur geadviseerd kan worden. De beste wijze waarop ANLB aangepakt kan worden
bestaat niet. Per gebied zal bekeken moeten worden, in welke fase zit men en welke partijen spelen nu een rol alvorens je kunt inschatten op welke plekken aanvullende activiteiten gewenst zijn.
C3.1 De lokale kennisinfrastructuur geeft in vijf gevallen een ander beeld. In vier van de
vijf gevallen geeft het een versnipperde, nog prille en kwetsbare indruk. De infrastructuur
in Lopik lijkt het verst ontwikkeld.
C3.2 Veel van het thema ANLB in de actieve gemeenten Lopik, Raalte en Bernheze
wordt besproken tussen LTO/NCB vertegenwoordigers en de gemeente. De uitwisseling
van kennis gaat vaak alleen over regelingen en plannen en minder over uitvoeringsaspecten. In Lopik worden wel beide aspecten meegenomen. Zo is het algemene beeld dat
de uitvoeringskennis die bij de stichtingen Landschapsbeheer, de gemeente en de natuurverenigingen zit alleen in Lopik bij de individuele agrariërs terecht komt. In alle andere
gemeenten heeft men het in het algemeen nog niet over uitvoeringsaspecten.
C3.3 De kennis van natuurverenigingen blijft in ANLB vaak ongebruikt omdat de contacten tussen natuur verenigingen en agrariërs beperkt zijn.
C3.4 Op regionaal niveau bij de provincies en de Landschapsbeheersstichtingen zijn de
inspanningen op gebied van ANLB het grootst. De uitstraling naar de witte gebieden lijkt
op basis van het voorgaande vooralsnog beperkt. In Lopik is via de gemeente en vrijwilligersgroeperingen deze uitstraling nog het grootst. In de overige gemeenten komt deze
langzaam op gang.
C3.5 In Raalte en vooral Lopik zijn de ROC's bezig met onderzoek op het gebied van
ANLB en hebben hier contacten over met mensen uit de gemeente. In de andere drie
gemeenten hebben de ROC's deze contacten niet. Raalte en Lopik kunnen ook gezien
worden als de locaties met de meest ontwikkelde kennisinfrastructuur op het gebied van
ANLB van de vijf gemeenten.
C3.6 In Lopik zijn de contacten tussen groeperingen in meerdere platforms vormgegeven. Door de dialoog tussen landbouw, natuur en landschap en de lokale politiek zijn daar
de partijen het meest met elkaar vertrouwd.
H3.7 Het blijkt dat het streven en de visie op het begrip ANLB tussen verschillende partijen verschilt. Agrarisch natuurbeheer wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken,
er bestaan verschillen over definities van natuur en landschap, het belang ervan, en de
verschillende wijzen van beheer.
Tijdens verschillende bijeenkomsten in de studiegebieden kwam geregeld terug dat er
een behoefte was om ANLB te definiëren. De discussie centreert zich rond de volgende
vragen:
a) van wie is natuur en landschap, en wie bepaalt wat het moet inhouden?
b) moet er voor betaald worden en door wie aan wie?
a) Veel agrariërs vinden dat zij al "aan natuur doen' en dat zij ook degenen zijn die het
landschap onderhouden. Dit wordt niet altijd erkend. Een deel van de agrariërs gaat er
dan ook vanuit dat ANLB het onderhouden is van de natuur en landschap zoals het nu
is. ANLB mag echter niet ten koste gaan van het bedrijf en de landbouw in het alge-
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meen. De overheids- en natuurorganisaties die gericht met natuur en landschap bezig
zijn stellen daar tegenover dat er meer te doen valt. ANLB is dan ook meer iets vanzelfsprekends dat wordt meegenomen in de bedrijfsvoering. Een aantal van hen ziet
echter wel de knelpunten (financiën, tijd, menskracht) die bij agrariërs kunnen optreden.
b) Veel in de discussie hangt samen met de vraag of natuur een economische waarde
heeft. Bijna alle agrariërs zijn het er over eens dat er geen extra natuur in de witte gebieden kan komen zonder een vergoeding voor gedorven inkomsten. Een aantal van
de geïnterviewde overheids- en natuurorganisaties wijst erop dat een aantal activiteiten voor ANLB zonder inkomstenderving in de bedrijfsvoering kan worden meegenomen.
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Kennisniveau, kennisbehoefte en kennisbronnen

In dit hoofdstuk zal voor de belangrijkste actoren (agrariërs, gemeenten, provincies en
provinciale stichtingen Landschapsbeheer en natuurorganisaties) kort besproken worden
welke kennis en kennisbehoefte zij hebben, en waar deze kennis vandaan gehaald wordt.

4.1

Kennisbehoefte en kennisniveau

In de probleemstelling van het onderzoek is het idee opgenomen dat er vooral behoefte is
aan meer kennis op maat: kennis uit beleid, onderzoek en praktijk die in lokale situaties
direct toepasbaar is. Hiervoor is inzicht nodig in de kennisbehoeftes die leven bij agrariërs, en van de kennisbehoeftes die kennisaanbieders denken dat er leven.
Kennisniveau en kennisbehoefte zijn relatieve begrippen. In verschillende bijeenkomsten
in de studiegebieden ontstond een discussie over het feit of er nu wel of geen
'kennisbehoefte' was. Het 'nee' van de agrariër die vindt dat hij met agrariërs al aan natuur- en landschapsbeheer doet staat tegenover het 'ja' van een natuurvereniging die
streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit in soorten. Dit voorbeeld geeft al aan dat
kennisbehoefte vanuit verschillende invalshoeken wordt gedefinieerd: kennisbehoefte als
verschil tussen wat men weet en wat men wil weten, en kennisbehoefte als een verschil
tussen wat men weet en wat men moet weten.
In dit onderzoek is geprobeerd aan de hand van uitspraken van respondenten over het
kennisniveau en de kennisbehoefte van zichzelf en die van anderen een beeld te krijgen.
Als vanzelf leverde dat ook een beeld op van verschillen in interesses, zorgen en voorkeuren.

4.1.1

Agrariërs

Gevoelde kennisbehoefte
De meeste agrariërs voelen geen gemis aan kennis op het gebied van ANLB. Geïnteresseerde agrariërs stellen echter dat er wel degelijk kennisbehoeftes zijn. De stelling dat er
behoefte is aan kennis op maat (kennis toegesneden op eigen bedrijfssituatie) wordt onderschreven door de meeste respondenten.
De ideeën over het eigen kennisniveau bij agrariërs verschillen. Door sommige agrariërs
wordt gesteld dat ze veel praktijkkennis over ANLB in huis hebben en dat men door de
berichtgeving in de agrarische pers goed op de hoogte is.
Boeren weten het vaak het beste, niet omdat ze eigenwijs zijn maar omdat ze uit de
praktijk komen. Misschien is de behoefte [aan kennis] niet zo groot. De boer weet
meer dan men denkt. De grote massa [agrariërs] weet er toch vrij veel van af. Als je
altijd bezig bent in de natuur en met de natuur... Verder wordt er in de vakbladen zoals
Oogst, Boerderij, en het Agrarisch Dagblad redelijk wat geschreven, het wordt toch wel
aan de orde gesteld.
Agrariërs die de bewustwordingsfase voorbij zijn stellen bij Landschapsbeheerstichtingen,
ROC's en gemeenten vragen over hoe men bepaalde ANLB-activiteiten kan implementeren: 'hoe moet ik een hoogstamvruchtboom snoeien', 'waar kan ik het beste een kikkerpoel aanleggen', 'hoe moet ik slootkantenbeheer uitvoeren', 'hoe kan ik het beste een tuLNV / Programma Beheer /15 april 1997
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reluur uit m'n veld krijgen', enzovoort. Deze uitvoeringsgerichte kennis, zeker wat betreft
nieuwe onderwerpen, blijkt bij agrariërs vaak niet aanwezig te zijn.
Voor agrariërs is kennis over de gevolgen van ANLB-activiteiten voor de bedrijfsvoering
van groot belang: voordat men weet hoeveel het opbrengstverlies aan gras bedraagt bij
het toepassen van slootkantenbeheer, zal men niet snel genegen zijn dit toe te passen.
Het zelfde geldt voor het aanplanten van bomen: voordat men de zekerheid heeft dat dit
in de eventueel verre toekomst belemmeringen op kan leveren voor de bedrijfsvoering zal
men ze niet planten. Deze 'angst' speelt bij veel agrariërs sterk.
Veronderstelde kennisniveau en kennisbehoefte
Kennisleverende instanties stellen dat agrariërs over bepaalde aspecten geen kennis
hebben, onder andere; specifieke aspecten van weidevogelbescherming, wijdverbreide
misvattingen over bijvoorbeeld het nut van weidevogelbescherming en planologische
schaduwwerking, de nieuwe thema's zoals slootkantenbeheer en vlinderbeheer. Komt het
tot activiteiten en vragen van agrariërs aan kennisaanbieders (stichtingen Landschapsbeheer, gemeentelijk coördinator, ROC's) dan gaat het vooral om de praktische aspecten en
gevolgen van ANLB (hoe moet het, wat kost het, hoeveel opbrengstverlies heb ik, hoe
krijg ik de vogels uit mijn weiland voor ik ga maaien, wat betekent slootkantenbeheer, hoe
moet ik dat in mijn bedrijf inpassen, wat moet ik wel doen en wat moet ik niet doen, en hoe
vind ik een tureluursnest). Maar ook om bijvoorbeeld regelgeving: wat zijn de gevolgen
van het aanplanten van bomen voor m'n toekomstige bedrijfsvoering. Door respondenten
wordt opgemerkt dat dit soort concrete informatie niet in de vakbladen zoals Oogst en de
Boerderij staat.
Gevoeld versus gewenst
Tussen gevoelde en door andere partijen veronderstelde kennisbehoefte bestaat dus een
discrepantie. Aan de ene kant stellen veel agrariërs dat men kennis heeft. Aan de andere
kant stellen veel kennisaanbieders dat het met die kennis tegenvalt. De discrepantie bestaat door het verschil in visie en belang van de respondenten maar ook in het soort kennis waar men over praat. Agrariërs hebben niet zozeer behoefte aan kennis over landschap- en natuurwaardes, wat nu vaak wordt aangeboden, maar aan duidelijkheid over
de inpassing in de bedrijfsvoering en de financiële en praktische consequenties van
ANLB.
De aanwezige ANLB-kennis is nu voor veel agrariërs nog een ruwe grondstof, teveel geent op EHS-situaties, te theoretisch, te gericht op alleen natuur en landschap, waarvoor
de vertaalslag naar specifieke bedrijfsomstandigheden nog niet gemaakt is. Nu gebruikt
men het boerenverstand, of destilleert uit de beschikbare kennis zelf 'het goede'.
In Bernheze wordt in dit verband gesproken over een behoefte aan 'motiverende kennis':
kennis over de integratie van natuurkennis in de werkzaamheden van agrariërs. Ook op
ROC Zegveld en ROC Aver Heino is men van mening dat vooral aan dit soort kennis behoefte bestaat. Men zoekt naar een duurzame integratie van natuur binnen (in dit geval)
de veehouderij: win-win situaties.
Een voorbeeld hiervan is slootkanten beheer in weilanden:
Als je niet meer bemest, en een aantal keren het gras afvoert, krijg je verschraling, dat
leidt tot een verrijking van de vegetatie.... Het leidt er ook toe dat de koeien het beter
afvreten, want die in elkaar gezakte troep, dat vraten de koeien niet.
Bovendien is het minder werk want de koeien houden de slootkanten schoon.
Met betrekking tot ANLB (activiteiten die geïntegreerd moeten worden in de bedrijfsvoering) geven verschillende respondenten aan dat zij vinden dat men in de streek in de fase
van bewustwording zit en nog niet de fase van uitvoering.

LNV / Programma Beheer /15 april 1997
eindrapport-kennisinfrastructuur-(bijlage-2).doc

pagina 55

PROGRAMMA BEHEER

Dat speelt hier nog helemaal niet, we zitten hier nog in de fase van de bewustwording,
boeren zijn nog helemaal niet overtuigd van agrarisch natuurbeheer.
Ook ROC Aver Heino zegt dat ANLB nog in de fase van introductie zit. De objecten op
Aver Heino moeten enthousiasmeren en hebben een voorbeeldfunctie. Het ROC geeft tevens aan dat kennisvragen pas opkomen wanneer men zich daadwerkelijk in het ANLB
wil verdiepen. Dit wordt bevestigd door ervaringen die de LbO in andere delen van Overijssel heeft.
Verschillen /misverstanden /onduidelijkheden
In de fase voorafgaande aan bewustwording worden er door agrariërs nog geen vragen
gesteld aan de betreffende instanties maar spelen wel zeker vragen ten aanzien van
ANLB een rol; onduidelijkheden en vragen die onderling tussen agrariërs wel besproken
en bevestigd worden, maar niet constructief ter discussie worden gesteld of worden onderzocht.
Een treffend voorbeeld hiervan is de weidevogelbescherming: agrariërs in alle vijf gebieden betwijfelen sterk het nut van weidevogelbeschermingsmaatregelen, omdat door het
markeren van nesten ook predatie in de hand gewerkt wordt. Hierbij baseert men zich op
waarnemingen in het veld. Gegevens van het weidevogelbeheerproject geven aan dat de
predatie, indien gebruik gemaakt wordt van nestbeschermers, meestal tussen de 10 en
20% ligt.
Nog een voorbeeld is dat er bij veel agrariërs onduidelijkheid bestaat over de garanties
die de overheid kan geven aangaande 'nieuw groen is vrij groen'. De planologische schaduwwerking, maar ook de dreiging van allerlei milieumaatregelen worden geprojecteerd
op zaken die aan natuur op de agrariër af komt. Het verschil tussen de ammoniakreduktieplannen, een nieuwe jachtwet en natuur- en landschapsbeheer wordt dan niet meer
gemaakt. Voor alles geldt dan de boot afhouden.
Deze vragen komen pas echt aan de orde als de verschillende groeperingen (gemeenten,
agrariërs, natuurmensen) met elkaar in open sfeer aan tafel gaan zitten en kunnen ook
dan pas in vrijblijvende sfeer beantwoord worden.

4.1.2

Gemeenten

Het politieke draagvlak binnen de gemeente bepaalt in welke mate ambtenaren vrij gemaakt worden voor ANLB-activiteiten en dus ook in welke mate zij ontwikkelingen op dit
gebied kunnen volgen. De thema's waarop men actief is lijken niet alleen af te hangen
van de mate waarin de gemeente zich bezighoudt met ANLB maar ook van de kennis die
op gemeentelijk niveau toevalligerwijs aanwezig is:
• In Lopik houdt de gemeentelijk coördinator zich met alle aspecten van ANLB bezig.
• In Raalte en Bemheze worden de ANLB-thema's waar men zich mee bezig houdt bepaald door de achtergrond van de verantwoordelijke ambtenaren (afdeling groenvoorziening).
• In Wieringermeer en Franekeradeel houden de gemeenten zich niet bezig met ANLB.
Het onderhoud van landschapselementen is meestal goed vertegenwoordigd binnen het
gemeentelijk apparaat (afdeling groenvoorziening), waardoor kennis over onderhoud aan
KLE's meestal wel aanwezig is. Kennis over fauna en ecologische aspecten is veel minder goed vertegenwoordigd.
Voor thema's zoals weidevogelbescherming, slootkantenbeheer, wordt in vier van de vijf
gemeenten doorverwezen naar andere instanties, zoals Stichtingen Landschapsbeheer.
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De desbetreffende ambtenaren zijn dus soms een aanspreekpunt voor een onderdeel van
ANLB en niet voor het hele pakket.
De kennisbehoeftes die door de verschillende gemeenten aangegeven worden zijn:
• kennis over vegetatie: naar welke vegetatie je zou moeten streven en via welke methoden kun je de diversiteit vergroten,
• kennis over agrarische bedrijfsvoering: wat kun je van agrariërs vragen, hoe beïnvloeden ANLB-activiteiten de bedrijfsvoering,
• kennis op maat
• kennis over bepaalde milieuregelgeving die in nauwe relatie staan met natuur en landschap (bijvoorbeeld de verzuringsgevoeligheid-problemen en de regelgeving rond
ammoniak),
• een goed overzicht van de cursussen die door verschillende organisaties gegeven
worden,
• een overzicht van de beschikbare informatie in rapporten en onderzoeken,
• hoe vorm te geven aan samenwerking in de lokale kennisinfrastructuur.
Twee van de vijf gemeenten werken aan gezamenlijke projecten op het gebied van ANLB:
het akkerranden project in de Wieringermeer en het erfbeplantingsproject in Bernheze.
Daarnaast hebben en/of werken drie gemeenten aan het afsluiten van convenanten. Voor
beide activiteiten, projecten en convenanten zijn 'brede' overlegorganen op gemeentelijk
niveau nodig. Ondersteuning bij het opzetten van dit soort overlegorganen lijkt hierbij nuttig, bijvoorbeeld om de mogelijkheden en onmogelijkheden aan te geven, bij het zoeken
naar mogelijke subsidie mogelijkheden, brokken informatie, enzovoort. Bij de meeste
gemeenten heeft men dit soort informatie niet in huis.

4.1.3

Natuurorganisaties

De geïnterviewde natuurorganisaties hebben over het algemeen veel kennis in huis over
natuur- en landschapswaardes van de eigen streek. De kennis is verzameld voor de eigen leden. Hiervan wordt soms in de gebieden gebruik gemaakt door de gemeente bij de
formulering van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, maar niet door agrariërs bij het ANLB.
Voor gebruik door agrariërs is een vertaalslag benodigd. Kennis van regelgeving en subsidieregelingen is bij de natuurverenigingen beperkter. Bij de vertaling van beleidsplannen
naar praktisch zaken ligt dan ook een behoefte voor de meeste natuurorganisaties.

4.1.4

Provincies

Provincies en stichtingen Landschapsbeheer beschikken over meer menskracht op verschillende deelaspecten van ANLB. De meeste provinciale organisaties geven dan ook
aan dat men veel kennis in huis heeft. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat het hier
kennis op verschillende niveaus betreft: de provincie heeft vooral kennis in huis op het
gebied van natuurbeheer, en dan met name binnen de EHS, terwijl de stichtingen Landschapsbeheer veel kennis bezitten over natuur op bedrijfsniveau. Daarnaast zit men
dichter bij het provinciale vuur en is men meer geïntegreerd in ANLB-netwerken door studiedagen, symposia, regelmatig overleg en persoonlijke contacten. Door deze contacten
is men in staat veel informatie te vergaren.
Specifieke kennisbehoeftes die op dit niveau genoemd zijn:
• landschapsarchitectuur wordt gemist,
• kennis op het gebied van agrarische bedrijfsvoering, nodig om in een gebied ANLBmaatwerk te leveren,
• behoefte aan zicht op projecten, activiteiten en kennisontwikkeling in den lande, het
overzicht ontbreekt.
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4.2

Waar halen actoren hun kennis vandaan

4.2.1

Agrariërs

Eigen ervaring
Agrariërs geven eigen ervaring op als een belangrijke bron van kennis. Door het dagelijkse werk is men veel in de natuur werkzaam en weet men welke dieren waar zitten. Van
oudsher heeft men ervaring met bijvoorbeeld het afzetten van houtsingels. Door frequent
op het land te komen ziet men nesten, enzovoort. Het gaat hierbij vooral om kennis op het
gebied van onderhoud aan KLE's en over weidevogelbescherming.
Schriftelijke informatiebronnen
In alle vijf gebieden spelen bij agrariërs schriftelijke informatiebronnen op het eerste gezicht een geringe rol. Men lijkt weinig te lezen over ANLB, alhoewel men wel op de hoogte
is van het feit dat in bijvoorbeeld Oogst en de Boerderij regelmatig artikelen op het gebied
van ANLB verschijnen. Ook het blad van de Vogelwacht wordt wel genoemd, en het Jagersblad. Sommige agrariërs noemden ook het foldermateriaal van CLM.
Wat er geschreven wordt over ANLB wordt echter waarschijnlijk alleen door
'geïnteresseerden' gelezen. Iemand moet eerst geïnteresseerd zijn alvorens zo'n artikel op te slaan.
Deze indruk wordt door meerdere kennisaanbieders op gemeentelijk en provinciaal niveau onderschreven.
Niet duidelijk is in hoeverre literatuur een 'attenderingsfunctie' heeft, in hoeverre het ANLB
op de agenda zet, en dus een rol speelt in het bewustwordingsproces over ANLB.
Zoekgedrag
Er wordt door agrariërs niet veel actief gezocht naar informatie over ANLB. Bij persoonlijke contacten is het veelal een organisatie die naar de agrariërs toestapt. Ook hiervoor
geldt dat dit in elke gemeente andere organisaties kunnen zijn. In Lopik is dit de gemeentelijk coördinator, in de Wieringermeer de provincie en de natuurvereniging Wierhaven, in Raalte voor weidevogelbescherming het IVN en de WBE.
Persoonlijke contacten
Wat sterk werd herkend in de landelijke workshop is het belang van persoonlijk contact bij
kennisoverdracht bij agrariërs. Het neemt de argwaan weg en zet meer aan tot actie dan
schriftelijke informatiebronnen. De agrariër stelt overigens wel extra eisen aan dit persoonlijk contact. De persoon in kwestie moet de taal van de agrariërs spreken en zijn
specifieke bedrijfseisen kennen. Ambtenarentaal en taal van natuurmensen werkt in samenwerking met agrariërs niet.
Agrariërs, maar ook veel andere belanghebbenden zoals de stichtingen Landschapsbeheer, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van standsorganisaties geven aan dat
persoonlijke contacten erg belangrijk zijn om ANLB van de grond te krijgen. Agrariërs in
verschillende gebieden hebben informatiebronnen in verschillende organisaties: de Vogelwacht, de WBE, de gemeentelijk coördinator, de plaatselijke natuurvereniging, de
Landschapsbeheerstichting en het ROC.
Daarbij lijkt het vertrouwen dat men stelt in de contactpersoon die de informatie levert,
belangrijker te zijn dan de organisatie waarvoor die persoon werkt. Agrariërs in Lopik geven bijvoorbeeld aan dat de huidige coördinator veel weet te bereiken omdat hij goed kan
communiceren met de agrariërs, iets wat zijn voorganger minder gemakkelijke af ging.
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De rol van de LTO
Agrariërs, gemeenten, stichtingen Landschapsbeheer en natuurorganisaties kennen de
LTO een belangrijke rol toe, met name op het gebied van bewustwording en motivatie.
Informatie die via hen komt zal met andere ogen worden bekeken door agrariërs dan
wanneer dezelfde informatie via andere kanalen wordt gepresenteerd.

4.2.2

Gemeenten

De gemeente zelf
Ook op gemeentelijk niveau spelen persoonlijke contacten met provincie en stichtingen
Landschapsbeheer een belangrijke rol. De gemeente fungeert in twee van de vijf gebieden als intermediair tussen provinciale organisaties en agrariërs. Kennis op het gebied
van ANLB komt meestal van 'boven': provincie, stichtingen Landschapsbeheer, Friese Milieufederatie, SBB, adviesbureaus, enzovoort. Voorbeelden zijn advies over het opstellen
van een landschapsbeleidsplan, informatie over subsidies en regelingen, technischinhoudelijke kennis over bijvoorbeeld het onderhouden van hoogstamvruchtbomen. Informatiestromen van agrariërs die de gemeente en regionale organisaties voeden, komen
veel minder voor. Een voorbeeld uit Raalte is het aanpassen van de subsidieregeling door
het aantal vragen dat binnenkwam over kikkerpoelen.
Op gemeentelijk niveau worden andere bladen gelezen dan door agrariërs: Groen, Tuin
en Landschap, Platform, Landinrichting, Natuurontwikkeling, Levende Natuur, enzovoort.
Het blad Groen en het blad Tuin en Landschap zijn het meest genoemd.
Gemeentelijk / regionaal werkende organisaties
Hieronder wordt verstaan vrijwilligers- en natuurorganisaties, WBE's, en lokale samenwerkingsverbanden. Vrijwilligersorganisaties in Lopik, Raalte en Bernheze hebben goede
banden met de provinciale stichtingen Landschapsbeheer. Deze vormen door hun cursusaanbod en ondersteuning bij bijvoorbeeld weidevogelbescherming een belangrijke
kennisbron. Daarnaast hebben IVN-groepen en WBE's een overkoepelende organisatie
die hen van informatie en/of cursussen kan voorzien. In de Wieringermeer heeft Wierhaven geen contacten met LbNH.
IVN en de stichtingen Landschapsbeheer werken op lokaal niveau vaak samen. Dit geldt
niet voor IVN en WBE. Beide groepen hebben ook aparte schriftelijke informatiebronnen.
Vrijwilligers halen hun informatie uit uitgaven van het IVN (Mens en Natuur), van provinciale landschappen, Greenpeace, enzovoort. WBE-leden lezen informatie van de KNJV,
de SBNL en de Nederlandse Jager. Aangezien veel WBE-leden ook agrariër zijn, worden
ook de agrarische vakbladen gelezen.

4.2.3

Provinciaal (Stichtingen Landschapsbeheer, provincies)

Op dit niveau zijn de schriftelijk informatiebronnen belangrijker dan op lokaal en gemeentelijk niveau. Bijvoorbeeld: de stichtingen Landschapsbeheer hebben meestal een eigen
bibliotheek. Naast 'groene' bladen zoals Groen, Tuin en Landschap, enzovoort worden
ook de agrarische vakbladen gelezen.
Bij provinciale organisaties zoals stichtingen Landschapsbeheer en de provincies blijven
persoonlijke contacten van groot belang voor de kennisuitwisseling op het gebied van
ANLB. Dit heeft ook een praktische reden: door persoonlijke contacten kan men vaak
sneller aan bepaalde informatie komen. Tevens worden er veel symposia en studiedagen
bezocht waar men elkaar tegenkomt. Daarnaast bestaan er bij provincies veel aparte afdelingen die zich met deelaspecten van ANLB bezighouden. Om te weten wat er speelt
dient men goed te 'netwerken'.
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4.3

Een centraal aanspreekpunt?

In deze paragraaf gaan we in op de behoefte aan een centraal aanspreekpunt voor ANLB.
De meningen van verschillende groepen hierover worden kort weergegeven.
Agrariërs
Agrariërs die in voorkomende gevallen zelf op zoek zijn geweest naar kennis lopen tegen
een mozaïek van informatieaanbieders aan. Dit leidt niet tot duidelijkheid, maar juist tot
onzekerheid. Bij elk thema (slootkantenbeheer, erfbeplanting, dassenschade) blijken weer
verschillende partijen te horen en elke partij heeft zijn eigen spelregels en regelingen. Dat
maakt het lastig zoeken.
De mensen die informatie aanbieden moeten ook niet zeggen van ik denk dat het zo
is. Zo van: ik heb hier ook nog wat liggen. Wij willen horen: zo is het! Anders vergroot
dat onzekerheid alleen maar en vermindert het vertrouwen.
Als agrariërs aan een centraal punt van informatie denken, dan wordt vaker de gedachte
geopperd om het de gemeente te laten zijn. De argumentatie daarachter is de volgende.
Een agrariër in Bernheze:
Bij de gemeente zou iemand moeten zitten die alles weet. Bij de gemeente, omdat
toch veel dingen bij de overheid geregeld worden. Je kunt het wel bij het NCB onderbrengen, maar niet iedereen is lid van de NCB. En het Brabants Landschap; die zijn
toch met andere dingen bezig dan agrarisch natuurbeheer, die zitten vooral in specifieke natuurgebieden.
En de gemeente:
...dicht staat bij de boerenpraktijk en de overheid. Dat om de drempel te verlagen voor
agrariërs. Het provinciale aanspreekpunt staat waarschijnlijk nog te ver weg. Dat
maakt de koppeling tussen het gemeentelijk aanspreekpunt en het centrale aanspreekpunt op provinciaal niveau wel heel belangrijk.
In de landelijke workshop wordt aangedragen dat een centraal lokaal aanspreekpunt
ANLB bij de gemeente bijzonder kwetsbaar kan zijn. Verandert de lokale politiek van richting kan van de ene dag op de andere het aanspreekpunt van de baan zijn.
Gemeenten
De gemeenten weten vaak wel dat er veel kennis beschikbaar zou moeten zijn. Maar het
is niet altijd even duidelijk hoe men aan die kennis kan komen. Er bestaat behoefte aan
een soort handboek met een verwijslijst per thema; poelen, weidevogels, bermbeheer, regels/subsidies. Op dit moment weet men vaak niet waar men aan moet kloppen. Daarnaast is er bij de gemeenten behoefte aan een aanspreekpunt op provinciaal niveau dat
alles weet. 'Waar kun je wat vinden.' In veel gevallen vervullen de stichtingen Landschapsbeheer deze rol al.
De inrichting en positionering van het centrale punt
De inrichting van het centrale punt zal lastig zijn stelt de Stichting Landschapsbeheer
Noord-Brabant, omdat de informatie die nodig is nogal breed is; cultuurhistorie, ecologie,
natuur, landschap en recreatie is de ervaring van de stichtingen Landschapsbeheer zelf.
Het planologisch adviesbureau in Bernheze vindt een centraal aanspreekpunt op gemeentelijk niveau prima. Men is echter tegen centralisering van informatie op een hoger niveau.
Er moet juist diversiteit blijven bestaan in opvattingen over inrichting van het buitengebied, over natuurontwikkeling. Dat is wat op dit moment juist ontbreekt. Er moet een dis-
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cussie over natuur- en milieubeleid op gang komen. Gebieden worden nog teveel ingericht omdat het zo hoort, niet omdat 'men'het wil.
De provincies
Voor de provincies is het structureren van de diversiteit aan informatie die betrekking
heeft op ANLB het probleem en niet zozeer de aanwezige of ontbrekende kennis. Men
weet vaak echt niet wat er allemaal aanwezig en beschikbaar is. De coördinatie op landelijke schaal is er niet. Bijna elke provincie doet er wel wat aan. Er is geen gestructureerd
contact tussen de provincies op dat punt. Links en rechts worden er vragen gesteld en het
rijk is met allerlei acties bezig. Ze moeten veel moeite doen om daar zicht op te houden.
Het is echt een beleidsveld dat in ontwikkeling is en door heel Nederland ontplooien zich
initiatieven.

4.4

Werken in projecten is stimulerend en kenniseffectief

Het werken in projectverband aan ANLB wordt door agrariërs als stimulerend en effectief
ervaren. Het werken in projecten stimuleert de kennisoverdracht. Partijen zoeken elkaar
op en informatiestromen komen bij elkaar. Je kunt ook niet op alle fronten tegelijk werken,
met een project maak je een keuze.
Tijdens de landelijke workshop werd aangegeven dat er meer behoefte is aan demonstratiebedrijvenprojecten bij agrariërs met aanzien, waarin voor alle partijen concreet en praktisch helder wordt wat de bedoeling kan zijn van ANLB in de praktijk op het boerenerf. Het
stimuleert de directe en persoonlijke kennisoverdracht en maakt ANLB praktisch en concreet. Het stimuleert de ontwikkeling van voorwaardelijke en operationele kennis.
Ook het type kennisoverdracht kan in projecten goed getimed worden. Eerst werkt men
aan het vertrouwen in elkaar, dan is specifieke technische kennis van beplantingen of uitvoeringsaspecten benodigd en vervolgens van onderhoudsaspecten, in de volgorde van
het project. Het uitvoeren van projecten biedt mogelijkheden voor gerichte draagvlakontwikkeling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling.

4.5

Nadere analyse van kennistypen en kennisbehoeften

De kennisinfrastructuur levert nu vooral sectorale, niet-geïntegreerde, kennis van landbouw, landschap, ecologie, economie en planologie. Deze kennis is vaak niet geïntegreerd en niet 'vertaald' naar bedrijfsomstandigheden.
Op basis van de voorgaande paragrafen kunnen twee kennistypes onderscheiden worden
waaraan agrariërs behoefte hebben.
Voorwaardelijke kennis; kennis en informatie over effecten van en randvoorwaarden voor
ANLB, die op dit moment veel onduidelijkheid en onzekerheid creëren:
• wet- en regelgeving;
• ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen)
• milieubeheer (interimwet ammoniak)
• sector-wetgeving (boswet/natuurbeschermingswet/jachtwet)
• provinciale en gemeentelijke verordeningen
• aansprakelijkheid
• schade en overlast (wild en beschaduwing)
• problemen bedrijfsvoering
• financiële plaatje
• betrouwbaarheid overheden:
• rugdekking op lange termijn van de overheid
• planologische schaduwwerking
• 'nieuw groen = vrij groen' garanties
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•

maatschappelijke verwachtingen; wat wil men met natuur en landschap in de
witte gebieden?

Operationele kennis: geïntegreerde, direct op het bedrijf toepasbare kennis van natuuren landschapswaarden en het agrarisch beheer ervan:
• de juridische kennis
• wat zijn de mogelijkheden en subsidies voor mijn bedrijf?
• de 'inhoudelijke' kennis: vegetatie, natuur, fauna: wat krijg ik op mijn perceel in mijn
slootkant?
• de beheerskennis: hoe beheer ik weidevogels en hoe past dat in mijn bedrijfsvoering? Wat kan ik doen en hoe en wanneer moet en kan ik het doen?
In gebieden waar het ANLB nog in een pril stadium zit, is de behoefte aan operationele
kennis gering en aan voorwaardelijke kennis groot. Dit in tegenstelling tot het gebied waar
reeds door belanghebbenden gericht aan ANLB wordt gewerkt: de behoefte aan operationele kennis is daar groot en aan voorwaardelijke kennis minder.
Er blijkt in alle kennisinfrastructuren een tekort aan voorwaardelijke en operationele kennis. Terwijl de overgrote meerderheid van de respondenten aangeeft dat er veel kennis
over deelaspecten van ANLB aanwezig is, lijkt de vertaalslag naar de praktijk en de bedrijfsvoering vaak nog niet gemaakt.
De uitdaging voor de kennisinfrastructuur lijkt dus niet gelegen in het promoten en verspreiden van allerlei sectorale aspecten van ANLB-kennis, maar in het benadrukken en
ontwikkelen van voorwaardelijke kennis (die ANLB voor agrariërs 'veilig' maakt) en operationele kennis (waarin de integratie van sectorale kennis win-win-situaties mogelijk
maakt).
Deze 'aanbodsgerichtheid' van de huidige kennisinfrastructuur lijkt samen te hangen met
het feit dat:
• men uitgaat van een zekere kennisbehoefte zonder op de hoogte te zijn van de bestaande kennisbehoefte,
• voorwaardelijke kennis niet aanwezig is bij veel van de kennisaanbieders,
• operationele kennis nog slechts weinig ontwikkeld is,
• actoren niet samenwerken om deze kennis te verkrijgen,
• agrariërs vaak niet betrokken zijn bij kennisontwikkeling.

4.6

Conclusies en stellingen

In de landelijke workshop werd het begrip voorwaardelijke kennis in het huidige kennisaanbod sterk herkend. Met de workshop is uitgediept wat onder dit soort kennis kan
worden verstaan. Opvallend in deze verdieping was dat de behoefte aan deze kennis niet
alleen bij agrariërs bestaat maar ook bij de andere actoren als natuurverenigingen en gemeentelijke en regionale overheden.
Voorbeelden van dit type kennisvragen:
Wat is ANLB?
Over welk landschap / welke natuur heb ben we het nu eigenlijk?
Wat wil de overheid eigenlijk? Wat zijn de doelstellingen voor natuur en landschap?
Wat wil de overheid nu met de witte gebieden?
Wordt ANLB verplicht(end)? Hoe ligt de link naar milieuwet- en regelgeving?
Hoe sluiten verschillende overheidsplannen op elkaar aan?
Wat denken en willen andere belanghebbenden?
Welke kennis is er nu beschikbaar? Bij wie? Wat klopt er van die kennis?
Wat klopt er van mijn eigen kennis?
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•

Wat betekent natuurgericht agrariërs voor het economische bedrijfsplaatje? Wat
zijn de mogelijkheden op mijn bedrijf zonder dat dat iets kost?

Voor een overheidsinstantie kunnen er wat dit betreft ook vragen zijn als:
• hoe kan ik een betrouwbare partij zijn voor agrariërs?
• hoe zorgen we ervoor dat agrariërs lol in ANLB krijgen?
C4.1 Op basis van de gegevens kunnen twee kennistypes onderscheiden worden waaraan behoefte is bij agrariërs:
• voorwaardelijke kennis
• operationele kennis
C4.2 Sectorale kennis van landbouw, landschap, natuur, planologie en economie is voldoende voorhanden, maar versnipperd en niet geïntegreerd. Dat maakt dat er op lokaal
niveau een tekort is aan operationele kennis die praktisch is en aangeeft wat een agrariër
allemaal kan doen op zijn erf, met het bijbehorende inzicht in economische, ecologische,
landschappelijke en agrarische consequenties.
H4.3 In gebieden waar nog weinig ANLB-activiteiten aanwezig zijn, is de behoefte aan
voorwaardelijke kennis groot. Dit in tegenstelling tot het gebied waar door belanghebbenden gericht aan ANLB wordt gewerkt. Daar is de behoefte aan operationele kennis is
groot en aan voorwaardelijke kennis minder.
H4.4 De kennisinfrastructuren voor ANLB op lokaal en regionaal niveau zijn vooral gericht op het aanbod van operationele kennis. Voorwaardelijke kennis blijft onderbelicht. De
kennisinfrastructuren sluiten dus niet aan op de kennisbehoeften die bestaan bij minder
actieve agrariërs, gemeenten en andere partijen.
C4.5 Samenwerken in projecten wordt ervaren als een kenniseffectief instrument. Dialogen tussen verschillende belanghebbenden als instrument om argwaan weg te nemen.
C4.6 Persoonlijke contacten met agrariërs zijn erg belangrijk voor het behalen van resultaten op het gebied van ANLB. Schriftelijk materiaal daarentegen lijkt nog een ondergeschikte rol te vervullen.
C4.7 Behoefte aan bundeling van kennis in een centraal aanspreekpunt bestaat op alle
niveaus.
C4.8 Er bestaat onduidelijkheid over wat de overheid nu werkelijk wil. Dat maakt dat er
behoefte is aan voorbeeldprojecten en bedrijven die laten zien wat de bedoeling is. Deze
behoefte bestaat bij alle partijen, en kan gezien worden als onderdeel van voorwaardelijke
kennis.
C4.9 De kennisinfrastructuur heeft een sterk aanbodsgericht karakter. Dit uit zich onder
andere in het geringe aantal formele manieren voor terugkoppeling: bijvoorbeeld agrariërs
die de gemeente voeden met ANLB-ervaringen voor de formulering van beleid, of het betrekken van agrariërs bij onderzoek.
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Landelijke actoren

Nationaal houdt een groeiend aantal organisaties zich bezig met aspecten van ANLB. In
dit onderzoek wordt dit veld oppervlakkig behandeld omdat hier slechts beperkt aandacht
aan is geschonken. Met een korte literatuurstudie en enkele interviews is getracht overzicht te krijgen. Dit overzicht wordt hier gegeven. Daarbij worden in paragraaf 5.4 enkele
opzichtige knelpunten benoemd.
Met Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van actoren waarvan in het onderzoek is gebleken dat ze zich met ANLB bezighouden. Dit zal waarschijnlijk geen uitputtende lijst zijn.

Tabel 7: Actoren bij ANLB
Onderzoek

Beleid

DLO-instituten
CLM
Milieubiologie Leiden
Centrum Milieukunde Leiden
LUW

Min. LNV
Unie van Waterschappen
SBNL
LTO-Nederland
Regiodirecties Min. LNV
Landschapsbeheer Nederland
(IKC-Natuurbeheer)

Voorlichting en
onderwijs
DLV
AOC
Volkshogescholen
(CLM)
(St. Landschapsbeheer)

In de paragrafen 5.1 t/m 5.3 zijn niet alle genoemde organisaties verwerkt. Er is gekozen
voor een aantal organisaties die in de studiegebieden zijn genoemd. Daarnaast is een
beperkt aantal organisaties geïnterviewd (zie ook paragraaf 1.4). Ook zij zijn hieronder
opgenomen.

5.1

Onderzoek

5.1.1

CLM

Het CLM doet meerdere onderzoeken per jaar met betrekking tot ANLB. De onderzoeken
worden uitgevoerd in opdracht van met name overheden. Er wordt actief aan gewerkt om
de resultaten van het onderzoek te verspreiden. Zo zijn er verschillende brochures en
posters gemaakt. Deze worden verspreid via de landbouwbladen, of via melkrijders, of via
de stichtingen Landschapsbeheer. Ook worden er onderdelen van cursussen verzorgd,
bijvoorbeeld voor AOC's of
Volkshogescholen. De relatie met de praktijk bij het onderzoek krijgt veel aandacht bij het
CLM. Bij elk onderzoek wordt een begeleidingscommissie geraadpleegd. Hier zitten agrariërs in die vanuit de eigen praktijksituatie naar het onderzoek kijken. Het kan dan ook
gaan om één van de vijf CLM-werkgroepen, waarin ook met name agrariërs zitten.
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5.1.2

DLO-instituten

Er is gesproken met een onderzoeker van het Insitituut voor Bos- en Natuuronderzoek
(IBN-DLO). Het denken over doelgroepen, oppakken van vragen uit de praktijk en het
verspreiden van onderzoeksresultaten is de laatste jaren binnen de DLO in beweging gekomen. Zo wordt gesteld dat tot dusverre de contacten met het veld voornamelijk op toevalligheden waren gebaseerd. Dat verandert nu er met programma's en begeleidingscommissies gewerkt gaat worden. Daarmee kan het onderzoek tussen afdelingen ook
beter afgestemd worden. De Directie Wetenschap en Kennis (DWK) van het Ministerie
van LNV speelt een belangrijke rol bij het opstellen van de programma's en het vertalen
van vragen uit de praktijk naar onderzoek. Met betrekking tot dit laatste kan ook gesproken worden van een cultuuromslag waarin meer aandacht is voor vragen vanuit de praktijk, c.q. agrariërs. Aan de hand daarvan moeten onderzoeken ingericht gaan worden.
Het zicht op het gebruik van de resultaten ontbreekt. Er worden door IBN-DLO wel brochures gemaakt en die worden gestuurd naar een 'diffuus netwerk'. Of dat ook in de agrarische sector terecht komt is onduidelijk. Ook hier is een trend dat er meer wordt nagedacht over het toepasbaar maken van kennis in de vorm van expertsystemen. Toepasbaar maken is nodig omdat er weliswaar veel kennis is, maar deze is vaak (1) specialistisch van aard en de samenhang tussen andere kennistypen is niet helder. En (2) er
schort nog wel wat aan de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Er is een
ontwikkeling gaande dat er meer onderzoek gedaan gaat worden voor de witte gebieden.
Tot dusverre was het onderzoek vooral gericht op de EHS, die aandacht verschuift nu.

5.1.3

Rijksuniversiteit Leiden

Twee vakgroepen van de Rijksuniversiteit Leiden spelen een rol in het onderzoek over
ANLB. Dat zijn Milieubiologie (MiBi) en het Centrum Milieukunde Leiden (CML). Ze zijn
hier opgenomen omdat beide groepen in studiegebieden worden genoemd.
Het CML is genoemd in de Wieringermeer. Zij is daar participant bij het akkerrandeproject. Mibi wordt genoemd in Lopik als organisatie die zich bezig houdt met onderzoek naar
ANLB.
Het feit dat ze genoemd worden in de studiegebieden is geen toevaltreffer, omdat beide
groepen al langere tijd onderzoek naar natuur en landschap in landbouwgebied uitvoeren.

5.2

Beleid

In deze paragraaf gaan we voor wat betreft het beleid in op de koppeling tussen nationaal
niveau en provinciaal/lokaal niveau. Meer algemeen wordt op beleid ingegaan in het volgende hoofdstuk. Ook zijn hier enkele nationale actoren genoemd die zich beleidsmatig
bezighouden met ANLB.

5.2.1

Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV

De directie Natuurbeheer ondersteunt het realiseren van natuurdoelstellingen. Er wordt
meer en meer gedacht en geredeneerd in resultaten.
De directie Natuurbeheer is van mening dat de afstemming tussen de lokale kennisinfrastructuren en het landelijk beleid/onderzoek sinds dit jaar meer lijn krijgt in de vorm van
programmeringscommissies. In deze commissies zit een brede vertegenwoordiging van
de praktijk. Voorheen zat er minder lijn in deze afstemming en werd er ad hoc gereageerd
op problemen in de praktijk. De eerste ervaringen maken zichtbaar dat het lastig is vanuit
het landelijk niveau aansluiting te vinden op het diffuse netwerk van vele aanbieders en
gebruikers.
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Geen van de partijen in de lokale kennisinfrastructuren had contact met de directie Natuurbeheer. Structureel is de verwijzing van respondenten naar het feit dat een aantal jaren geleden contacten beter en lijnen korter waren en het makkelijker was om aan informatie te komen. Het verdwijnen van de consulenten en voorlichters NBLF wordt als een
gemis ervaren.

5.2.2

Regiodirecties Ministerie LNV

Tussen de provincies en de regiodirecties, de vooruitgeschoven beleidsposten van LNVDen Haag is afgesproken dat de provincies zich met witte gebieden bezighouden en de
regiodirecties met de EHS. Dit strookt grotendeels met de reacties die door de regiodirecties worden gegeven. Grotendeels omdat er wel een groeiende aandacht van de regiodirecties voor het witte gebied te zien is. Vanuit de lokale infrastructuren in de vijf studiegebieden was er nagenoeg geen contact met de regiodirecties.

5.2.3

LTO-Nederland

De LTO is vooral beleidsmatig met het onderwerp ANLB bezig. Er is binnen LTONederland een notitie over ANLB geschreven. LTO-Nederland geeft in de nota aan hoe
lokale boereninitiatieven ondersteund kunnen worden. Hier is tot nu toe niet veel aan gedaan. Veel samenwerkingsverbanden zijn gestart met de trial-and-error-methode.
LTO-Nederland zegt dat de gewestelijke LTO's verschillende initiatieven nemen voor
ANLB. De WLTO werkt aan een koepelorganisatie. De FLTO kiest voor samenwerking
met Landschapsbeheer Friesland. Terwijl er in Limburg juist weer problemen zijn tussen
de gewestelijke LTO en de Landschapsbeheerstichting. LTO-Nederland wil proberen
gunstige omstandigheden te scheppen voor ANLB. Er wordt ook gesignaleerd dat er hiaten liggen tussen het lokale en gewestelijke niveau binnen de landbouworganisaties.
Wat betreft verspreiding van technische kennis speelt LTO geen rol. LTO speelt wel een
rol bij het naar buiten brengen van het beeld dat het voor een agrariër aantrekkelijk kan
zijn om die kant uit te gaan.

5.2.4

SBNL

De Stichting Beheer Natuur- en Leefmilieu (SBNL) presenteert zich als dé organisatie
voor particulier natuurbeheer. Dat wordt vorm gegeven met onder andere een patrijzenproject. Met praktijkvoorbeelden wordt aangetoond hoe akkerbouwers, bermbeheerders
en jagers de patrijzenstand kunnen bevorderen. Er is een groeiend aantal gebieden waar
dit project wordt overgenomen. WBE's en agrariërs spelen hier een belangrijke rol in.
Daarnaast is SBNL met een actie-onderzoek begonnen in de Tielerwaard . Doel is door
middel van een gebiedsgerichte, bottom-up aanpak van agrarisch natuurbeheer gebiedseigen natuurwaarden te versterken. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale vereniging voor agrarisch natuurbeheer. Samen met LTO-Nederland wordt geprobeerd een
project te starten waarin wordt gekeken naar mogelijkheden om bij individuele agrariërs
ANLB van de grond te krijgen.

5.2.5

Unie van Waterschappen

De waterschappen richten zich meer en meer op natuurvriendelijk beheer. Dat is vooral
gericht op de eigendommen van het waterschap. De Unie verwacht in de toekomst veel
van een maatwerkachtige aanpak, met samenwerking tussen overheid en particulier. De
kennisontwikkeling staat echter nog in de kinderschoenen. Ook is er een betere afstemming tussen al het onderzoek nodig. Hierin kan ook de STOWA (Stichting Onderzoek
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Waterbeheer) een rol spelen. Voor het overbrengen van kennis zijn, naar mening van de
Unie, de landbouworganisaties erg belangrijk.
De indruk ontstaat dat de Unie van Waterschappen geen belangrijke rol voor waterschappen ziet in ANLB. Die indruk wordt in de praktijk bevestigd door de afwezigheid van de
waterschappen in de lokale kennisinfrastructuren rondom ANLB.
Andere actoren hebben er weinig contact mee, maar ze vinden waterschappen wel belangrijk. Nadere analyse van het waterschap geeft het beeld van een professionele organisatie die veel kennis in huis heeft op het gebied van water, landschap, ecologie en natuur, maar die kennis slechts inzet op haar eigen gebieden. Zo komt het dat het waterschap een geringe rol van betekenis speelt in de lokale kennisinfrastructuren rond ANLB.

5.2.6

Landschapsbeheer Nederland

Landschapsbeheer Nederland is de koepelorganisatie voor de provinciale stichtingen
Landschapsbeheer. Ze is op nationaal niveau het aanspreekpunt voor landschapsbeheer
in Nederland. Landschapsbeheer heeft raakvlakken met ANLB via:
• enkele regelingen (onder andere Landschapsverzorgingsbijdrage),
• projecten (onder andere weidevogels, Houd de Bongerds Hoog),
• publicaties (onder andere brochures Knotbomen, Handvat voor weidevogelbescherming).
Samen met het CLM is het rapport 'Naar een slagvaardig agrarisch natuurbeheer' uitgegeven. Hierin wordt op hoofdlijnen een aanpak voor planvorming, financiering, voorlichting
en organisatie geschetst voor agrarisch natuurbeheer.

5.3

Voorlichting en onderwijs

5.3.1

DLV

DLV heeft voor het ANLB in de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van bedrijfsnatuurplannen. Indien een agrariër dat wenst kan hij aan DLV vragen voor zijn bedrijf
een natuurplan op te stellen. DLV gaat ervan uit dat dit gratis zal moeten gebeuren. Anders wordt de drempel te groot. Het opstellen van een natuurplan kost wel geld dus zal
dat ergens vandaan moeten komen. Een voorbeeld is de provincie Gelderland die dit voor
agrariërs bekostigd. Duidelijk is dat op deze wijze vooral de meer geïnteresseerde agrariërs worden bereikt.
Een tweede spoor gericht op de minder enthousiaste agrariërs kan via de landbouwvoorlichters lopen. Zij komen op ongeveer alle agrariërs bedrijven in Nederland komen. Gepoogd wordt ook deze landbouwvoorlichters wat meer voor ANLB te interesseren. Dat
gebeurt door middel van scholing en training. Op deze wijze moet ANLB een reguliere
taak worden binnen de voorlichting. Dit biedt mogelijkheden om ook agrariërs te bereiken
'die nog niet weten dat ze natuur en landschap leuk vinden'. De activiteiten die DLV voor
ANLB verricht worden goeddeels gefinancierd door programma-stimulering door het Ministerie van LNV.
DLV denkt dat een groot deel van de uitvoering van een bedrijfsnatuurplan door de stichtingen Landschapsbeheer kan gebeuren. Hier liggen goede kansen voor samenwerking
en er bestaan op dit moment goede contacten tussen DLV en Landschapsbeheer Nederland.
In geen van de lokale gebieden bleek het DLV een rol te spelen in de lokale kennisinfrastructuur rondom ANLB.
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5.3.2

AOC's

Hoewel de AOC's geen nationale actoren zijn, noemen we ze hier kort omdat ze in het
veld voorlichting en onderwijs wezenlijk zijn.
Alleen in Lopik speelt het AOC een rol. Bij sommige respondenten is het bekend dat men
zich op het AOC, in samenwerking met het ROC in Zegveld, bezighoudt met ANLB. In de
Wieringermeer is gesteld dat het lastig is voor het AOC, met de huidige bezetting en capaciteit, iets aan ANLB te doen.
In veel reacties wordt er op gewezen dat de oriëntatie op het AOC voornamelijk gericht is
op landbouw en ondernemerschap. Natuur en landschap zit nog wat in de lacherige sfeer.
Er wordt aan gewerkt om agrarisch natuurbeheer een betere plaats te geven in het reguliere onderwijs. Onder andere de AGRON in Oost-Nederland is hiermee bezig.
Behalve onderwijs voor toekomende agrariërs bieden enkele AOC's ook cursussen landschapsbeheer aan voor praktizerende agrariërs. Het blijkt dat nogal wat van deze cursussen worden afgelast vanwege te weinig belangstelling.

5.4

Knelpunten

5.4.1

Contacten tussen landelijke, provinciale en lokale actoren

Uit de interviews in de vijf studiegebieden komt het beeld naar voren dat er weinig contacten zijn tussen provinciaal/regionaal niveau en landelijk niveau. Met dat laatste wordt
gedoeld op onderzoeksinstituten, Ministerie van LNV en bijvoorbeeld DLV.
Er zijn wel contacten tussen organisaties als stichtingen Landschapsbeheer, WBE's en
IVN-afdelingen en hun 'moederorganisatie'. Provincies hebben nog de meeste contacten
op landelijk niveau. Veel van deze contacten hebben betrekking op onderzoek, beleid en
regelingen.
De conclusie kan worden getrokken dat met name onderzoek en beleid op landelijk niveau een geringe uitstraling hebben naar beneden. Er wordt zelden op lokaal niveau naar
verwezen. Oorzaak kan zijn dat veel initiatieven ten aanzien van onderzoek, beleid en
voorlichting nog in de startfase zitten. 'Losse' activiteiten van vooral CLM, SBNL en provincies hebben nog niet tot resultaat dat deze acties doorwerken in het veld.
Een ander oorzaak kan zijn dat onderzoek en beleid teveel binnen een bepaalde sector
blijven hangen. Bijvoorbeeld: activiteiten van SBNL zijn alleen bekend bij de WBE's, onderzoeksresultaten van IBN-DLO blijven bij het IKC-Natuurbeheer hangen, gegevens van
onderzoek naar broedresultaten van weidevogels zijn vooral bij de stichtingen Landschapsbeheer bekend, plannen van de LTO's worden alleen schriftelijk via de landbouwbladen verspreid, enzovoort. Er is slechts beperkte ruimte voor uitwisseling van informatie.

5.4.2

Een veelheid aan initiatieven

Door verschillende actoren op landelijk beleids- en onderzoeksniveau wordt gewezen op
de veelheid aan initiatieven met betrekking tot ANLB. De volgende ondersteuningsinitiatieven worden genoemd:
• koepelorganisatie voor milieucoöperaties en verenigingen voor agrarisch natuurbeheer,
• een regionaal steunpunt van Landschapsbeheer Zuid-Holland en Milieubiologie
Leiden,
• streven tot oprichting van een biologisch station in de Achterhoek,
• ondersteuning door het Servicepunt Plattelandsontwikkeling Achterhoek,
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•
•

het CLM werkt aan een steunpunt voor milieucoöperaties,
project van LTO en SBNL met het streven naar meer ANLB op het boerenbedrijf.

Daarnaast is er een groot aantal vormen van advisering over ANLB in opkomst:
• gemeentelijke coördinatoren landschapsbeheer,
• consulenten agrarisch natuurbeheer bij de verenging Agrarisch Natuurbeheer in Waterland,
• consulenten agrarisch natuurbeheer bij Landschapsbeheer Zuid-Holland,
• weidevogelcoördiantoren bij de stichtingen Landschapsbeheer,
• natuurtelefoon bij Landschapsbeheer Nederland, informatietelefoon voor natuur en
landschap (inclusief agrarisch natuur en landschap),
• natuurdeskundigen bij de DLV die bedrijfsnatuurplannen kunnen opstellen,
• LBL die in sommige provincies meer en meer naar landschapsonderhoud in de witte
gebieden kijkt,
• naast de medewerkers van de stichtingen Landschapsbeheer die zich op verschillende
manieren bezighouden met elementen van ANLB.
Veel initiatieven zijn in ontwikkeling en dat kan een boeiend palet opleveren. Het is echter
te verwachten dat sommige initiatieven elkaar in de wielen zullen rijden. Dat betekent een
verspilling van energie. Terwijl er juist energie gecreëerd kan worden door een goede samenwerking. Door sommige instanties wordt dat ook nagestreefd. Er zijn vele bilaterale
contacten waarin ideeën worden uitgewisseld. Toch lijkt dit niet voldoende om tot een
goede afstemming te komen.

5.4.3

Meer interesse bij voorlichters en onderwijs

Een voorwaarde voor meer aandacht voor ANLB binnen voorlichting en onderwijs is dat
de mensen die voorlichting en onderwijs verzorgen zelf ook geïnteresseerd zijn in ANLB.
Die interesse is er niet altijd. Vaak zijn het mensen die zelf ook uit de landbouw komen en
dus evenzeer geïnteresseerd zijn als de gemiddelde agrariër.
Gesteld kan worden dat ook het kader binnen voorlichting en onderwijs zelf geënthousiasmeerd moeten raken. Pas dan kan ANLB als een serieus onderwerp worden gepresenteerd en uit de vrijblijvendheid worden gehaald.

5.5

Conclusies

C5.1 De aansturing van landelijk beleid en onderzoek door de praktijk gebeurde vroeger
veelal ad hoc en per probleem. Vanaf deze zomer is men gestart door middel van workshops en programmerings commissies meer lijn te brengen in deze aansturing.
C5.2 Net als lokale kennisinfrastructuren is het landelijk beleid en onderzoek ook meer
gericht op het aanbod van categorieën operationele kennis en niet op voorwaardelijke
kennis, de onzekerheidsreducerende kennis.
C5.3 Opvallend is dat de professionele organisatie als het waterschap veroorzaakt door
haar focus op eigen gebieden en gronden en het eigen beheer niet in de lokale kennisinfrastructuur is opgenomen. Ook de afwezigheid van de AOC's in ANLB is opvallend en
voor sommige partijen zelfs verontrustend.
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Wat willen de verschillende overheden met ANLB

6.1

De actoren

Ministerie van LNV
Door de jaren krijgt het natuurbeleid van de overheid andere accenten. In de jaren 70 lag
de nadruk op verweving van functies, resulterend in de Relatienota. In de jaren '80 verschoof het accent naar scheiding van de functies landbouw en natuur, dit kreeg vorm in
het onderscheid EHS en de witte gebieden in het Natuurbeleidsplan. Op dit moment lijkt
zich een hernieuwde belangstelling voor verweving c.q. integratie voor te doen in de vorm
van ANLB.
In de Nota Dynamiek en Vernieuwing van het Ministerie van LNV wordt expliciet aandacht
gegeven aan de witte gebieden. Ten opzichte van het verleden is er meer aandacht voor
de rol en het belang van de witte gebieden. Het Programma Beheer waaronder dit onderzoek valt is er een uitvloeisel van. Men streeft na kennisgebruikers te voorzien van adequate informatie.
Provincie
Van de vijf provincies in het onderzoek richten twee hun beleid voornamelijk op de implementatie van een aantal landschapsaspecten van ANLB (Noord-Brabant en Overijssel).
Terwijl Noord-Holland zich ook op de fauna-component richt. De provincie Utrecht is de
enige provincie met een specifiek beleid voor witte gebieden. In de overige provincies is
het beleid in de eerste plaats afgestemd op de EHS-gebieden.
In de witte gebieden richten de beleidsinstrumenten van de provincies zich voornamelijk
op het landschap (bijvoorbeeld via de regelingen voor het onderhoud aan kleine landschapselementen). Daarnaast proberen de provincies planvorming op gemeentelijk niveau te stimuleren via het medefinancieren van beleidsplannen op het gebied van ANLB.
Drie provincies (Noord-Holland, Utrecht, en in mindere mate Overijssel) ondersteunen
kennisontwikkeling op het gebied van ANLB door het financieren van onderzoek op proefboerderijen. Dit gebeurt in beide gevallen door meerdere provincies gezamenlijk.
Weidevogelbeheer wordt door alle provincies mede gefinancierd. De contacten verlopen
buiten de gemeente om, via de stichtingen Landschapsbeheer naar vrijwilligersgroepen in
de gemeenten.
Gemeente
Alle bezochte gemeenten hebben een landschapsonderhoudsplan of een landschapsbeleidsplan (in ontwikkeling). Sommige van deze plannen richten zich op het gehele buitengebied (Lopik, Raalte, Bernheze met uitzondering van de vroegere gemeente Heesch),
andere beperken zich voornamelijk tot de gronden in eigen beheer. Op gemeentelijk niveau vertonen de landschapsonderhoudsplannen en landschapsbeleidsplannen veel
overlap met het provinciale beleid: de nadruk in de plannen ligt op landschappelijke waarden.
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6.2

Welke kennis veronderstelt de overheid aanwezig in de praktijk?

Het beleid lijkt te veronderstellen dat beleidsplannen een voldoende middel zijn om ANLB
geïnitieerd te krijgen in gemeenten. Echter, uit een vergelijking van de vijf gemeenten blijkt
dat landschapsbeleidsplannen geen garantie zijn voor meer activiteit bij gemeenten noch
bij particuliere grondgebruikers.
Daarnaast valt op dat het huidige beleid op nationaal niveau en het beleid van verschillende provincies lijkt te veronderstellen dat de volgende kennis en vaardigheden aanwezig zijn op gemeentelijk/bedrijfsniveau:
• het 'waarom' van ANLB is voor iedereen duidelijk is,
• natuur, landschap en ANLB worden voldoende éénduidig gedefinieerd door de verschillende belanghebbenden,
• de belangrijkste actoren op gemeentelijk niveau weten zich te organiseren,
• kennis over aanpalende beleidsterreinen zoals milieu (regelingen met betrekking tot
de verzuringsgevoeligheid van nieuwe aanplanten) bekend en goed geïnterpreteerd is,
• met betrekking tot de inpassing van ANLB-activiteiten binnen de bedrijfsvoering is
voldoende kennis en vaardigheden voorhanden.
In de landelijke workshop wordt herkend dat het beleid bij haar beleid ten aanzien van
ANLB sterk uitgaat van niet gegronde veronderstellingen. Het prille karakter van het beleidsdomein wordt aangegeven als argument dat deze veronderstellingen nog bestaan.
Deze rapportage geeft volgens de mensen terecht aan dat de veronderstellingen niet
kloppen. Het bestaan van de veronderstellingen geeft overigens ook aan dat er sprake is
van gebrekkige uitwisseling tussen de praktijk en het nationale en regionale beleid. Aan
deze uitwisseling zou structureier gewerkt moeten worden is de conclusie.
Deze veronderstellingen blijken simpelweg niet adequaat. Toch blijven deze uitgangspunten bestaan. Het geeft blijk van een gebrekkige koppeling en afstemming tussen de
lokale praktijk en de landelijke en regionale beleidsniveaus. Het beeld ontstaat dat er
sprake is van twee verschillende werelden: het regionale beleid van provincies en regiodirecties en de lokale praktijk van gemeenten en agrariërs.

6.3

Aansluiting tussen de vragen uit de praktijk en het beleid

In deze paragraaf willen wij op twee manieren ingaan op de aansluiting tussen vragen uit
de praktijk en het beleid:
1. In hoeverre sluit beleid aan op de praktijk?
2. In hoeverre worden vragen en kennis uit de praktijk gebruikt voor het formuleren
van beleid?
1. Op de eerste vraag is in eerdere hoofdstukken al ingegaan. Er heerst veel onduidelijkheid over beleid. Beleid op alle niveaus richt zich voor een belangrijk deel op technische en operationele aspecten van ANLB en niet op het wegnemen van onduidelijkheden die het zelf veroorzaakt.
Zoals gesteld in hoofdstuk 4 en in de voorgaande paragraaf speelt de kennisinfrastructuur rondom ANLB minder in op de vragen die agrarisch niveau spelen. Het beleid
stimuleert de kennisinfrastructuur vooral operationele kennis aan te bieden. De kennis
die daadwerkelijk aangeboden wordt gaat sterk uit van sectorale uitgangspunten
(natuur- en landschapwaarden, planologie en landbouw) en richt zich minder op de
mogelijkheden en integratie binnen de boerenpraktijk en de aarzelingen die er bij agrariërs ten aanzien van ANLB kunnen leven.
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2. Relaties voor het gebruik van vragen en kennis voor beleidsformulering zijn binnen de
kennisinfrastructuur niet goed ontwikkeld. Op landelijk niveau is het Ministerie van LNV
er net mee begonnen, sinds deze zomer, in de vorm van programmerings-commissies.
Op provinciaal niveau is men voor informatie van agrariërs voornamelijk afhankelijk
van contacten met stichtingen Landschapsbeheer, LBL, en de provinciale vertegenwoordiging van de standsorganisaties. LBL en de stichtingen Landschapsbeheer hebben daarbij alleen informeel invloed op het beleid. Op gemeentelijk niveau zijn deze
feedback-relaties vaak beter maar weer sterk afhankelijk van de verantwoordelijke
ambtenaar en wethouder. Tussen gemeenten en provincies zijn geen duidelijke feedback-relaties gevonden ten aanzien van ANLB.
De eerste ervaringen op zowel gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau met het opzetten van deze feedback-relaties laten zien dat dat lastig is door het grote aantal belanghebbenden, kennisaanbieders en kennisgebruikers op het gebied van ANLB. Duidelijker
aanspreekpunten voor zowel agrariërs en beleid zou daarin verbetering kunnen brengen.
In deze lijn wordt door de Directie Natuurbeheer, samen met Directie Wetenschap en
Kennis, nagedacht over oplossingsrichtingen als landelijke servicedesks en helpdesks en
de ontwikkeling van regionale kenniscentra. Het ministerie verwacht dat in de praktijk de
voorkeur bestaat voor persoonlijke vormen van kennisoverdracht. Het blijven nog plannen, maar er bestaat duidelijk de behoefte deze wegen te verkennen.
Ook de behoefte bij agrariërs aan voorbeeldprojecten, projecten die laten zien hoe het
moet en wat men wil, wordt door het landelijk en provinciaal niveau herkend. Niet alleen
agrariërs blijken die behoefte te hebben. Ook beleidsmakers hebben die behoefte. In beleidsplannen is nu in globale lijnen verwoord welke koers wordt ingezet. Hoe dat er in de
praktijk uit komt te zien is nog helemaal niet duidelijk. Dat zal gezamenlijk met de mensen
in de praktijk uit moeten worden gezocht.
Tijdens de gebiedsworkshops bleek dat het praten met elkaar een andere sfeer teweeg
brengt dan het praten over elkaar in de interviews. In de lokale situatie was men gewend,
om in bestemmingsplan procedures, tegenover elkaar te zitten. In die gevallen bleef de
communicatie beperkt tot het uitwisselen van standpunten. Tijdens de workshops ontstond er een vrijblijvende sfeer waarin gedachten uitgewisseld werden en er gepraat kon
worden over definities, doelstellingen en interesses. De wederzijdse argwaan werd weggenomen en er ontstond ruimte voor gezamenlijke inititatieven. Een agrariër gaf aan dat
hij zich zelfs geen houding wist te geven met het feit dat er in deze situatie in alle openheid gesproken kon worden met de natuurvereniging, het waterschap en de gemeente,
terwijl dat in de praktijk absoluut onmogelijk was.

6.4

Conclusies

C6.1 De witte gebieden kunnen zich pas sinds kort verheugen in een toenemende belangstelling van de kant van beleid.Tussen provincies en gemeenten zijn grote verschillen
met betrekking tot beleid voor de witte gebieden. Generaliserend kan echter gesteld worden dat de meeste aandacht en geld in de witte gebieden uitgaan naar de landschappelijke aspecten.
C6.2 Het beleid richt zich voornamelijk vanuit een natuur -en landschappelijke invalshoek
op ANLB met het oogmerk van verspreiding van kennis. Nog weinig provincies richten
zich expliciet op de onzekerheden die bij agrariërs bestaan over ANLB.
C6.3 Op dit moment stimuleert het beleid het aanbieden van kennis en niet zozeer het
creëren van omstandigheden waarin kennisvragen uit de praktijk naar boven kunnen komen. Feedback-relaties zijn relatief slecht ontwikkeld en vaak nog in een pril stadium.
Hierdoor wordt bij de ontwikkeling van kennis (met uitzondering van de ROC's) weinig re-
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kening gehouden met de vragen en aarzelingen van agrariërs met betrekking tot ANLB in
hun bedrijfsvoering.
C6.4 De kennisinfrastructuur rondom ANLB kenmerkt zich door een diffuus netwerk van
kennisaanbieders en -gebruikers, waarop het lastig aansluiten is voor faciiiterend beleid.
H6.5 Het beleid lijkt te veronderstellen dat beleidsplannen een voldoende middel zijn om
ANLB geïnitieerd te krijgen in gemeenten. Echter, landschapsbeleidsplannen blijken geen
garantie voor meer activiteit bij gemeenten noch bij particuliere grondgebruikers.
H6.6 Het huidige beleid op nationaal en provinciaal niveau veronderstelt verder:
• dat thema's vastgesteld in het beleid aansluiten bij de praktijk,
• dat er voldoende politiek en bestuurlijk draagvlak is op gemeentelijk niveau voor
ANLB,
• dat gemeenten middelen en menskracht hebben om activiteiten op ANLB te ondersteunen ofte initiëren,
• dat belangrijke lokale actoren zich weten te organiseren,
• dat de discussie over wat natuur en landschap in moet houden niet nodig is,
• dat de focus ligt op geld, capaciteit en planning, adequaat kennisoverdracht en
aanleren van vaardigheden komen daarna vanzelf tot stand,
• dat de wijze van uitvoering van het beleid op natuur en landschap helder is voor
alle betrokkenen,
• dat particuliere landgebruikers in de witte gebieden vrijwillig aan ANLB doen zonder
vergoedingen.
Deze veronderstellingen worden in stand gehouden door de wijze waarop de praktijk zich
tot het beleid verhoudt.
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De reacties van de lezersgroep

Rondom het onderzoek is een lezersgroep geformeerd die gevraagd is een conceptversie van dit verslag te becommentariëren en te vergelijken met de eigen situatie. Dit is
gedaan om de herkenbaarheid van het gegenereerde materiaal binnen de vijf gemeenten
te kunnen toetsen aan de situatie in andere delen van Nederland.
Opmerkingen van de lezersgroep die betrekking hebben op deelaspecten van het rapport
zijn in de desbetreffende hoofdstukken ondergebracht. Het meest in het oog springende
commentaar is in dit hoofdstuk aangegeven.

7.1

Kennisinfrastructuur

De diversiteit in de wijze waarop de kennisinfrastructuur lokaal is georganiseerd in de vijf
gebieden wordt herkend: waren er vijfentwintig gebieden bekeken dan had men vijfentwintig verschillende aanpakken gevonden. Wel wordt opgemerkt door lezers uit Zeeland,
en Noord-Holland en Zuid-Holland dat de prominente rol die in het onderzoek aan gemeenten wordt toegekend voor deze gebieden in ieder geval niet geldt. In bijvoorbeeld
Noord-Holland en Zuid-Holland zijn initiatieven van agrariërs een belangrijke startpunt
voor ANLB-activiteiten. Meestal ontstaan deze initiatieven als een reactie op een bedreiging, bijvoorbeeld een plan om een gebied als natuurgebied aan te wijzen. Ook zijn er
groepen agrariërs die op deze wijze het imago van de sector proberen te verbeteren. Ook
standsorganisaties, provincies en stichtingen Landschapsbeheer vervullen in deze provincies een belangrijkere rol in het initiëren en ondersteunen van ANLB-activiteiten op
gemeentelijk niveau.
In het rapport wordt volgens sommige lezers niet voldoende aandacht gegeven aan de
tijdsdimensie in de ontwikkelingen in de vijf gebieden. ANLB begint meestal met een paar
actieve individuen, die gaande weg draagvlak voor veranderingen creëren waarop voortgebouwd kan worden. Dit toont zich ook in de activiteiten en overlegvormen: van bewustwording, via het opstarten van enkele initiatieven door enkele individuen, tot een meer
omvattende aanpak, gepaard gaande met de vorming van brede overlegorganen. In de
vijf studiegebieden zijn deze ontwikkelingsstadia ook te onderscheiden. In Didam, waar dit
proces is uitgemond in de vorming van een milieucoöperatie, heeft dit zes tot acht jaar
geduurd.
Het stadium waarin een gemeente een streek zich bevindt geeft aanknopingspunten over
de meest effectieve bijdragen aan het proces.
Door enkele lezers worden niet-agrariërs die zich in het buitengebied vestigen en een
aantal hectares grond bezitten, als een steeds belangrijkere doelgroep voor ANLB gezien.
Deze categorie staat positief tegenover ANLB: meestal vormt natuur één van de redenen
waarom men in het buitengebied is gaan wonen.

7.2

Kennisniveau, kennisbehoefte en kennisbronnen

Het onderscheid in voorwaardelijke kennis en operationele kennis wordt onderkend door
de lezers, net als het feit dat het ontbreken van de voorwaardelijke kennis een belemmering is voor het implementeren van ANLB-activiteiten. Echter met de kanttekening dat dit
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alleen geldt voor die gebieden waar ANLB al op de agenda staat. In gebieden zoals Zeeland waar ANLB nog weinig leeft is er ook nog weinig behoefte aan voorwaardelijke kennis.
Het '1000-loketten' probleem wordt algemeen herkend. Eén of meer aanspreekpunten op
verschillende niveaus worden daarbij als oplossing genoemd. Een gemeentelijk aanspreekpunt heeft als voordeel dicht bij de agrariërs te staan, maar betwijfeld wordt in hoeverre dit overal haalbaar is. Bovendien is deze optie waarschijnlijk te kleinschalig om alle
relevante aspecten van ANLB op dit niveau aan te kunnen bieden. Daarom worden ook
aanspreekpunten op provinciaal en nationaal niveau nodig gevonden. Deze zouden ook
een rol moeten spelen bij het bundelen van ervaringen opgedaan in verschillende projecten: hierover bestaat ook bij goed ingewijden geen overzicht. Overigens wordt aangegeven dat door gemeentelijk herindeling grotere gemeenten zullen ontstaan waardoor de
mogelijkheid voor gemeenten om menskracht vrij te maken voor ANLB toeneemt.
In Zuid-Holland en Noord-Holland zijn medewerkers ANLB in dienst bij de stichtingen
Landschapsbeheer. Deze vormen een provinciaal aanspreekpunt voor ANLB. In Utrecht
zullen vanaf januari volgend jaar twee part-time medewerkers ANLB aangesteld worden.
Door sommige lezers wordt aangegeven dat het voor agrariërs een grote stap is om mee
te doen aan een cursus ANLB verzorgd door het AOC. De link tussen theorie en praktijk
blijft ondanks de cursus groot, ook al stellen de deelnemers een bedrijfsnatuurplan voor
hun bedrijf op. Er wordt nu gedacht aan het koppelen van bedrijfsbezoeken aan het volgen van de cursus om op deze wijze de stap tussen het bedrijfsplan en de praktijk te verkleinen.
Vanuit de lezersgroep wordt opgemerkt dat er landelijk overleg bestaat tussen weidevogelcoördinatoren, en meer recent, tussen medewerkers ANLB van stichtingen Landschapsbeheer.
Ten aanzien van de artikelen in 'Oogst' en de 'Boerderij' wordt opgemerkt dat deze een
algemeen karakter hebben, geschikt voor bewustwording. Praktische natuurtips komt men
er echter niet in tegen.
In het onderzoek zijn twee gemeenten opgenomen die relatief dichtbij een ROC gesitueerd zijn (Lopik en Raalte). Dit geeft een vertekend beeld van de voorbeeldrol die ROC's
binnen de kennisinfrastructuur zouden vervuilen. Deze voorbeeldrol is beperkt tot de directe omgeving van een ROC, terwijl hun werkgebied meerdere provincies beslaat. Voor
het vervullen van een voorbeeldrol zijn demonstratie-bedrijven, dichter bij agrariërs gesitueerd, een betere optie. De ROC's worden wel heel belangrijk gevonden op het vlak van
bewustwording en integratie van ANLB-activiteiten binnen de bedrijfsvoering.

7.3

Beleid en kennis

De veronderstellingen die het beleid zou maken aangaande ANLB in witte gebieden worden breed herkend door het merendeel van de lezers. Tevens wordt er geconstateerd dat
er een gat gaapt tussen de beleidsplannen van de provincie en wat de gemeenten in
praktijk brengen. Gemeentelijk beleid ten aanzien van ANLB in witte gebieden is vaak niet
duidelijk of nog niet uitgekristalliseerd. In het algemeen bestaat er bij bijvoorbeeld agrariërs veel onduidelijkheid over wat overheden willen in een bepaald gebied. Deze onduidelijkheid beïnvloedt onder meer de kennisbehoefte: de vraag 'wat gaan we doen en hoe'
wordt voorafgegaan door de vraag 'wat willen de overheden'. Verschillende lezers gaven
aan dat naar hun mening teveel energie gaat zitten in het maken van plannen, en te weinig in het uitvoeren van activiteiten. Terwijl dat laatste het grootste uitstralingseffect heeft.
Gemeenten worden door sommige lezers ook gekenmerkt als moeilijke samenwerkings-
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partners zeker wanneer er geld mee gemoeid is: het zijn vaak langdurige en moeizame
onderhandelingsprocessen voor er met bepaalde activiteiten begonnen kan worden.
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8

Conclusies, stellingen en aanbevelingen

Dit hoofdstuk zet de conclusies en de hypotheses uit alle hoofdstukken nog een keer op
een rij. De conclusies (C) komen uit het onderzoeksmateriaal.
De richting die in de hypotheses (H) naar voren komt is gelijk aan de richting die we in het
onderzoek vinden. Er is alleen niet voldoende gevalideerd materiaal om er een echte conclusie van te maken.

8.1

Conclusies en hypothesen

Gebied, bedrijfstype en bedrijfsgrootte
H-A In gebieden met een weinig rijke schakering van landschappelijke elementen zijn
agrariërs en lokale overheid minder snel geneigd actief aan ANLB te doen.
Kennisinfrastructuur: actoren en ANLB-activiteit
C-B De lokale kennisinfrastructuur geeft in vijf gevallen een ander beeld. In vier van de
vijf gevallen geeft het een versnipperde, nog prille en kwetsbare indruk. De infrastructuur
in Lopik lijkt het verst ontwikkeld.
C-C In Lopik komen de contacten tussen groeperingen in meerdere platforms tot stand.
Door de dialoog tussen landbouw, natuur en landschap en de lokale politiek zijn de verschillende partijen daar het meest met elkaar vertrouwd.
C-D Agrarisch natuurbeheer wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken, er bestaan verschillen over definities van natuur en landschap, het belang ervan, en de verschillende wijzen van beheer.
H-E Een aanbeveling tijdens één van de workshops was om, bij gebrek aan bestuurlijk
en politiek draagvlak voor ANLB, aan te sluiten bij kleine concrete initiatieven van mensen
die op persoonlijke titel samen willen werken.
Kennisniveau en kennisbehoefte
C-F De kennisinfrastructuur heeft een sterk aanbodsgericht karakter. Dit uit zich onder
andere in het geringe aantal formele manieren voor terugkoppeling: bijvoorbeeld agrariërs
die de gemeente voeden met ANLB-ervaringen voor de formulering van beleid, of het betrekken van agrariërs bij onderzoek.
H-G De kennisinfrastructuur rondom ANLB op lokaal en regionaal niveau is vooral gericht op het aanbieden van sectorale kennis van landbouw, landschap, planologie en economie. Deze wordt zelden geïntegreerd aangeboden.
C-H
•
•

Agrariërs hebben behoefte aan twee typen kennis, namelijk:
voorwaardelijke kennis, welke onduidelijkheden en onzekerheden ten aanzien van
ANLB weg kan nemen,
operationele kennis, welke aangeeft wat een agrariër kan doen op zijn bedrijf en
hoe.
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H-lln gebieden waar nog weinig ANLB-activiteiten aanwezig zijn, is de behoefte aan
voorwaardelijke kennis groot. Dit in tegenstelling tot gebieden waar al gericht aan ANLB
wordt gewerkt. Daar is de behoefte aan operationele kennis groot en aan voorwaardelijke
kennis minder.
C-J Samenwerken in projecten wordt ervaren als kenniseffectief instrument. Dialogen
tussen verschillende belanghebbenden kunnen argwaan wegnemen. Beide vormen van
interactie zijn mogelijkheden om te komen tot interactieve ontwikkeling van voorwaardelijke en operationele kennis.
C-K Persoonlijke contacten met agrariërs zijn erg belangrijk voor het behalen van resultaten op het gebied van ANLB. Schriftelijk materiaal daarentegen lijkt nog een ondergeschikte rol te vervullen.
C-L Het aantal kennisaanbieders is zo groot dat dit bij agrariërs en andere spelers binnen de ANLB-kennisinfrastructuur tot verwarring en onduidelijkheid leidt. Er is behoefte
aan duidelijke aanspreekpunten op (inter)gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau.
Landelijke actoren en beleid
In de landelijke workshop werd het begrip voorwaardelijke kennis in het huidige
kennisaanbod sterk herkend. In de workshop is uitgediept wat onder dit soort kennis kan
worden verstaan. Opvallend in deze verdieping was dat de behoefte aan deze kennis niet
alleen bij agrariërs bestaat, maar ook bij de andere actoren als natuurverenigingen en
gemeentelijke en regionale overheden.
Voorbeelden van dit type kennisvragen:
Wat is ANLB?
Over welk landschap / welke natuur hebben we het nu eigenlijk?
Wat wil de overheid eigenlijk? Wat zijn de doelstellingen voor natuur en landschap?
Wat wil de overheid nu met de witte gebieden?
Wordt ANLB verplicht(end)? Hoe ligt de link naar milieuweten regelgeving?
Hoe sluiten verschillende overheidsplannen op elkaar aan?
Wat denken en willen andere belanghebbenden?
Welke kennis is er nu beschikbaar? Bij wie? Wat klopt er van die kennis?
Wat klopt er van mijn eigen kennis?
Wat betekent natuurgericht agrariërs voor het economische bedrijfsplaatje?
Wat zijn de mogelijkheden op mijn bedrijf zonder dat dat iets kost?
Voor een overheidsinstantie kunnen er wat dit betreft ook vragen zijn als:
• hoe kan ik een betrouwbare partij zijn voor agrariërs?
• hoe zorgen we ervoor dat agrariërs lol in ANLB krijgen?
C-M In het 'veld' is vaak niet duidelijk wat de overheden (gemeente, provincie, nationale
overheid) willen met ANLB.
C-N Tussen provincies en gemeenten zijn grote verschillen met betrekking tot beleid
voor de witte gebieden. De meeste aandacht en geld in de witte gebieden gaan op dit
moment uit naar de landschappelijke aspecten.
C-0 Het beleid richt zich voornamelijk vanuit een natuur en landschappelijke invalshoek
op ANLB met het oogmerk van verspreiding van kennis. Nog weinig provincies richten
zich expliciet op de onzekerheden en onduidelijkheden die bij agrariërs bestaan over
ANLB.
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C-P Het beleid stimuleert het aanbieden van kennis en niet zozeer het creëren van omstandigheden waarin kennisvragen uit de praktijk naar boven kunnen komen. Hierdoor
wordt bij de ontwikkeling van kennis (met uitzondering van de ROC's) weinig rekeninggehouden met de vragen en aarzelingen van agrariërs met betrekking ANLB in hun bedrijfsvoering.
C-Q De kennisinfrastructuur rondom ANLB is een diffuus netwerk van kennisaanbieders
en -gebruikers, waarop faciliterend beleid lastig kan aansluiten.
C-R Net als lokale kennisinfrastructuren is het landelijk beleid en onderzoek ook meer
gericht op het aanbod van voornamelijk sectorale kennis en niet op voorwaardelijke en
operationele kennis.
C-S

De vele initiatieven op het gebied van ANLB behoeven afstemming.

C-T Het hebben van een landschapsbeleidplan is niet voldoende om ANLB-activiteiten
van de grond te krijgen.
H-U
1.
2.
3.

Het huidige beleid op nationaal en provinciaal niveau veronderstelt:
dat het nut en de noodzaak van ANLB voor iedereen duidelijk is,
dat natuur, landschap en ANLB éénduidig gedefinieerd worden,
dat de belangrijkste belanghebbenden op gemeentelijk niveau zich weten te organiseren,
4. dat kennis over aan ANLB-gerelateerde beleidsterreinen bekend en goed geïnterpreteerd zijn, en
5. dat er over inpassing van ANLB-activiteiten binnen de bedrijfsvoering voldoende
kennis en vaardigheden voorhanden zijn.
Deze (vaak impliciete) veronderstellingen vertragen de acceptatie en implementatie van
ANLB.
H-V Niet alleen agrariërs dienen nog vaak geïnteresseerd te worden voor ANLB, maar
ook de overige landbouwpartijen als DLV in de voorlichting en AOC in het onderwijs.

8.2

Aanzet tot aanbevelingen

1. Op basis van de voorgaande conclusies wordt in deze afsluitende paragraaf een aanzet gegeven tot aanbevelingen. Deze aanzet ondersteunt de projectgroep in haar verdere werk in het formuleren en concretiseren van aanbevelingen aan het Kernteam
Beheer.
2. In grote lijnen kan het functioneren van de kennisinfrastructuur rondom het thema
ANLB worden gekarakteriseert door termen als aanbodsgericht, versnippering, onduidelijkheid over doelen en streven. Op basis van deze kenmerken zijn de volgende
aanbevelingen geformuleerd.
3. Er dient een versterkte coördinatie op het thema ANLB gevoerd te worden op de verschillende beleids- en onderzoeksniveaus. ANLB is nu een versnipperd beleidsterrein
en onderzoeksterrein. Een versterkte coördinatie (alleen al op provinciaal en gemeentelijk niveau) kan bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van de kennisinfrastructuur. Onderstaande aanbevelingen doen concrete voorstellen om deze coördinatie vorm te geven.
4. De kennisinfrastructuur is per gemeente anders georganiseerd. Deze diversiteit hangt
sterk samen met de specifieke situatie in een bepaalde gemeente. Bij het initiëren van
verder activiteiten voortvloeiend uit deze aanbevelingen is het dus per gebied van be-
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lang om te onderkennen dat het verschillende actoren zullen zijn die daarin initiator,
trekker, belanghebbende zou willen en kunnen zijn. Er bestaat niet zoiets als een
blauwdruk voor een lokale kennisinfrastructuur voor ANLB.
5. Persoonlijke contacten tussen agrariërs en kennisaanbieders zijn van groot belang
voor het motiveren van agrariërs om met ANLB aan de gang te gaan. Daarbij is het
vertrouwen een erg belangrijke factor. Schriftelijk materiaal is voor veel agrariërs geen
interessante informatiebron. Het draagt soms bij tot bewustwording, maar zet agrariërs
nog niet aan tot actie. Overtuigingskracht, motivatie en dingen leuk vinden komt sneller
tot stand in persoonlijk contact en daadwerkelijk zelf dingen doen. Het is een valkuil de
toevlucht te zoeken tot eenvoudiger en concrete zaken als eenmalige acties en het
produceren van schriftelijk materiaal. Het werken aan persoonlijk contacten in ANLB is
een belangrijke randvoorwaarde en één waarvoor een lange adem benodigd is.
6. De vorming van structurelere lokale overlegvormen tussen gemeente, landbouworganisatie, natuurorganisatie en eventueel WBE kan positief werken in het verbeteren van
het functioneren van de kennisinfrastructuur. Zo'n overlegvorm werkt waarschijnlijk
nog beter als er in dat overleg geen plan op tafel ligt of verplichting om te beslissen,
daar anders de kans bestaat dat de aanwezige partijen zich in de stellingen terugtrekken. De aanwezigheid van agrariërs in het overleg is noodzakelijk om de inpasbaarheid in het boerenbedrijf voor ogen te houden. Daarnaast moet er op worden gelet dat
er een terugkoppeling plaatsvindt van vertegenwoordigers van landbouworganisaties
naar de achterban. Het vrijblijvend met elkaar overleggen genereert zowel voorwaardelijke als operationele kennisvragen en zet aan tot het nadenken over kleine concrete
projecten of experimenten.
7. Mocht het overleg toch ook uitmonden in planvoorbereiding en planvorming dan zou
het zich ook op de planuitvoering moeten kunnen richten. Daarin gaat het om ook gezamenlijke oplossing van de praktische problemen.
8. Het lokale overleg kan ook omgezet worden in een stichting die het beheer van landschaps- en natuurelementen onder zich krijgt en als zodanig gaat fungeren als centraal aanspreekpunt en intermediair voor kennisaanbieders, subsidieverstrekkers en
landgebruikers en -eigenaren.
9. De verwachting is dat dit overleg in sommige situaties, qua schaalniveau, ook tot stand
zou kunnen komen tussen gemeenten onderling.
10. In de benadering van mensen ten bate van deze overlegplatformen strekt het tot de
aanbeveling op zoek te gaan naar mensen in het gebied die zelf echt iets met ANLB
willen, desnoods op persoonlijke titel.
11Het vormen van deze platforms kan nog eens versterkt worden door in de initiatieffase
begeleiding te laten verzorgen door mensen met aanzien, overtuigingskracht en energie ten aanzien van ANLB. In dit onderzoek zijn wij een aantal van deze mensen tegen
het lijf gelopen.
12. Vaak is het gebrek aan bestuurlijk draagvlak binnen de agrarische organisatie een rem
op ANLB-activiteiten. Op sommige plekken wordt dit doorbroken door agrariërs min of
meer op persoonlijke titel in het overleg/project te vragen. Op die manier wordt hun
betrokkenheid gedoogd door het bestuur, en wordt er toch actief gezocht naar het
antwoord op de voorwaardelijke kennisvragen die er leven onder de agrariërs.
13. De inbreng van natuurorganisaties zou verder moeten gaan dan alleen overleggen,
medewerking in het veld werkt positief.
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14. Het overleg kan uitmonden in lokale experimenten en projecten. Het werken in projectvormen slaat goed aan en blijkt een kenniseffectieve vorm van samenwerking in
ANLB. Met gerichte acties kan in korte tijd naar een duidelijk resultaat worden gewerkt,
in een werkvorm waar zaken concreet zijn en kennis- en informatiestromen bij elkaar
komen. Projecten of experimenten voorkomen dat discussies te zwaar worden en
houden het denken over ANLB concreet. Als zodanig zijn ze bijna te karakteriseren als
noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol functioneren van lokale platforms. Een
lokaal platform zonder activiteiten wordt te zwaar levert de mensen te weinig energie.
De zaken moeten tastbaar en zichtbaar worden.
15. Door middel van voorbeeldprojecten en -bedrijven kan men beter antwoord geven op
de vraag wat men met ANLB wil, wat het noodzakelijk maakt om meer aan ANLB te
doen, wat de operationele en voorwaardelijke kennisvragen zijn, maar ook wat men
met ANLB al heeft bereikt en hoe men dat kan verbreden. Dat beeld kan door de
meerdere belanghebbenden verkend worden en beter niet door slechts een partij. Deze proefbedrijven kun je het beste organiseren bij mensen met gezag in de landbouw
en interesse in de natuur.
16.Globaal bestaat er op twee niveaus behoefte aan bundeling van kennisvragen en kennisaanbod. Deze behoefte aan bundeling dient verder verkend te worden. Doch op basis van het onderzoek kunnen de volgende karakteristieken van bundeling waaraan
behoefte is geschetst worden:
* Lokaal:
vorming van lokaal overleg,
versterkte ANLB coördinatie,
genereren van operationele en voorwaardelijke kennisvragen,
stimuleren van concrete, kleine, tastbare projecten en experimenten,
gestructureerd opslaan en behandelen van kennisvragen, kennisontwikkeling
en kennisaanbod,
lokaal aanspreekpunt voor de streek en voor regio en landelijk,
telefonisch bereikbare eerste lijns HelpDesk voor de directe opvang van vragen,
gespecialiseerd ANLB persoon die 'de boer op kan'.
Regionaal/provinciaal:
versterkte ANLB coördinatie,
uitnodigen van begeleiders om platformen te initiëren,
verzamelen van lokale kennisvragen en kennisaanbod,
aansturen van landelijke en regionale kennisontwikkeling,
antwoord geven op lokale vragen,
maak doelstellingen/streefbeelden aanschouwelijk,
in het zonnetje zetten van lokale initiatieven,
verspreiden informatie over lokale initiatieven.
17.Veel van de huidige aannames en veronderstellingen achter het beleid in de witte gebieden blijken niet terecht te zijn. Het stimuleren en luisteren naar door dit onderzoek
voorgestelde voorbeeldbedrijven, overlegvormen, experimenten en mensen in de
praktijk kan zorgdragen voor een verbetering van de uitgangspunten van het beleid.
18.De vele initiatieven op het gebied van ANLB behoeven afstemming. Dit zou kunnen
door middel van een landelijke bijeenkomst, waarin de landelijke partijen met elkaar
uitwisselen wat hun activiteiten zijn op het gebied van ANLB.
19. De focus van de conclusies en aanbevelingen richten zich met name op agrariërs en
gemeenten. Er blijkt in de praktijk net zoveel afstand te bestaan ten aanzien van ANLB
bij partijen als DLV, AOC en SEV als bij de agrariërs in het veld. Ook deze partijen
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dienen als doelgroep gezien te worden bij het versterken van de kennisinfrastructuur
rondom ANLB.
20. Een laatste aanbeveling is het schrijven van een populaire versie van dit eindrapport
waarin in max. 10 pagina's wordt verwoord wat de bevindingen zijn van dit onderzoek
(eventueel los van de aanbevelingen). Dit soort van rapportage versterkt mensen in
den lande op de goede weg te zitten en het feit dat zij niet de enigen zijn die met deze
problematiek worstelen.
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Bijlage 1: Betrokken personen

Projectgroep:
mw. O. de Lange (IKC-Natuurbeheer, projectleider)
mw. L. Hermens (IKC-Natuurbeheer)
dhr. A. van Paassen (CLM)
dhr. F. ter Maten (Landschapsbeheer Nederland)
dhr. H. Heemsbergen (IKC-Natuurbeheer)

Onderzoeksteam:
dhr. M. Velders (Perpectives)
dhr. A. de Groot (Perspectives)
dhr. S. Seegers (Perspectives)
dhr. R. Janmaat (Ardanat)
mw. K. Kleinhesselink (Ardanat)
dhr. P. Ganzevles (Buro Hemmen)

Respondenten inventarisatie:
dhr. R. Kwak (Projectburo WCL Winterswijk)
dhr. G. te Voortwis (AGRON)
dhr. T. Miltenburg (SEV-ZMO)
dhr. G. Buitink (LBL)
dhr. B. Kiljan (Provincie Gelderland)
dhr. H. Sijbenga (STOAS)
dhr. F. Visbeen (Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland)
dhr. O. Vloedgraven (Landschapsbeheer Zuid-Holland)
dhr. N. van de Wel (CAH-Dronten)

Leden lezersgroep:
dhr. J. van der Zwaan (CLM-werkgroep)
dhr. N. van Alkemade (WLTO)
dhr. M. Steeghs (IVN)
dhr. J. Roemaat (Milieucoöperatie Didam)
dhr. F. Minnaart (Landschapsbeheer Zeeland)
dhr. O. Vloedgraven (Landschapsbeheer Zuid-Holland)
dhr. H. de Hartog (Provincie Gelderland)
dhr. J. Smittenberg (Provincie Drenthe)
dhr. F. van Koesveld (DLV-biologische landbouw)
mw. N. Aarts (Voorlichtingskunde-LUW)

Respondenten landelijke interviews:
dhr. P. Terwan (CLM)
dhr. L. Kuiters (IBN-DLO)
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dhr. A. Zeegers (Unie van Waterschappen)
dhr. J.W. Straatsma (LTO-Nederland)
dhr. H. Brand (Ministerie van LNV)

Aanwezigen landelijke workshop:
dhr. J. Janssen (Ministerie LNV, Den Haag)
mw. M. Ensing (Ministerie LNV, directie DWK, Den Haag)
dhr. J. de Pater (Provincie Utrecht)
dhr. F. van Koesveld (DLV - biologische landbouw)
mw. O. de Lange (IKC-Natuurbeheer)
dhr. H. Heemsbergen (IKC-Natuurbeheer)
dhr. A. van Paassen (CLM)
dhr. F. ter Maten (Landschapsbeheer Nederland)
dhr. N. Jonker (Provincie Noord-Holland)
dhr. V. Kraan (Landschapsbeheer Utrecht)
dhr. T. Bosma (Landschapsbeheer Noord-Holland)
dhr. C. Aantjes (agrariër, Lopik)
dhr. K. de Leeuw (Gemeente Lopik, afdeling Milieu)
dhr. J. Verheul (Proefboerderij Zegveld)
dhr. J. Ruiter (IVN, Raalte)
dhr. C.J. List (Agrarisch Adviesbureau, Middenmeer)
dhr. P. Kingma (agrariër, Harlingen)
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Bijlage 2: Onderzoeksmethodiek RA AKS

Ter ondersteuning van de onderzoeksaanpak is de onderzoeksmethodiek RAAKS gehanteerd.
De huidige ontwikkelingen rondom ANLB vallen te beschouwen als een maatschappelijk innovatie
of veranderingsproces. Meerdere partijen raken vanuit verschillende disciplines op het onderwerp
betrokken en gaan er iets mee doen. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek suggereert dat om zo'n
proces beter te begrijpen vooral de volgende verschijnselen bestudeerd dienen te worden:
1. meningen kristalliseren zich uit rond bepaalde standpunten, thema's en alternatieve oplossingsrichtingen,
2. communicatie en samenwerking spitst zich toe rondom deze thema's en standpunten in
herkenbare netwerken of clusters van meer en minder betrokken partijen, en
3. binnen dergelijke netwerken hebben bepaalde, specifieke vormen van onderlinge communicatie de overhand.
De resultaten van eerder en verder onderzoek hebben geleid tot ontwikkeling van de onderzoeksmethodiek RAAKS met behulp waarvan inzicht verkregen kan worden in deze verschijnselen van
maatschappelijke verandering. De methodiek is ontwikkeld aan de vakgroep Voorlichtingskunde
van de Landbouwuniversiteit te Wageningen en wordt op dit moment in een samenwerking tussen
STOAS en het netwerk van adviseurs Perspectives verder ontwikkeld en in de praktijk gebracht.
RAAKS is een participatieve benadering waarin op praktische wijze met behulp van meerdere brillen een kennisinfrastructuur en haar functioneren geanalyseerd kan worden. RAAKS onderzoekt
problematieken van verandering op belemmeringen, maar ook op kansen en perspectieven. Een te
sterke aandacht voor problemen is vaak niet erg behulpzaam. Het verbeteren en gebruikmaken
van de kwaliteit van bestaande mechanismes in een kennisinfrastructuur werkt in veel gevallen
beter dan het ontwerpen van nieuwe. Het kan waardevol zijn te onderzoeken en te begrijpen hoe
een kennisinfrastructuur werkt en op welke wijze zij haar resultaten op dit moment levert. Dit type
participatieve begrijpende en beschrijvende diagnose inspireert de betrokkenen en leidt meer tot
verbeteringen dan de focus op 'ziekte' en problemen.
RAAKS kent drie fasen. De fasen fungeren als een raamwerk om te komen tot een onderzoeksaanpak. Deze fasering is als volgt door ons ingevuld.
Fase A, probleemdefinitie en een eerste schets van het kennissysteem.
Er wordt een voorlopige probleemstelling gemaakt, een voorlopige identificatie van de belangrijkste partijen en hun doelstellingen en een inschatting van belangrijke omgevingsfactoren.
Fase B, analyse van knelpunten en mogelijkheden.
Tijdens deze fase voeren het onderzoeksteam diepteïnterviews in het veld uit om meer informatie
te verzamelen. Verschillende onderzoeksinstrumenten worden gebruikt om de infrastructuur in
kaart te brengen. De volgende onderdelen ('windows') zijn in de interviews verwerkt:
• actorenanalyse, wat zijn sleutelactoren en wat zijn hun karakteristieken?
• impactanalyse, in hoeverre slaagt het systeem erin om z'n eigen doelstellingen te verwezenlijken?
• taakanalyse, wie doet wat in de sector?
• integratieanalyse, wie heeft contact met wie, waarom, hoe intensief, bestaan er clusters
van actoren, welke karakteristieken enzovoort?
Fase C, beleidsformulering en inten/entieplanning.
Gedurende de laatste fase worden aanbevelingen voor te bevorderen netwerken/relaties gedaan.
En er worden aandachtspunten aan de opdrachtgever gegeven voor benadering van het netwerk
dat van belang is bij de verdere ontwikkeling ANLB.
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Bijlage 3: Lijst met gebruikte afkortingen

ANLB
AOC
BFVW
CAH
CBS
DLV
DWK
EHS
FLTO
IKC
IVN
KLE
KNJV
LBL
LF
LbNH
LbO
LbU
LNV
LTO
LUW
MKG
NCB
ROC
ROL
SEV
SPA
WBE
WBL
WCL
WLTO

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Agrarische Opleiding Centra
Bond van Friese Vogelwachten
Christelijke Agrarische Hogeschool
Centraal Bureau voor de Statistiek
Dienst Landbouwvoorlichting
Directie Wetenschap en Kennis (Ministerie van LNV)
Ecologische Hoofdstructuur
Land- en tuinbouworganisatie voor Friesland en Flevoland
Informatie- en Kenniscentrum (Ministerie van LNV)
Instituut voor Natuur- en milieueducatie
Kleine landschapselementen
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (Ministerie van LNV)
Landschapsbeheer Friesland
Landschapsbeheer Noord-Holland
Landschapsbeheer Overijssel
Landschapsbeheer Utrecht
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Land- en Tuinbouworganisatie
Landbouwuniversiteit Wageningen
Milieu, Kwaliteit en Gezondheid
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
Regionaal Onderzoek Centrum
Regeling Onderhoud Landschapselementen
Sociaal-economische voorlichting
Servicepunt Plattelandsontwikkeling Achterhoek
Wildbeheereenheid
Werkgroep Behoud Lopikerwaard
Waardevol Cultuurlandschap
Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie
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Bijlage 4: Onderzoeksvragen

In deze bijlage zijn de oorspronkelijke onderzoeksvragen van de projectgroep op een rij gezet. Per
vraag wordt aangegeven in welk hoofdstuk van het rapport de antwoorden te vinden zijn.
De vragen meer gericht op het functioneren van de kennisinfrastructuur:
1. Welke actoren zijn in de kennisnetwerken rond de drie studiegebieden betrokken bij het thema
natuur- en landschapsbeheer (dat kunnen dus ook actoren buiten het gebied zijn)?
Op deze vraag wordt uitgebreid antwoord gegeven in hoofdstuk 3.
2. Wat is het feitelijke kennisniveau van de actoren met betrekking tot natuur en landschap?
Hoewel het lastig is zonder objectieve norm om te praten over 'feitelijk' kennisniveau is op deze
vraag antwoord gegeven door te praten over 'relatief kennisniveau in hoofdstuk 4, de eerste
paragrafen.
3. Welke relaties/contacten bestaan er tussen de betrokken actoren, welke actoren hebben veel
invloed?
Hoofdstuk 3 gaat in op de contacten en relaties die bestaan tussen de betrokken actoren en
welke actoren veel invloed hebben.
4. Waarom zijn sommige actoren al dan niet betrokken bij de kennisinfrastructuur rondom ANLB?
In hoofdstuk 3 wordt apart een paragraaf gewijd aan opvallende en afwezige actoren.
5. Om welke soorten kennis gaat het bij deze relaties/contacten en welke rol/taak met betrekking
tot kennis vervullen de actoren?
Hoofdstuk 4 gaat in op het zoekgedrag van agrariërs en het aanbodsgedrag van diverse kennisleveranciers en de lokale kennisinfrastructuren.
6. Wat willen de verschillende overheden bereiken in deze gebieden en welke kennis en vaardigheden zijn gewenst/verondersteld bij de diverse betrokken actoren?
Hoofdstukken 6 en 7 gaan specifiek in op het beleid en de landelijke spelers.
7. Welke lacunes en knelpunten worden gesignaleerd in het functioneren van de kennisinfrastructuur en door wie?
Hoofdstuk 4 gaat in op de lacunes in kennisaanbod en het functioneren van de kennisinfrastructuur. In meer algemene zin zegt hoofdstuk 3 daar ook iets over. Hoofdstuk 7 geeft een
aanvulling en verdieping. Hoofdstukken 5 en 6 geven zicht op de knelpunten ten aanzien van
beleid en de koppeling tussen de lokale en landelijke kennisinfrastructuren.
8. Welke mogelijkheden zijn er om de knelpunten op te lossen of daaraan een bijdrage te leveren?.
Op deze vraag geven de stellingen en conclusies in de hoofdstukken 3, 4, 5, 6 en 7 antwoord.
9. Welke specifieke gebiedskenmerken zijn er aanwezig in de drie studiegebieden (nodig om de
resultaten te kunnen interpreteren)?
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van gebiedskenmerken.
10. Nationale spelers
Als toegift is hoofdstuk 5 geschreven met een beknopt overzicht van landelijke spelers in beleid
en onderzoek die een rol spelen op het gebied van ANLB. Dit overzicht is opgesteld vanuit het
perspectief van de lokale actoren; welke partijen zijn naar voren gekomen in de lokale infrastructuren.

LNV / Programma Beheer / 1 5 april 1997
eindrapport-kennisinfrastructuur-(bijlage-2).doc

pagina 87

