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Disclaimer: 

Dit rapport is gemaakt in het kader van een educatief programma van de 
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, 
curriculum Science Business and Policy (SBP). Aan dit rapport kunnen geen rechten 
worden ontleend. Citeren is alleen mogelijk met expliciete referentie naar de 
status van het verslag als zijnde het resultaat van een zes maanden durende stage. 
De interpretatie van de uitkomsten weerspiegelt die van de student. 
Staatsbosbeheer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de uitkomsten. 
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Dankwoord 
De stage zou niet tot stand zijn gekomen zonder medewerking van Staatsbosbeheer en de 
verschillende universiteiten en natuurbeheerders. Staatsbosbeheer is een boeiende 
organisatie die mij met deze stage een unieke mogelijkheid geeft om een kijkje in de keuken 
te nemen in terreinbeheer en beleid. Ik ben Janneke van Montfort en Perry Cornelissen erg 
dankbaar, omdat zij vanuit Staatsbosbeheer verantwoordelijk waren voor de dagelijkse 
begeleiding van de stage. Verder wil ik mijn begeleiders vanuit de universiteit, Han Olff en 
Peter Weesie bedanken voor de goede begeleiding. Mijn dank is ook groot voor alle andere 
mensen die direct of indirect hebben bijgedragen aan het eindproduct of hebben 
meegedacht tijdens het project. 
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Samenvatting 
Staatsbosbeheer wil een onderzoeksprogramma opzetten met behulp van een multidisciplinaire 
kennisagenda. Staatsbosbeheer heeft hiervoor een onderzoekscoördinator aangesteld en is 
momenteel bezig met het verzamelen van vragen voor de kennisagenda. Echter de organisatie 
rondom de kennisagenda wordt nog volop bediscussieerd. 
Momenteel is het idee van Staatsbosbeheer om vier verschillende commissies op te richten. In drie 
van deze commissies zitten onafhankelijke onderzoekers die zelf geen onderzoek doen in de 
Oostvaardersplassen, zij beslissen over wetenschappelijk interessante vragen en de uitvoering ervan. 
Staatsbosbeheer vraagt zich echter af of dit de juiste manier is. In dit rapport wordt geadviseerd over 
hoe een samenwerkingsverband (voor de uitvoering van de kennisagenda) georganiseerd kan 
worden tussen Staatsbosbeheer en de onderzoekers. 
 
Na aanleiding van literatuur onderzoek en gesprekken met onderzoekers wordt ten eerste 
geadviseerd aan Staatsbosbeheer een onderzoeksvisie te vormen en dit duidelijk naar buiten te 
communiceren. Deze onderzoeksvisie helpt Staatsbosbeheer bij het vormen van de kennisagenda en 
het bepalen van thema's waarbinnen Staatsbosbeheer onderzoek faciliteert. Een kennisagenda 
maakt ook duidelijker voor de wetenschappers, waar ze hun onderzoek bij kunnen aansluiten en 
welke onderzoeksthema's de focus hebben bij Staatsbosbeheer.  
 
Staatsbosbeheer wordt vervolgens geadviseerd een onderzoeksadviescommissie op te richten met 
betrokken onderzoekers. Dit omdat onderzoekers alleen graag participeren in een 
onderzoekscommissie wanneer zij hier voordelen aan ondervinden. Door meerdere onderzoekers 
van verschillende universiteiten, beheerders en maatschappelijke stakeholders in de commissie te 
laten vertegenwoordigen kan gecontroleerd worden op onafhankelijke beoordeling. Een belangrijke 
taak van deze onderzoekscommissie kan zijn het beoordelen, toetsen en adviseren over 
binnenkomende onderzoeksvoorstellen. Een optie is ook een besliscommissie op te richtte die beslist 
over de daadwerkelijke goedkeuring van een onderzoek.  
 
Het is daarnaast wenselijk dat Staatsbosbeheer een faciliterende rol aan neemt tegenover onderzoek 
door inhoudelijk mee te denken, zorgen voor afstemming met beheer en recreatie en zorgen voor 
onderzoeksfaciliteiten. Onderzoeksfaciliteiten zoals vervoer en een onderzoeksstation met 
overnachtingsmogelijkheden, zorgen ervoor dat onderzoekers in hun eigen tijd zelfstandiger te werk 
kunnen.  
 
Vervolgens wordt aanbevolen dat Staatsbosbeheer duidelijke richtlijnen opstelt over bijvoorbeeld de 
rollen, uitgangen, financiering, communicatie en gedragsregels, om misvattingen te voorkomen en 
wederzijds vertrouwen op te bouwen. Deze richtlijnen zouden kunnen worden vastgelegd in een 
formele samenwerkingsovereenkomst met universiteiten/onderzoeksinstituten. 
 
Als laatste is het wenselijk dat er energie gestoken wordt in een goede communicatie, zowel 
onderling als naar buiten toe. Door transparant te zijn en het publiek attent te maken op het feit dat 
Staatsbosbeheer onderzoek gebruikt voor de onderbouwing van beheer, kan er meer draagvlak 
worden gecreëerd. Dit geeft het beeld dat Staatsbosbeheer niet alles weet, maar wel nieuwsgierig is 
en wil leren.  
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Hoofdstuk 1 - Inleiding en achtergrond  
In hoofdstuk 1 wordt achtergrond van Staatsbosbeheer en de Oostvaardersplassen beschreven. 
Verder wordt de aanleiding tot dit project beschreven en zal duidelijk worden wat in dit rapport aan 
de orde gaat komen.  

1.1 Staatsbosbeheer (SBB) 
Toen ons land werd gekenmerkt door een tekort aan bos en toename van zandverstuivingen, werd 
Staatsbosbeheer (SBB), op 21 juli 1899 door het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, opgericht (1). In 1998 is Staatsbosbeheer verzelfstandigd en zijn ze een 
Rechtspersoon met wettelijke taak (RWT) geworden (1). De wettelijke taak van Staatsbosbeheer is 
het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van toevertrouwde terreinen (1). De 
organisatie beheert in opdracht van de Rijksoverheid 265.000 hectare grond in Nederland (1). Deze 
grond bestaat uit bos, natuurgebieden en landschap met duizenden kilometers paden en wegen en 
honderden gebouwen. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat huidige en toekomstige generaties van onze 
natuur kunnen genieten, door de natuur te beschermen en te ontwikkelen. De organisatie staat voor 
natuur in balans met schoonheid en functionaliteit, die beleefbaar en duurzaam te benutten is, om 
zo mens en natuur dichter bij elkaar te brengen (2). Als maatschappelijke onderneming streeft 
Staatsbosbeheer daarbij naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties (2). 
Staatsbosbeheer krijgt veel te maken met natuurbeleid en moet zich daarbij houden aan de 
gewenste criteria en richtlijnen. Het natuurbeleid richt zich op het behoud en versterken van de 
Nederlandse natuur en op het tegengaan van de achteruitgang van biodiversiteit. Verschillende 
(internationale) wetten en regels beschermen de natuur in Nederland. De belangrijkste wetten waar 
Staatsbosbeheer mee te maken heeft zijn Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur. Voor 
verdere uitleg van deze wetten zie bijlage I. 
 
Bij Staatsbosbeheer werken circa 1.000 medewerkers, verdeeld over drie divisies (Beheer & 
Ontwikkeling, Grond & Gebouwen, Beleven & Benutten) en twaalf provincies, zie bijlage II voor een 
schematisch overzicht (2). De algehele leiding van Staatsbosbeheer is in handen van een directeur, 
die onder toezicht staat van de raad van toezicht en de raad van advies. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Driebergen (2). 

1.2 Oostvaardersplassen (OVP) 
In het diepste en natste deel van Zuidelijk Flevoland schiep de mens het natuurgebied de 
Oostvaardersplassen (OVP), het grootste moerasgebied van Nederland (zie figuur 1)(3). Dit deel 
van Zuidelijk Flevoland viel door de mens in 1968 droog en was bestemd 
als industrieterrein en kassengebied (3). Het natte terrein met veel zandputten werd echter snel 
begroeid met moerasvegetatie als riet, lisdodde en wilg. Het gebied groeide uit tot een zeer goede 
habitat voor verschillende vogels (3). Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten het gebied te vinden, 
net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Vanwege deze ontwikkeling, en vooral omdat 
de geplande industrie er geen behoefte aan had, werd de bestemming van de plassen gewijzigd 
naar natuurontwikkelingsgebied (3). Dit natuurgebied wordt nu beheerd door Staatsbosbeheer, is 
gelegen binnen de provinciale eenheid Flevoland en valt onder de divisie Grond & Gebouwen. Het 
dagelijkse beheer van het gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de gebiedsmanager en de 
boswachters  (zie figuur 2). Vanuit de landelijke dienst Beheer & planning van de Divisie Beheer & 
Ontwikkeling is een ecoloog aan het gebied toegevoegd voor monitoring en onderzoek. 

De Oostvaardersplassen vormt een jong natuurgebied, waarvan de kern plus randzones zo'n 8000 ha 
is (A). De Oostvaardersplassen is nu een Natura 2000-gebied en is aangewezen voor verschillende 
soorten broedvogels en niet-broedvogels waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd (3). 
Het beheer van de Oostvaardersplassen bestaat met name uit monitoring van de fauna en flora, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Industrieterrein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glastuinbouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zandgat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras
http://nl.wikipedia.org/wiki/Riet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lisdodde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurontwikkelingsvisie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hectare
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waarvan de instandshoudingsdoelen geformuleerd zijn in het "Natura 2000-beheerplan 
Oostvaardersplassen" (4). De instandhoudingsdoelen betreffen behoud van omvang en kwaliteit van 
het leefgebied (3).  

De hoofddoelstelling van de Oostvaardersplassen is: Het in stand houden en verder laten 
ontwikkelen van een natuurlijk dynamisch moerasecosysteem met een hoge natuurwaarde als 
voortplantings- en verblijfsgebied van vrijlevende moerasvogels en zoogdieren (4). Natuurlijke 
processen bepalen de structuur en patronen in het gebied, die samen met die processen ruimte 
geven aan inheemse planten en diersoorten (4). Dit houdt in dat de mens alleen de 
randvoorwaarden voor die natuurlijke processen creëert en zorgt voor de aanwezigheid van 
sleutelsoorten, die op hun beurt op natuurlijke wijze leefomstandigheden voor tal van andere 
soorten scheppen (4). Om de rust van de vogels niet te verstoren, is een groot deel van de 
Oostvaardersplassen afgesloten voor publiek.  

 

Om kort grasland tot ontwikkeling te brengen voor begrazing door ganzen, en zo de Natura 2000 
doelstellingen te kunnen behalen, zijn er in de jaren ’80 van de vorige eeuw Heckrunderen en 
Konikpaarden in het gebied losgelaten (5). In 1992 volgden er edelherten (5). Met elkaar leven deze 
dieren hier een natuurlijk leven, in een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft (5). Zowel 
de kuddes Heckrunderen, Konikpaarden als edelherten zijn snel toegenomen en werden zo al snel 
erkend als belangrijk onderdeel van het ecosysteem (5). Een beleid van minimale interventie is 
aangenomen om natuurlijke ecologische processen mogelijk te maken. De snelle toename van de 
aantallen grote grazers leidde tot een stijging van de diersterfte in de late winter (5). Dit heeft geleid 
tot een maatschappelijk debat over wintersterfte wat zorgde voor veel negatieve publiciteit omtrent 
de Oostvaardersplassen en het beheer (5). Om in te kunnen spelen op dit debat is in 2005 een 
internationale commissie (ICMO1) opgericht om het beheer van de OVP te beoordelen (5). Zij 
rapporteerde in 2006 hun aanbevelingen dat (1) toegang tot beschutting moet worden verbeterd (2) 
een programma van onderzoek en monitoring van herbivoorpopulatie zou moeten worden 
ontwikkeld en (3) dat de dieren die aan het eind van de winter in slechte conditie zijn, zonder 
voorzienbare kans om te overleven, worden afgeschoten voordat zij een natuurlijke dood kunnen 
sterven (5).  

 

 

Figuur 1: In het 

binnenste deel het 

moeras met de 

unieke 

natuurwaarden 

(vooral vogels). Dit 

gaat over in de 

grazige vlakte met 

de grote grazers en 

de ruimte voor de 

ganzen. Daarbuiten 

bevindt zich de 

bosrijke schil (o.a. 

Hollandse Hout,  

Oostvaardersveld, 

Kotterbos). 
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Door een langdurige koude winter in 2010 moesten er grote aantallen dieren met verminderde 
conditie volgens het reactief beheer protocol worden afgeschoten. Staatsbosbeheer kreeg de 
opdracht om de grote grazers bij te voeden met hooi en een tweede commissie (ICMO2) werd 
geïnstalleerd om het aangenomen beleid van de grote grazers in de OVP te evalueren. Het ICMO2 
adviseerde onder andere aan SBB sneller te reageren op verminderende condities van de grazers en 
dus eerder in de winter deze dieren af te schieten volgens het zogenaamde vroeg reactief beheer, 
om zo het dierenwelzijn te garanderen (5). Hierop volgend is de Beheer Advies Commissie (BAC) 
ingesteld in januari 2011 die in 2015  een advies heeft uitgebracht over het beheer in de 
Oostvaardersplassen, binnen de kaders van ICMO2(6). Staatsbosbeheer heeft vervolgens een 
managementplan geschreven voor de Oostvaardersplassen, om de richtlijnen van het ICMO2 toe te 
passen (7).  

Wetenschappelijk onderzoek 
Een ander advies van de BAC is het Oostvaardersplassengebied meer open te stellen voor 
wetenschappelijk onderzoek en daarvoor ook een veldstation te plaatsen (6). Dit ten eerste om de 
kennis die dit unieke gebied kan opleveren optimaal te ontwikkelen en ten tweede om deze kennis 
indien nodig, voor verdere ontwikkeling van het management te benutten. Het advies voor meer 
onderzoek wordt nog eens bekrachtigd door het lopende proces om van de Oostvaardersplassen een 
nationaal park te gaan maken (A). Provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Gemeente Lelystad en 
Gemeente Almere zien met het instellen van het nationaal park kansen voor verdere ontwikkeling 

Directeur SBB 

Diensten en 

Provinciale 

eenheden 

Divisie Beleven & 

Benutten 

Divisie Beheer & 

Ontwikkeling 

Andere diensten 

en Provinciale 

eenheden 

Beheer & 

Planning 

Ecoloog 

OVP/Flevoland 

Divisie Grond & 

Gebouwen 

Provincie Flevoland 

Provinciehoofd  

Gebiedsmanager 

OVP 

Overige 

boswachters 

Boswachter 

monitoring 

Vrijwilligers en 

studenten 

Monitoring en 

onderzoek OVP 

Andere diensten 

en Provinciale 

eenheden 

Figuur 2: organisatie structuur Staatsbosbeheer en Oostvaardersplassen 
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van recreatie en educatie, en daarmee samenhangend voor toeristisch economische ontwikkeling 
(A). Naast het project om van de Oostvaardersplassen een nationaal park te maken, wordt er door 
Staatsbosbeheer ook een toekomstagenda opgebouwd, waarin de toekomstvisie van de OVP wordt 
beschreven en uitgewerkt (A). Een onderdeel van deze toekomstagenda is de kennisagenda. De 
kennisagenda is een lijst met onderzoeksvragen die aan de hand van criteria worden geprioriseerd en 
vervolgens uitgevoerd door de wetenschappers. Deze kennisagenda zorgt voor meer regie op het 
onderzoek waardoor wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan het beheer en kan helpen bij 
verantwoording afleggen aan maatschappij en politiek (A). Staatsbosbeheer heeft lang onderzoek 
tegengehouden omdat het strijdig leek met de “niet ingrijpen” filosofie van het gebied, deze visie is 
door het BAC advies en de status van nationaal park nu bijgesteld (A).  
 

1.3 Aanleiding 
Wildernis en natuur bieden een plek om na te denken, het biedt verwondering, stilte, schoonheid en 
verruiming voor de denkwereld van de mens (8). Het besef dat door toedoen van de mens er in 
Nederland weinig meer over is gebleven van de eertijds zo uitgestrekte wildernis, maakt dat er 
steeds meer gedrevenheid is om natuur te beschermen en ontwikkelen (8). Dit zorgt ervoor dat 
mensen zich sneller verbonden voelen met natuurgebieden en daardoor zich ook sneller uitlaten 
over het beheer van dit natuurgebied (8). Vandaag de dag zijn we als samenleving mondiger, zo ook 
in de Oostvaardersplassen (9). De Oostvaardersplassen liggen onder een vergrootglas en de 
maatschappelijke reacties op deze ongestoorde ontwikkelingen lopen uiteen van fundamentele 
afwijzing tot verwondering. Met wetenschappelijke kennis is het mogelijk de (soms lastige) keuzes 
tussen maatregelen te onderbouwen en te legitimeren (10). Voor het toekomstig beheer blijft er 
daardoor grote behoefte bestaan aan up-to-date wetenschappelijke kennis en inzichten, zowel in 
natuurwetenschappelijke zin als maatschappelijke zin. Wetenschappelijk inzicht in het systeem en de 
ideeën en waarden van de mens, zijn voor een duurzame toekomst van de Oostvaardersplassen van 
groot belang omdat de economie en daarbij de mens een steeds grotere factor gaat spelen in de 
vormgeving van het gebied (11). De ervaringskennis binnen Staatsbosbeheer kan samen met 
wetenschappelijke kennis de beleidsrelevantie en het leervermogen van de organisatie versterken en 
tot nieuwe wetenschappelijke inzichten komen. 

Ondanks de behoefte aan kennis en het vele animo van onderzoekers om wetenschappelijk 
onderzoek te doen in de Oostvaardersplassen is er nog relatief weinig onderzoek gedaan. Er komen 
geregeld onderzoeksaanvragen van wetenschappers binnen bij het beheer van de 
Oostvaardersplassen, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar kadavers, DNA stresshormonen, exclosures 
en regenwormen. Deze aanvragen komen terecht bij verschillende medewerkers, zoals de 
boswachters, strategisch adviseur SBB of de gebiedsmanager. Onderling ontbreekt afstemming op 
lopend onderzoek, wat ertoe leidt dat de aanvragen vaak afgewezen worden (A).  
Naast dit organisatorisch probleem ontbreekt het ook aan kennis aangaande de culturele en 
maatschappelijke betekenis van de Oostvaardersplassen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
recreatie(B). Vanuit Staatsbosbeheer zelf zijn er ook onbeantwoorde vragen over onder andere het 
systeem, interacties en ziektes (F). Doordat Staatsbosbeheer zelf geen onderzoeksbudget heeft, is 
input vanuit onderzoeksinstituten nodig om deze vragen te beantwoorden.  
Om de genoemde knelpunten op te lossen wil Staatsbosbeheer een multidisciplinaire kennisagenda 
opstellen, waarbij beheerders partnerschappen aangaan met wetenschappers. Met de 
multidisciplinaire kennisagenda wordt een lijst met onderzoeksvragen vanuit verschillende richtingen 
bedoeld (zowel natuur- als sociaalwetenschappelijk), die aan de hand van criteria worden 
geprioriteerd en vervolgens uitgevoerd door de wetenschappers (A). Staatsbosbeheer wil met deze 
vorm van een kennisagenda vragen van binnen en buiten stroomlijnen en daarmee een faciliterende 
rol vervullen(A). Hierdoor zullen de belangen van beheerders (ontwikkeling soort-/systeemkennis en 
natuurbehoud) en wetenschappers (kennis vergaren) in één klap behartigd moeten worden. Met de 
kennisagenda wil Staatsbosbeheer ook monitoring en onderzoek combineren, wat kan zorgen voor 



11 
 

een mogelijke kleinere impact op het gebied. Monitoring volgt wat er gebeurt, onderzoek 
onderzoekt waarom het gebeurt. Omdat de OVP een uniek en gevoelig gebied is, wil het beheer met 
zorg monitoring en onderzoek uitvoeren en door middel van de kennisagenda daarin de regie blijven 
voeren.  

De centrale vraag in dit onderzoek is: Hoe kan Staatsbosbeheer de samenwerking tussen beheerders 
en onderzoekers organiseren?  

Het doel van dit project is om te komen tot een advies hoe Staatsbosbeheer een samenwerking 
tussen beheerders van de OVP en wetenschappers zou kunnen organiseren, zodat de kennisagenda 
kan worden uitgevoerd. De uitdaging daarbij is dat er in het uiteindelijke samenwerkingsmodel zowel 
rekening moet worden gehouden met de verschillende belangen als dat het uitvoerbaar moet zijn. 
Het project richt zich op het organiseren van een samenwerkingsverband voor de kennisagenda. De 
specifieke inhoud van de kennisagenda is niet van belang voor het project. Voor het project is de 
aanname gedaan dat de kennisagenda multidisciplinair wordt.  
 
Om tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen zijn de volgende subvragen opgesteld: 

 Welke actoren zijn van belang bij het opzetten van een kennisagenda en het bijbehorende 
samenwerkingsverband? (Hoofdstuk 2) 

 Wat wordt er op dit moment gedaan rondom de organisatie van onderzoek en wat zijn de 
voorlopig gevormde ideeën vanuit Staatsbosbeheer wat betreft de kennisagenda? 
(Hoofdstuk 3) 

 Wat houdt een samenwerkingsverband in en wat zijn de succesfactoren van 
samenwerkingsmodellen uit de literatuur? (Hoofdstuk 4) 

 Hoe moet volgens de wetenschappers de organisatie van een samenwerkingsverband eruit 
zien? (Hoofdstuk 5)  

 Hoe kunnen de, door Staatsbosbeheer, de wetenschappers en de samenwerkingsmodellen, 
aangegeven succesfactoren leiden tot een succesvol samenwerkingsverband voor de 
Oostvaardersplassen. (Hoofdstuk 6) 
 

1.4 Formeel kader 
De stage wordt gevolgd in het kader van de afstudeerrichting Science Business & Policy. Deze 
afstudeerrichting valt onder de opleiding Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De doelstelling 
van het stageproject is het integreren van beleidsmatige aspecten met bèta-inhoudelijke vakkennis. 
Voor de student is dit dus de combinatie van het doen van een wetenschappelijke analyse in 
combinatie met beleid. In de stage is het streven naar een besteding van 25% van de tijd aan 
natuurwetenschappelijke- en 75% van de tijd aan beleids/bestuursmatige aspecten. Het eindproduct 
is een advies/aanbeveling. De stage vindt plaats in de periode van 5 januari 2015 tot 3 juli 2015 en 
duurt exact 24 weken. In tabel 1 staan de namen van de verschillende begeleiders. 
 
Tabel I. Begeleiders bij stage. 

Naam  Instituut  Functie  Rol in begeleiding 

Janneke van Montfort Staatsbosbeheer Strategisch adviseur Stagebegeleider  

Perry Cornelissen Staatsbosbeheer Ecoloog Stagebegeleider 

Han Olff RUG Docent Bèta docent  

Peter Weesie RUG, Science Business 
& Policy  

Docent  SBP docent 
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1.5 Werkwijze  
In methodisch opzicht bestaat het onderzoek uit literatuuronderzoek en een reeks gesprekken met 
wetenschappers, medewerkers van terreinbeheerders en personen die direct betrokken zijn bij de 
Oostvaardersplassen. Het literatuuronderzoek bestaat uit de analyse van primaire bronnen, 
beleidsdocumenten die gaan over de Oostvaardersplassen, en secundaire bronnen, 
wetenschappelijke literatuur over de relatie wetenschap-beleid en partnerschappen. 
De werkwijze bestaat uit (1) een actorenanalyse. (2) Situatiebeschrijving van de huidige organisatie 
en de voorlopige ideeën van Staatsbosbeheer voor de kennisagenda. (3) Literatuurstudie naar 
samenwerkingsverbanden. (4) Gesprekken met wetenschappers over een samenwerkingsverband 
met Staatsbosbeheer. (5) Het in kaart brengen van de, door verschillende partijen, genoemde 
succesfactoren en daarmee een advies geven over de wijze waarop Staatsbosbeheer een 
samenwerkingsverband voor de kennisagenda kan organiseren. 

1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de actoranalyse te lezen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een situatiebeschrijving 
gedaan van onderzoek en de kennisagenda in de OVP. Dit hoofdstuk laat zien wat de voorlopige 
ideeën van Staatsbosbeheer zijn voor de organisatie van de kennisagenda. In hoofdstuk 3 wordt ook 
kort beschreven wat er aan onderzoek is gedaan en waar nog meer onderzoek naar gedaan zou 
kunnen worden. In hoofdstuk 4 staat het literatuuronderzoek naar samenwerkingsverbanden 
beschreven. In hoofdstuk 5 worden de verschillende criteria vanuit wetenschappers in beeld 
gebracht. In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe een samenwerkingsverband georganiseerd kan 
worden aan de hand van criteria vanuit modellen, Staatsbosbeheer en de wetenschappers, gevolgd 
door het advies. 
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Hoofdstuk 2 - Actoranalyse 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste actoren voor de kennisagenda vermeld. Door de 
verschillende actoren in kaart te brengen, wordt er een overzicht gecreëerd van welke belangen 
belangrijk zijn. Per actor worden de belangen en de machtspositie ten opzichte van de kennisagenda 
beschreven. Figuur 3 geeft een overzicht van waar de verschillende actoren staan ten opzichte van 
belang en macht. Deze actoranalyse is gebaseerd op rationele gronden en daarbij zijn de partijen die 
niet gebaat zijn bij kennis en vooral op emotionele gronden handelen niet meegenomen. De 
actoranalyse is tot stand gekomen door middel van brainstorming met de projectgroep van de 
toekomstagenda.  

2.1 De actoren  
Tabel 2: Actoren betrokken bij de kennisagenda en hun belang voor kennisontwikkeling 

Actoren Macht 
0, +, ++ 

Belang  
--, -, 0, +, ++ 

Belang factoren Uitleg 

Staatsbosbeheer ++ ++  Kennisontwikkeling ecosysteem; 
kennisinstituut op het gebied van 
beheer (wetlands; grote herbivoren, 
etc.) 

 Evaluatie en verbetering beheer 

 Positie & status SBB en OVP 
verbeteren 

 Nulmeting voor landbouw* 

 Draagvlak vergroting** 

 Nationaal park *** 

*De kuddes zijn niet behandeld met medicijnen en 
andere verzorging. De kuddes zijn hierdoor een goed 
referentiepunt voor bijvoorbeeld de landbouw. 
**Meer inzicht in beleving van onderzoekers en 
transparanter naar buiten communiceren. 
*** Kennisagenda onderdeel van nationaalpark concept 

Ministerie van 
Economische zaken 

++ 0/+  Politieke onderbouwing  

 Politieke eigenaarschap* 

 Internationale prestige 

* EZ is en blijft politiek- en beleidsverantwoordelijk t.a.v. 
dierenwelzijn grote grazers 

Ministerie infrastr. 
en milieu 

++ +/-*  Economische ontwikkeling * Kennis kan negatieve effecten bevestigen of juist 
ontkrachten 

Provincie Flevoland + ++  Politieke onderbouwing 

 Politiek eigenaar van natuurbeleid* 

 Economische ontwikkeling dmv 
prestige** 

 Draagvlak vergroting omwonenden 

 Nationaal park 

* Zorgen dat de dat natuurbeleid zoals Natura 2000 
doelstellingen gehandhaafd wordt 
** Meer bekendheid zorgt voor hogere inkomsten 
recreatie 
 

Raad van Europa 0 0  Promotie van top natuur  

Wetenschappers 
(NL&Int.) 

+ ++  Faciliteren onderzoek 

 Meer kennis vergaren 

 Educatie* 

 Maatschappelijke toepassing** 

 Prestige*** 

* Studenten inzetten 
** Kennisagenda zorgt voor meer toegepast onderzoek 
*** Natuurontwikkeling met behulp van wetenschap 

Gemeenten Almere 
en Lelystad 

0 0/+  Educatie * 

 Economische ontwikkeling 

 Draagvlak vergroting bewoners 

 Prestige 

 Nationaal park 

* scholen inzetten 

Maatschappelijke 
adviescommissie 
(MAC) 

0/+ ++  Onderbouwing maatschappelijke 
beslissingen 

 Uitzetten van vragen 

 

Waterschap 
Zuiderzeeland 

++ 0/+  Kaderrichtlijn water* 

 Onderbouwing maatregelen 

* Beleid voor goede kwaliteit van het oppervlakte- en 
grondwater 

Onderzoekbureaus 0 +  Meer opdrachten* * Door het in kaart brengen van onderzoeksvragen kan er 
meer worden uitgezet 
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Natuurbescherming
sorganisaties 

0 +  Beter inzicht in stand van zaken 

 Meer kennis natuur behoud 

 

Dierenbescherming
sorganisaties 

0 +  Beter inzicht in stand van zaken 

 Meer kennis dierenwelzijn 

 

Andere 
terreinbeheerders  

0 +  OVP voorbeeldfunctie 

 Meer kennis natuurbeheer 

 

Jachtverenigingen 0 +/-*  Kennis beheer * Kennis kan negatieve effecten bevestigen of juist 
ontkrachten 

Landbouwsector 0 +/-*  Systeem kennis 

 Bedreiging ruimte en ziektes 

* Kennis kan negatieve effecten bevestigen of juist 
ontkrachten 

Recreatiesector 0/+ ++  Inzicht in beleving 

 Meer bezoekers 

 Kennis over mogelijkheden 
recreatieondernemers 

 

Luchthaven 
Lelystad 

0 +/-*  Economische ontwikkeling, 
uitbereiding luchthaven 

* Kennis kan negatieve effecten bevestigen of juist 
ontkrachten 

Lokale 
organisaties* 

   Vergroting betrokkenheid 

 Verbreding van kennis 

* Bijvoorbeeld IVN Lelystad, de Vogel- en Natuurwacht 
Zuid-Flevoland en de KNNV, zij staan tussen de bezoekers 
en de wetenschappers in 

Bezoekers + +  Meer mogelijk 

 Aantrekkelijker 

 

Vrijwilligers 0 +  Helpen bij uitvoering  

2.2 Deelconclusie: 

Staatsbosbeheer en wetenschappers zijn de belangrijkste actoren bij de uitvoering van een 
kennisagenda. Echter, naast Staatsbosbeheer en de wetenschappers hebben ook de provincie, de 
MAC en de recreatiesector belang bij een kennisagenda en de uitvoering daarvan. EZ, het waterschap 
en I&M hebben vooral veel macht en minder belang, als zij met onderzoeksvragen komen hebben die 
de meeste prioriteit. De Provincie, het ministerie van Economische Zaken, het waterschap, de MAC 
en de recreatiesector zijn dus actoren waar rekening mee gehouden zal moeten worden. De andere 

actoren hebben wel 
belang bij een 
kennisagenda, maar 
niet voldoende 
macht waardoor hier 
minder rekening 
mee gehouden hoeft 
te worden.  

 

Figuur 3: Op de y as 

staat de machtspositie 

en op de x as de 

belangen van de 

verschillende actoren 

bij de kennisagenda.  
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Hoofdstuk 3 - Onderzoek Oostvaardersplassen 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het wetenschappelijk onderzoek in de Oostvaardersplassen op 
dit moment georganiseerd is en hoeveel uitgangen(publicaties) dit opgeleverd heeft. Daarnaast 
wordt er beschreven wat de voorlopige toekomstplannen zijn van Staatsbosbeheer voor de 
kennisagenda en het wetenschappelijk onderzoek in het gebied.  

3.1 Heden 
Gezien de vele belangstelling is het verassend dat er relatief weinig onderzoek wordt gedaan in de 
Oostvaardersplassen. Het onderzoek dat gedaan wordt bestaat vooral uit kleine, losstaande 
onderzoeken, veelal uitgevoerd door studenten (bijlage II, A). Er is maar een klein aantal 
onderzoekers die grotere onderzoeksprojecten hebben opgezet in de Oostvaardersplassen. 
Onderzoekers die op dit moment actief zijn in de Oostvaardersplassen werken bij Rijkswaterstaat, 
Altenburg & Wymenga, Staatsbosbeheer en Rijksuniversiteit Groningen (A). Vaak worden de 
onderzoeksresultaten van externen niet doorgevoerd naar het beheer (A). Naar aanleiding van het 
BAC advies in 2011, om meer onderzoek in de OVP te faciliteren is besloten een “Wetenschappelijke 
klankbordgroep” (WKG) voor de Oostvaardersplassen in te stellen. De WKG moest onderzoek gaan 
initiëren en coördineren en bestaat uit drie onafhankelijke personen (A). Momenteel is de 
Wetenschappelijke Klankbordgroep Oostvaardersplassen niet erg actief (A). De WKG heeft het 
afgelopen jaar vooral haar toetsende rol ingevuld.  

Monitoring 
In 2012 is een onderzoeks- en monitoringsplan voor de OVP opgezet, waarin een overzicht van de 
monitorings- en onderzoeksvragen en de organisatie daarvan wordt omschreven (3). In dit 
onderzoeks- en monitoringsplan wordt monitoring beschreven als het meten (kwalitatief of 
kwantitatief) van de toestand van het systeem, oftewel het verzamelen, archiveren en rapporteren 
van basisgegevens, bijvoorbeeld aantallen hoefdieren of waterpeil (3). Onderzoek wordt het plan 
beschreven als het nader analyseren van gegevens: het integreren van kennis, het onderzoeken van 
relaties en het toetsen van hypothesen over het functioneren van het systeem en de invloed van het 
gevoerde beheer daarop (3). 
De doelstelling van monitoring is drieledig. Ten eerste vindt er monitoring plaats ter evaluatie van 
het (kwantitatieve) doelbereik. Deze monitoring moet inzicht geven of de instandhoudingsdoelen 
bereikt zijn. Instandhoudingsdoelen komen voort uit verschillende (wettelijke) kaders en (Europese) 
richtlijnen beschreven in het Natura 2000 managementplan (4). Ten tweede vindt er monitoring 
plaats ter evaluatie van genomen maatregelen. Uit deze monitoringsgegevens moet blijken of de 
maatregelen het gewenste effect hebben op de soorten in het gebied (4). Ten derde vindt monitoring 
plaats om inzicht te krijgen in natuurlijke processen zoals populatiedynamica van de grote herbivoren 
en onderlinge concurrentie of ontwikkeling van vegetatiestructuurtypen en de effecten daarvan op 
diversiteit en aantallen vogels (I). Door monitoringsgegevens te combineren en te analyseren kunnen 
ook fundamentele kennis vragen beantwoord worden die de kennis over het gehele systeem 
vergroten (3). 
 
Onderzoek 
In 34 jaar zijn er 42 peer reviewed publicaties verschenen, die betrekking hebben op de 
Oostvaardersplassen (tabel 3). Als er wordt gekeken naar de verdeling van de publicaties en de 
rapporten in de loop van de tijd in bijlage III, is te zien dat er veel is gedaan in de jaren 90 en daarna 
minder. Wat betreft fundamentele vragen is er veel onderzoek gedaan naar de grote grazers, 
vegetatie en vogels (bijlage III). Vooral buiten de niet natuurwetenschappelijke kennisdomeinen 
ontbreekt het aan wetenschappelijk onderzoek, zoals de sociale en culturele domeinen (bijlage III). Er 
is behoefte aan meer onderzoek zowel over recreatie en beleving van de Oostvaardersplassen als 
over de emotie rondom het concept Oostvaardersplassen (A). Wetenschappelijk inzicht in de ideeën 
en waarden die door mensen en groepen worden gehanteerd zijn voor een duurzame toekomst van 
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de Oostvaardersplassen van groot belang, omdat de mens een wezenlijke factor is en blijft in de 
vormgeving van het gebied (A). Door de maatschappij te betrekken bij de kennisagenda vergroot SBB 
haar transparantie, wat er voor zorgt dat dilemma’s ook buiten de organisatie bekend zijn en 
daardoor voor minder discussie zorgen (B).  
 
Tabel 3: Aantal publicaties in rapporten binnen verschillende kennisdomeinen. 

 

3.2 Toekomst  
Staatsbosbeheer heeft de wens om in de toekomst de monitoring en het onderzoek dat plaatsvindt 
met betrekking tot de Oostvaardersplassen beter te benutten. Dit kan bereikt worden door de 
kennisbehoefte vanuit het beheer, omgeving en wetenschap goed in beeld te brengen, de 
verschillende monitorings- en onderzoeksactiveiten te coördineren en af te stemmen op die 
kennisbehoefte (A). Dit wil Staatsbosbeheer gaan doen met behulp van een kennisagenda. In deze 
paragraaf wordt beschreven wat de voorlopig geplande stappen en ideeën zijn voor de oprichting en 
organisatie rondom de kennisagenda.  
Staatsbosbeheer gaat eerst de kennisbehoefte vanuit het eigen beheer in kaart brengen. Daarna zal 
Staatsbosbeheer een aantal stakeholders raadplegen, zoals de wetenschap en de bestaande 
wetenschappelijke klankbordgroep, om de kennisbehoefte van buiten de organisatie in kaart te 
brengen. De interne en externe kennisbehoefte wordt vervolgens bij elkaar gebracht in thema’s 
(ecologie, dierenwelzijn, sociologie, ethologie, bestuurskunde, recreatief-toeristisch, ethiek, etc.). Via 
een selectieproces zal er een uit te voeren kennisagenda tot stand komen.  
 
Voor de uitvoering van de kennisagenda is door Staatsbosbeheer intern een coördinator 
aangewezen. De coördinator zal verschillende taken op zich gaan nemen:  

 Totstandkoming kennisagenda coördineren, verzamelen kennisbehoefte vanuit de 
verschillende groepen. 

 Organiseren verschillende commissies, op pagina 17 staat beschreven welke dit zijn. 

 Opstellen kennisagenda en doorgeven aan de juiste commissie. 

 Agenda in overleg met beheerders en onderzoekers uitzetten in tijd. 

 Binnenkomende onderzoeksvragen beoordelen op criteria en toetsen aan agenda. 

 Opstellen richtlijnen voor onderzoek in en over OVP. Hierin wordt vastgelegd hoe met 
onderzoeksgegevens wordt omgegaan, afspraken over publicatie van gegevens, etc.  

 Opstellen richtlijnen voor communicatie over het onderzoek 

 Afstemmen van agenda's van veldonderzoek en boswachter  
 
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er een formele overeenkomst met onderzoeksinstituten 
opgesteld wordt. In deze overeenkomst worden de afspraken duidelijk beschreven, zodat hier geen 
verwarring over kan ontstaan. Met de overeenkomst kan bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt aan 
de onderzoekers dat er ook meegedacht en gezocht zou moeten worden naar meerjarige financiering 
van het onderzoek. Immers, de middelen hiervoor vanuit Staatsbosbeheer zijn nihil.  

Domein Publicaties Jaar Rapporten NL Jaar 

Morfologie 4        (Int.) 1998-2004 19 1975-2007 

Grote grazers 3        (1 NL, 2 Int) 1998-2014 23 1984-2010 

Fauna 2        (NL) 1996, 2012 16 1983-2014 

Vegetatie 18      (6 NL, 12 Int.) 1982-2015 5 1978-2003 

Dierenwelzijn 5        (1 NL, 4 Int.) 1991-2015 7 1996-2010 

Vogels 22      (5 NL, 17 Int.) 1981-2013 29 1973-2013 

Emotie & Ethiek 12      (NL, 3 Int) 2005-2015 1 2002 

Recreatie & Educatie 1        (NL) 2006 17 1983-2015 

Communicatie 0  3 1997-2007 
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Momenteel wordt binnen Staatsbosbeheer gediscussieerd over het idee om voor de uitvoering van 
de kennisagenda vier nieuwe commissies te vormen:  

 De besliscommissie beslist op basis van criteria welke vragen verder uitgewerkt zullen gaan 
worden via monitoring en onderzoek. De samenstelling van de besliscommissie is nog niet 
helemaal bekend, maar in deze commissie zullen zeker de gebiedsmanager, de beheerder 
verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de monitorings- en onderzoekscoördinator 
vanuit SBB deelnemen. Vanuit andere gelederen kunnen ook mensen worden gevraagd, 
maar deze moeten onafhankelijk zijn en niet betrokken bij de uitvoering van de 
onderzoeksvragen. 

 De Maatschappelijke Adviescommissie Oostvaardersplassen (MAC) ondersteunt SBB bij het 
beheer. Maatschappelijke vraagstukken waar SBB mee te maken krijgt betreffende het 
beheer van de OVP zal SBB in de MAC bespreken. Daarnaast kan de MAC zelf ook 
vraagstukken neerleggen, waarvan zij denkt dat deze van belang kunnen zijn voor het 
beheer. De uiteindelijke samenstelling is nog niet bekend. 

 De wetenschappelijke adviescommissie zal SBB adviseren welke onderzoeksvragen vanuit 
de wetenschap ook van belang zouden kunnen zijn voor het beheer van de 
Oostvaardersplassen of die vanuit puur wetenschappelijk oogpunt van belang zijn en waarbij 
SBB zou kunnen faciliteren. In deze adviescommissie zullen strategische denkers uit de 
wetenschappelijke (niveau hoogleraar) hoek komen te zitten die ook een breed 
maatschappelijk belang voorstaan. De leden zijn onafhankelijk en niet betrokken bij de 
uitvoering van de onderzoeksvragen. 

 In de Onderzoeksgroep OVP zitten naast Staatsbosbeheer (coördinator en beheerder), ook 
universitair onderzoekers (op niveau (hoofd) docent) vanuit verschillende 
onderzoeksdisciplines (thema’s). Zij zullen het uiteindelijke monitorings- en 
onderzoeksprogramma Oostvaardersplassen opstellen, uitvoeren en coördineren. Hierin 
zullen de onderzoeksvragen, op hoofdlijnen de methode, de samenwerkingsverbanden, 
financiering en planning worden uitgewerkt. Dit programma zal ook kunnen gaan dienen als 
basis om onderwijsinstellingen of studenten gericht in te zetten op onderzoeksvragen waar 
nog geen mensen op konden worden ingezet.  

 
Veldonderzoek 
Staatsbosbeheer wil structurele relaties aanknopen of bestendigen met een aantal 
wetenschappelijke instellingen en opleidingen. Deze structurele relaties zorgen voor continuïteit van 
de kennisagenda wat belangrijk is voor zowel de beheerder als de onderzoeker. Door deze relaties 
wordt namelijk voorkomen dat iedereen met een idee dit kan gaan onderzoeken en vervolgens de 
resultaten niet deelt met het beheer. Ook  krijgt de onderzoeker door deze structurele relatie 
zekerheid over de uitvoering van langdurig onderzoek. Om onderzoek en monitoring te faciliteren wil 
Staatsbosbeheer op korte termijn de faciliteiten van een veldstation gaan aanbieden (12). Daarnaast 
is het de wens van SBB een speciaal onderzoeksgebied in te richten t.b.v. experimenteel 
veldonderzoek, zodat experimenteel sleutelprocessen kunnen worden onderzocht die voor de 
kennisontwikkeling, het beheer van het gebied of vergelijkbare gebieden of anderszins van belang 
zijn. Het plan is om het onderzoeksstation naast het faciliteren van studenten ook voor andere 
educatieve doeleinden te gebruiken en het kan een plek gaan bieden voor vrijwilligers die 
meedraaien in de monitoring in en rondom de Oostvaardersplassen. Op deze manier krijgt het 
station ook een functie als ontmoetingsplaats van onderzoekers, studenten, vrijwilligers en 
beheerders waardoor kennis kan worden uitgewisseld. Staatsbosbeheer wil verder gaan kijken naar 
overnachtingsmogelijkheden binnen de gemeente Lelystad. Over functies, (co)financiering, 
organisatie/beheervorm en inrichting van het onderzoeksstation wordt nog verder nagedacht.  
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3.3 Deelconclusie 
Om multidisciplinair onderzoek te faciliteren is Staatsbosbeheer bezig met het opzetten van een 
kennisagenda en de organisatie daaromheen. De eerste stap richting de kennisagenda is al genomen, 
er is een coördinator aangesteld. Het stappenplan van Staatsbosbeheer bestaat uit eerst vragen 
vanuit verschillende domeinen verzamelen en vervolgens vragen selecteren en prioriteren. Het idee 
van Staatsbosbeheer is om vier verschillende commissies op te stellen met elk een eigen 
takenpakket, om belangenverstrengeling te voorkomen. In de volgende hoofdstukken zal worden 
onderzocht of deze commissies de oplossing zijn voor een werkend samenwerkingsverband. 

  



19 
 

Hoofdstuk 4 - Verschillende samenwerkingsverbanden 
In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom een samenwerkingsverband een oplossing zou kunnen zijn 
voor de tot op heden vergaarde versnipperde kennis. Daarnaast worden samenwerkingsverbanden, 
gevonden in de literatuur, en praktijkvoorbeelden beschreven. 

4.1 Samenwerkingsverbanden uit de literatuur 
Er is al veel kennis over de OVP, maar de ‘kennishuishouding’ laat op sommige punten te wensen 
over. Met kennishuishouding wordt het agenderen, ontwikkelen, inventariseren, beschikbaar maken 
en uitwisselen van kennis bedoeld (10). De huidige kennishuishouding heeft een versnipperd 
karakter, wat niet verwonderlijk is, gezien de gewenste diversiteit van beleidsterreinen, organisaties 
en inhoudelijke thema’s die een rol spelen in het OVP gebied. Het gevolg van versnippering is dat 
problemen veelal afzonderlijk worden aangepakt. Kennisversnippering beperkt hierdoor het lerend 
vermogen in een natuurgebied: het vermogen om op basis van voortdurende ontwikkeling en 
uitwisseling van kennis te komen tot de beste manieren om duurzaam met het natuurgebied om te 
gaan en adequaat in te spelen op onzekere en veranderende omstandigheden (10).  
 
Om de Oostvaardersplassen op systeemniveau te kunnen begrijpen is daarom een integrale aanpak 
nodig. Om een integrale aanpak te bereiken is een combinatie van meer dan één wetenschappelijke 
discipline nodig, met nadruk op bèta-gamma-interactie. De wetenschap kan helpen bij het begrijpen 
van het systeem en het oplossen van praktijkproblemen. De beheervragen op een goede manier in 
het wetenschappelijke onderzoek brengen vergt echter veel interactie tussen wetenschap en beheer 
(11). Er worden daarom steeds vaker samenwerkingsverbanden gesloten tussen onderzoekers en 
mensen uit de praktijk, waarin de kennis van wetenschappers en beleidsmakers over een gebied 
samen worden gebracht en voor beide groepen inzichtelijk gemaakt (10). Deze 
samenwerkingsverbanden zijn gericht op de lange termijn. Samenwerkingen tussen beheerders en 
onderzoekers kan lastig zijn doordat de partijen uit twee verschillende werelden komen. Die 
werelden stellen specifieke eisen aan de deelnemers, die daardoor verschillende belangen en 
prioriteiten hebben (13). Daarnaast kan teveel invloed van beleid op wetenschap ten koste gaan van 
de wetenschappelijke onafhankelijkheid, waardoor er een balans moet worden gevonden (14). Voor 
de kennisagenda wordt een samenwerkingsverband gevormd tussen de OVP beheerders (figuur 2) en 
verschillende onderzoeksinstanties, gericht op het onderzoeken van beleid en praktijk vraagstukken 
die centraal staan in de Oostvaardersplassen.  
 
In de literatuur worden verschillende samenwerkingsmodellen beschreven. Screening van 
verschillende samenwerkingsmodellen, zorgde voor een selectie van vier modellen toepasbaar voor 
de Oostvaardersplassen. In deze modellen werken verschillende partijen samen om bruikbare kennis 
boven tafel te krijgen, wat overeenkomt met het geplande samenwerkingsmodel voor de 
kennisagenda van de Oostvaardersplassen.  
Bij het joint fact finding samenwerkingsmodel werken partijen met (deels) strijdige belangen, 
inzichten of opvattingen samen om de kennis boven tafel te krijgen die in de ogen van alle 
betrokkenen relevant en betrouwbaar is. Dit model is toegepast in het Waddenzee gebied waarbij 
maatschappelijke stakeholders samen werkten met onderzoekers (10).  
Onderzoek-praktijk partnerschappen focussen zich op relevante problemen. Dit model is uitgevoerd 
met scholen en onderzoekers. De onderzochte problemen zijn kwesties en vragen die de 
schooldirectie dringend en belangrijk vindt (15). 
Kenniscoproductie is een vorm van kennisontwikkeling waarbij onderzoekers afkomstig uit 
verschillende wetenschappelijke vakgebieden samenwerken met maatschappelijke stakeholders. Het 
gaat dan om partijen die vanuit verschillende disciplines, organisatorische achtergronden en locaties 
kennis aandragen en op die manier bijdragen aan het produceren van gezamenlijke kennis. De 
wetenschappelijke kennisproductie wordt op die manier aangevuld vanuit andere domeinen, zoals 
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ervaringskennis van consumenten en burgers, en kennis geproduceerd door consultancybureaus, de 
zogeheten ‘extended peer community’ (13,16). 
Wetenschap en politiek interfaces (SPI's) zijn de vele manieren waarop wetenschappers, 
beleidsmakers en anderen samenwerken om te communiceren, ideeën uit te wisselen en 
gezamenlijk kennis ontwikkelen om het beleid en de besluitvorming en / of onderzoek te verrijken. 
SPI zorgen voor uitwisseling van informatie en kennis die leidt tot leren, en uiteindelijk het 
beïnvloeden van beslissingen en het veranderen van gedrag (17) 
 
De verschillende samenwerkingsmodellen komen erg overeen en een aantal succesfactoren werden 
dan ook bij meerdere modellen genoemd (zie tabel 4). Tabel 4 geeft een overzicht van de 
succesfactoren die de vier verschillende samenwerkingsmodellen benoemen. Voor een uitgebreide 
beschrijving van deze succesfactoren zie bijlage V. 

Tabel 4: Succesfactoren van de verschillende samenwerkingsmodellen 

          Modellen 
 
Succesfactoren 

Joint 
fact 
finding 

Research 
practise 
partnerships 

Kenniscoproductie Wetenschap & 
politiek 
interface 

Voortdurend reflectie en evaluatie X  X  X 

Voortdurend interactie X   X 

Samenwerking aan het begin en einde  X X  

Participatieve processen organiseren X    

Kennis(data)systeem oprichten X X  X 

Ervaringskennis gebruiken X  X  

Tijd en middelen investeren in lerend vermogen  X X X X 

Tijd, middelen en infrastructuur inzetten voor het 
samenwerkingsverband 

 X   X  

Duidelijke rolverdeling X X X X 

Duidelijk geformuleerd doel X  X  X  

Gelijkheid  X   

Mutualisme  X   

Lange termijn  X   

Focus op 1 thema/ onderzoeksrichting  X  X 

Duidelijke probleemdefinitie in de beginfase   X  

Stakeholders opnemen in evaluatiecommissie  X  X X 

Enige afstand tussen deelnemers   X  

Deelnemers voldoende kennisniveau   X  

Deelnemers met statuur    X X 

Kennis verbreden naar andere contexten   X  

Onafhankelijke facilitator  X  X X 

Flexibiliteit   X X 

Relevantie    X  

Gebruik van begrijpelijke taal    X  

Onafhankelijkheid    X 

Transparantie    X 

Peer reviewed publicaties    X 

Continuïteit in voortbestaan    X 

Regels voor uitgangen opstellen (publicaties, 
rapporten etc.) 

   X 

Afstemmen van incentivesystemen   X   

 

De vier beschreven samenwerkingsmodellen hebben elk eigen specifieke criteria. Echter, er zijn ook 
een aantal punten waarop de modellen overlappen, zie tabel 4. Alle vier de modellen geven aan dat 
er een duidelijke rolverdeling moet zijn, wil een samenwerkingsverband slagen. Onduidelijkheid over 
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de rol die een persoon speelt in het proces, is namelijk vaak een bron van frustratie. Verder geven 
meerdere modellen aan dat er voortdurende reflectie moet plaatsvinden, reflectie kan namelijk tot 
meer discussie leiden. Verder moet er een datasysteem beschikbaar komen waarin alle data van de 
verschillende onderzoeken en monitoring te vinden is. De modellen geven ook aan dat het wenselijk 
is dat er genoeg tijd en middelen in een samenwerkingsverband gestoken wordt. Het handhaven van 
een samenwerkingsverband kost blijvende werkzaamheden en aandacht. Verder geven meerdere 
modellen aan dat een evaluatiecommissie met stakeholders moet worden opgezet. Indien goed 
beheerd en met de juiste betrokken mensen, zijn deze evaluatiecommissies uiterst nuttig om 
belangrijke onderzoeksrichtingen aan te geven die van waarde zijn voor het beleid en de resultaten 
onder de aandacht te brengen van de beleidsmakers. Een onafhankelijke facilitator kan de 
beheerders en wetenschappers met elkaar verbinden.  
 

4.2 Praktijkvoorbeelden 
Er zijn al meerdere natuurorganisaties die een samenwerking zijn aangegaan met wetenschappers. In 
deze paragraaf worden een aantal voorbeelden van dit soort samenwerkingen beschreven. Voor een 
uitgebreidere beschrijving zie bijlage IV. 

CCWO Natuurmonumenten Schiermonnikoog 
Het principe van het CCWO Natuurmonumenten Schiermonnikoog is dat de beheerder, provincie, 
gemeente en enkele wetenschappers twee keer per jaar bij elkaar komen om informeel over het 
onderzoek te overleggen. Resultaten van het onderzoek en nieuwe onderzoeksvoorstellen worden 
bij dit overleg besproken met daarbij de eventuele aanvraag van vergunningen. Nieuwe 
onderzoeksvoorstellen worden tijdens de bespreking goed gekeurd of niet door de voorzitter. Het 
CCWO zorgt ook voor voorlichting aan de bevolking. (D) 
 
Nationaal park de Biesbosch 
De Biesbosch is al jaren het gebied voor wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels heeft SBB een 
netwerk van onderzoekers opgebouwd die actief onderzoek doen in de Biesbosch en onderzoek in de 
Biesbosch integreren in het curriculum van de opleiding. De Biesbosch heeft geen onderzoeksbudget, 
maar faciliteert wel onderzoek door: de lange reeks gegevens beschikbaar te stellen, in het gebied 
onderzoeksfaciliteiten te hebben (bootjes, station, begeleiding ecoloog en boswachters) en door 
onderzoeksvragen te formuleren die een directe toepassing hebben op het beheer of de 
instandhouding van het Nationaal Park de Biesbosch. Er is een kader gegeven voor de monitorings- 
en onderzoeksvragen aan de hand van de doelen voor het Nationaal Park de Biesbosch. Buiten deze 
doelen kan geen onderzoek gedaan worden onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Park. De 
maatschappelijke onderzoeksvragen zijn nog niet geïnventariseerd en het onderzoek betreft dus 
vooral natuurwetenschappelijk onderzoek. (18,E) 
 
OBN kennisnetwerk 
Het Kennisnetwerk Ontwikkeling Beheer Natuurkwaliteit is een landelijk, onafhankelijk en innovatief 
platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer 
samenwerken (19). Binnen het netwerk signaleren terreinbeheerders, onderzoekers, universiteiten, 
adviesbureaus, rijk, provincies, waterschappen en overige overheden samen problemen in het 
beheer en zetten deze om in onderzoekvragen die kunnen leiden tot concrete maatregelen voor 
beheer, behoud en herstel van bos en natuur (19). Het bijbehorende, vaak meerjarige, onderzoek 
wordt via een aanbestedingstraject aan onderzoeksinstellingen gegund, zodat de slager niet zijn 
eigen vlees keurt (19). Tijdens de gehele cyclus van probleemverkenning, vraagarticulatie, 
beoordeling van onderzoeksvoorstellen, onderzoeksbegeleiding en verspreiding van kennis werken 
beheerders en onderzoekers intensief samen in de deskundigenteams (19). OBN-onderzoek is een 
belangrijk hulpmiddel bij de afstemming tussen beheerder en onderzoeker (20). Een netwerk van 
kennisleveranciers (onderzoekers) en kennisgebruikers (beheerders, inrichters en beleidsmakers) 
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zorgt voor toegang tot een groot (wetenschappelijk) kennisreservoir, aansluiting op kennisbehoefte 
en borging van kennis (19). De uitkomsten worden met de buitenwereld gecommuniceerd en de 
maatschappij wordt aangezet tot citizen science. Het OBN kennisplatform resulteert concreet in 
kostenbesparing van het natuurbeheer door het vergroten van de efficiency, efficiëntere realisatie 
van Natura 2000 en biodiversiteitdoelstellingen en verspreiden van innovatieve kennis (21). 
 
De Waddenacademie 
Het Waddengebied is een proeftuin van allure om de interactie tussen wetenschap en beleid beter te 
ontwikkelen. Voor de vormgeving van een duurzame toekomst van het waddengebied is nieuwe 
kennis en expertise nodig over de natuurlijke, economische en sociaal-culturele staat en ontwikkeling 
van het gebied. De doelstelling van de Waddenacademie is om, op een voor de wetenschap 
inhoudelijk stimulerende en voor beleid relevante wijze, de kennis van de natuurontwikkeling, de 
sociaaleconomische en de culturele ontwikkeling van de Waddenzee en het waddengebied te 
integreren en verder te versterken, dit doet zij met name door gebruik te maken van het joint fact 
finding model. De Waddenacademie heeft als eerste taak het in kaart brengen welke kennis 
ontbreekt. Als tweede taak de vormgeving van een duurzaam netwerk van gemeenschappelijke 
vraagarticulatie en uitwisseling van kennis en informatie tussen wetenschap, overheid, private 
partijen en maatschappelijke organisaties. De derde taak van de Waddenacademie is een 
samenwerking aangaan met verschillende ministeries, instellingen en instituten zodat de 
kennisagenda van de Waddenacademie een rol gaat spelen in de programmering en consolidatie van 
onderzoek met betrekking tot het waddengebied.  
De Waddenacademie verzorgt een kraamkamer voor kennis en een ontmoetingsplaats voor 
wetenschappers. De Waddenacademie neemt vooral een coördinerende rol aan, zij brengt 
verschillende partijen bij elkaar en brengt in kaart welke kennis er nodig is met behulp van een 
kennisagenda. Per aangegeven thema wordt er een multidisciplinair team gevormd dat hieraan een 
verdere invulling geeft. De Waddenacademie zorgt voor breed toepasbare, integrale kennis over 
duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een dragend 
onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. Het behoud van de natuurwaarden van de 
Wadden met ruimte voor duurzaam menselijk medegebruik is voor de Waddenacademie het 
leidende principe. De Waddenacademie zorgt vervolgens ook dat deze kennis verder verspreid wordt 
en legt daarbij de nadruk op gezamenlijk leren. (11, 22) 
 
Tabel 5: Samenvatting praktijk voorbeelden 
 

Voorbeeld Locatie Samenwerking  Sterke punten Zwakke punten 
CCWO 
Natuurmonumenten  

Schiermonnikoog Beheerder en 
onderzoekers 

 Informele sfeer 

 Kleine groep 

 Maatschappij erbij 
betrekken 

 Slager keurt eigen vlees 

Nationaal park de 
Biesbosch SBB 

Biesbosch Beheerders en 
onderzoekers 

 Faciliteiten aanbieden 

 Kader aangegeven 
waarbinnen onderzoek 

 Geen maatschappelijke 
onderzoeksvragen 

OBN kennisnetwerk Landelijk terreinbeheerders, 
onderzoekers, 
adviesbureaus, rijk, 
provincies, 
waterschappen en 
overige overheden 

 Onafhankelijk  

 Groot kennisreservoir 

 Kostenbesparing dmv 
efficiëntie  
 

 Er moet geld beschikbaar 
zijn 

Waddenacademie Waddenzee wetenschap, overheid, 
private partijen en 
maatschappelijke 
organisaties. 

 Onafhankelijke positie 
als coördinator en 
facilitator  

 Multidisciplinaire teams 
per thema 

 Groot en uitgebreid 
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Analyse Praktijk voorbeelden   
Het CCWO is een goed voorbeeld van hoe simpel samenwerking tussen beheerder en onderzoekers 
eigenlijk kan verlopen. Echter heeft Staatsbosbeheer wel te maken met meerder partijen, constante 
beheerspraktijken, een maatschappelijk onder de loep genomen en kwetsbaar gebied. Het beheer 
van de OVP kan deze methode dan ook niet voorledig overnemen. Dit voorbeeld geeft echter wel 
aan dat het niet erg problematisch is als onderzoekers betrokken bij het evalueren van nieuwe 
voorstellen niet geheel onafhankelijk zijn, het zorgt namelijk juist voor een grote betrokkenheid. Er 
vinden ook onderzoeken plaats uitgevoerd door onderzoekers die geen plaats hebben in de CCWO.  
De Biesbosch is het bewijs dat een faciliterende rol genoeg kan zijn voor het opzetten van een goed 
werkend onderzoeksprogramma. Het opstellen van kaders (thema's) waarbinnen het onderzoek 
moet vallen, kan ook voor het onderzoeksprogramma OVP helpen bij de beslissing voor toelating en 
het zorgt er ook voor dat het onderzoek van waarde is voor het beheer. Dit model kan dan ook als 
voorbeeld dienen voor de Oostvaardersplassen. Het model houd echter geen rekening met 
maatschappelijke vraagstukken en over de verdere samenwerkingsorganisatie met onderzoekers 
wordt niets vermeld in het Onderzoeks- en monitoringsprogamma rapport (18). 
Het OBN kennisnetwerk is een belangrijk hulpmiddel bij de afstemming tussen beheerder en 
onderzoeker. Het is ook een goed voorbeeld voor Staatsbosbeheer van hoe wetenschappelijke 
kennis en praktische ‘know how’ kunnen samengaan. Het is erg sterk dat onderzoeksvoorstellen via 
een aanbestedingsproject aan onderzoeksinstellingen wordt gegund en doordat wetenschappers 
hierom moeten concurreren zal de beste het onderzoek gaan uitvoeren. Echter om dit te kunnen 
doen is er geld nodig en doordat de middelen voor onderzoek bij Staatsbosbeheer nihil zijn is dit niet 
mogelijk. Het zou wel een optie kunnen zijn voor Staatsbosbeheer en de Oostvaardersplassen om 
aan te sluiten bij OBN. Misschien kan er aan het OBN een Oostvaardersplassengroep worden 
toegevoegd of kan het gebied aan een bestaande groep worden toegevoegd. Het OBN zou mogelijk 
kunnen zorgen voor geld voor kleinere onderzoeken, waar weer groter onderzoek uit kan 
voortvloeien (O). 
De Waddenacademie coördineert kennisontwikkeling voor de Waddenzee. Dit doet zij door in kaart 
te brengen welke kennis er nodig is met behulp van een kennisagenda. En vervolgens brengt zij 
verschillende stakeholders, betrokken bij de Waddenzee, bij elkaar. Bij de Waddenzee is deze 
onafhankelijke positie als coördinator en facilitator van kennis nodig doordat de Waddenzee een erg 
groot gebied is met veel verschillende stakeholders. De Oostvaardersplassen is kleiner en er zijn 
minder stakeholders bij betrokken, een losse organisatie voor de kennisontwikkeling is hierdoor niet 
nodig. Wel zou Staatsbosbeheer voor de Oostvaardersplassen ook gebruik kunnen maken van 
thema's met per aangegeven thema een multidisciplinair team dat hieraan een verdere invulling 
geeft.  

4.3 Deelconclusie 
Een samenwerkingsverband tussen beheerders en onderzoekers kan zorgen voor een integrale 
aanpak van de kennisagenda. In de literatuur over samenwerkingsverbanden worden verschillende 
succesfactoren beschreven. De meest genoemde succesfactoren zijn; duidelijke rol verdeling, 
voortdurende reflectie, beschikbaar datasysteem, genoeg tijd en middelen beschikbaar voor een 
samenwerkingsverband, evaluatiecommissie en een onafhankelijke facilitator.  
Praktijkvoorbeelden van andere samenwerkingsverbanden in de natuursector laten zien dat er 
verschillende succesfactoren kunnen zijn zoals bijvoorbeeld informeel overleg, de maatschappij erbij 
betrekken, faciliteiten zoals infrastructuur en personeel beschikbaar stellen, een duidelijk kader of 
werken met multidisciplinaire teams per thema.  

Er is geen model die perfect past binnen de wensen van Staatsbosbeheer en het gebied de 
Oostvaardersplassen. Elk model en praktijk voorbeeld heeft echter sterke kanten die ook voor de 
kennisagenda OVP toepasbaar zijn. Door deze succesfactoren over te nemen hoeft Staatsbosbeheer 
niet geheel het wiel opnieuw uit te vinden. Het uiteindelijke samenwerkingsmodel beschreven in 
hoofdstuk 6 zal daarom een combinatie zijn van de genoemde modellen en praktijkvoorbeelden.   
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Hoofdstuk 5 - Visie Wetenschappers 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de gesprekken met de wetenschappers gepresenteerd. De 
wetenschappers hebben in de gesprekken aangegeven hoe zij een samenwerkingsverband met 
Staatsbosbeheer zien. De ideeën van de wetenschappers zullen in hoofdstuk 6 naast die van 
Staatsbosbeheer gelegd worden om te zien waar overeenkomsten liggen en waar eventuele 
knelpunten.  

5.1 Criteria wetenschappers 
In tabel 6 op pagina 25 is een overzicht te vinden van de criteria die door verschillende 
wetenschappers zijn genoemd in de gesprekken. De wetenschappers zijn gekozen aan de hand van 
voorgaande onderzoeksplannen en gesprekken door Staatsbosbeheer. Het zijn wetenschappers die 
geïnteresseerd zijn in onderzoek in het Oostvaardersplassengebied. Tijdens de gesprekken met de 
wetenschappers hebben zij aangegeven wat voor hen de belangrijkste succesfactoren zijn. Als er 
geen kruisje staat bij een criterium betekent dit dus niet dat deze wetenschapper het hier niet mee 
eens is, het is alleen niet in het gesprek naar voren gekomen.       

Uit de gevoerde gesprekken kwam naar voren dat een groot deel van de onderzoekers goede 
stabiele afspraken over rollen en doelen erg belangrijk vinden. Het aanbieden van faciliteiten door 
Staatsbosbeheer, zoals een veldstation met overnachtingsmogelijkheden en een auto, wordt ook 
door meerdere onderzoekers genoemd. Daarbij komt dat zij niet veel zien in gezamenlijke 
financiering, maar meer in een in-kind vergoeding, geen geld maar faciliteiten aanbieden. De 
onderzoekers doen graag onderzoek in hun eigen uren, maar verwachten daar wel onafhankelijkheid 
en vertrouwen voor terug. Met onafhankelijkheid wordt bedoeld dat onderzoekers makkelijker hun 
eigen gang kunnen gaan. Een veldstation, een auto en toegang tot het gebied dragen bij aan deze 
onafhankelijkheid. Meerdere onderzoekers noemden ook het vormen van een evaluatiecommissie, 
die binnenkomende onderzoeken beoordeelt, aansluiting probeert te vinden met andere projecten, 
zorgt dat het onderzoek van een wetenschappelijk publiceerbaar niveau is en dat 
onderzoeksresultaten ook bruikbaar voor het beheer zijn. Volgens de onderzoekers is het wenselijk 
dat in de commissie onderzoekers van een zeker wetenschappelijk zitten met verschillende 
expertises, beheerders en maatschappelijke stakeholders. De onderzoekers zijn van mening dat 
Staatsbosbeheer de regie en coördinatie uitvoert en zo overzicht probeert te behouden. De 
onderzoekscommissie geeft dan ook alleen advies aan Staatsbosbeheer en neemt zelf geen 
besluiten. Twee onderzoekers noemen ook nog een overkoepelende kleinere commissie die het 
onderzoek over het algemeen en de evaluatiecommissie beoordeelt op functionering. De 
onderzoekers zijn van mening dat er zowel fundamenteel als toepasbaar onderzoek plaats zou 
kunnen vinden. Voor veel toepasbaar onderzoek kunnen ook studenten en hogescholen worden 
ingezet. Zij voeren graag opdrachten uit en beantwoorden daarmee vragen van Staatsbosbeheer. 
Hiervoor is het wenselijk dat Staatsbosbeheer wel eerst al haar eigen vragen goed op een rijtje zet. 
Dit is dan ook een veel genoemde criterium, want een onderzoeksagenda met vragen en prioriteiten 
vanuit Staatsbosbeheer kunnen helpen het onderzoek richting te geven.  

Verder zijn de onderzoekers van mening dat het zeer wenselijk als de communicatie verbeterd 
wordt, zowel voor de beheerders onderling als tussen de beheerders en de onderzoekers. Ook zou er 
naar buiten beter gecommuniceerd kunnen worden over het onderzoek, met bijvoorbeeld borden, 
een website etc. Hierdoor verhoogt Staatsbosbeheer de transparantie en daarmee waarschijnlijk ook 
het maatschappelijke draagvlak.  
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Tabel 6: Criteria van Staatsbosbeheer en een aantal wetenschappers 

                               Onderzoeker aan  
 
 
Succesfactoren 

WUR 
ecologie 
(L) 

VU 
ecologie 
(N) 

UU 
ecologie 
(M) 

RuG 
ecologie 
(R) 

UU 
diergeneeskunde 
(P) 

UVA  
geo-ecologie 
(Q) 

CAH 
toegepaste 
biologie (S)  

HAS 
toegepaste 
biologie (T) 

Onderzoek         
Multidisciplinair     X  X    

Kennis verbreden naar andere contexten    X      

Zowel toegepast als fundamenteel onderzoek X  X  X  X  X    

Alleen toegepast onderzoek       X X  

Ervaringskennis gebruiken    X     

Kleine commissies rondom thema's       X  

Goede communicatie tussen medewerkers en tussen 
medewerkers en onderzoekers 

 X  X  X      

Lange termijn onderzoek X X X  X  X  X X 

Grote projecten X  X  X  X      

Gezamenlijke financiering     X    

In-kind vergoeding X X X  X  X   X  

Database X X X    X X  

Studenten en hoge scholen inzetten X X X  X X X X X  

Onderzoek publiceren X X X  X  X  X   

Evaluatiecommissie (EC)         
EC beoordeelt vragen die binnenkomen X   X X  X    

Overkoepelende commissie die EC controleert X   X      

Ook beheerders (voorzitter) in EC  X X  X  X    

Ook maatschappelijke mensen in EC   X X     

Meerdere expertises in EC X X X X  X    

Deelnemers EC universitair niveau X  X  X  X    

Veel samenwerking creëren    X  X  X    

Staatsbosbeheer         
Resultaten gebruiken beheer en 
communicatiedoeleinden 

 X  X  X  X  X   

Bijeenkomsten organiseren zoals symposia over 
onderzoeksresultaten 

  X  X  X   
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SBB regie, overzicht en coördinatie  X X X  X  X X X X 

SBB beheer constant houden X  X       

Begrip van beheerders X  X  X      

Faciliteiten, zoals veldstation, auto etc . X X X  X  X X X   

Verbinding officier X        

SBB onderzoekers uit tent lokken X   X      

SBB onderzoeksvragen klaar hebben liggen 
(kennisagenda) 

X X X  X  X  X X  

Duidelijk maken aan het publiek dat er onderzoek 
wordt gedaan (nieuwsbrief, website, publicaties, 
borden, hesjes) 

 X  X   X X   

Webpagina ingericht voor onderzoekers, waar ze 
informatie kunnen vinden over toelating, huisregels 
etc. 

 X       

SBB vergunningen uitgeven  X       

OBN gebruiken   X       

Pre-advies schrijven met wat er al gedaan is aan 
onderzoek en waar kennislacunes zijn 

  X       

Duidelijke regels voor uitgangen, zoals rapporten, 
publicaties etc. 

    X    

Duidelijke visie vanuit Staatsbosbeheer    X      

Goede stabiele afspraken, over rollen, 
verwachtingen en beheerspraktijken 

 X  X X X   X 

Toegang, onafhankelijkheid en vertrouwen geven    X   X   

 

5.2 Deelconclusie 
De wetenschappers noemden verschillen factoren wat ervoor kan zorgen dat een samenwerking met Staatsbosbeheer kan slagen. Volgens de 
wetenschappers zullen grote lange termijn projecten opgezet kunnen worden, waarbij er naar samenwerking zal worden gezocht en Staatsbosbeheer 
faciliteiten zal aanbieden. De onderzoekers noemden net als in de literatuur een evaluatie commissie die de onderzoeksvoorstellen beoordeelt en advies 
geeft aan Staatsbosbeheer. Er kwam ook naar voren de wetenschappers meer toegankelijkheid en begrip van de beheerders zouden willen. 
Staatsbosbeheer zou volgens de wetenschappers haar houding kunnen veranderen van vooral naar het beschermen, naar een open, begrijpende en 
bereidwillige houding richting onderzoek.  
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Hoofdstuk 6 - Integratie & Advies 
 
Er is veel disciplinaire kennis over de OVP aanwezig, maar de bestaande kennis en expertise is in 
belangrijke mate versnipperd. Gebrek aan interdisciplinariteit is een hindernis waar het gaat om het 
begrip van het gebied als samenhangend en open systeem. Ook het gebrek aan organisatie van het 
onderzoek zorgt voor een versnipperend karakter. Het hoofddoel van Staatsbosbeheer is om meer 
onderzoek te faciliteren, om zo meer kennis op te doen en als voorbeeld en inspiratiebron te dienen 
voor andere gebieden. Dit doel wil Staatsbosbeheer bereiken door het opzetten van een 
samenwerkingsverband voor de uitvoering van de kennisagenda. 
Het doel van dit rapport is te komen tot een advies hoe Staatsbosbeheer een samenwerking tussen 
beheerders van de OVP en wetenschappers zou kunnen organiseren, zodat de kennisagenda kan 
worden uitgevoerd. Om tot de beantwoording van de hoofdvraag zal elke subvraag kort worden 
beantwoordt. 
 
Welke actoren zijn van belang bij het opzetten van een kennisagenda en het bijbehorende 
samenwerkingsverband?  
Uit de actoranalyse kwam naar voren dat Staatsbosbeheer en wetenschappers de belangrijkste 
actoren zijn bij de uitvoering van een kennisagenda. Echter als EZ, het waterschap en I&M met 
vragen komen hebben die voorrang, doordat zij veel macht hebben. Naast dat zij eventuele eigen 
vragen snel en goed beantwoord willen hebben, hebben zij niet veel belang bij een kennisagenda. De 
Provincie, de MAC en de recreatiesector zijn actoren die wel ook belang hebben bij een 
kennisagenda, zij hebben echter niet heel veel macht op de kennisagenda. Er zou met deze actoren 
rekening gehouden kunnen worden door ze te betrekken bij de vorming van de kennisagenda en de 
onderzoekscommissies.  
 
Wat wordt er op dit moment gedaan rondom de organisatie van onderzoek en wat zijn de voorlopig 
gevormde ideeën vanuit Staatsbosbeheer wat betreft de kennisagenda?  
Momenteel wordt er, gezien de vele belangstelling, verassend weinig onderzoek gedaan in de 
Oostvaardersplassen. Het onderzoek dat gedaan wordt bestaat vooral uit kleine, losstaande 
onderzoeken. Dit zorgt ervoor dat de huidige kennishuishouding een versnipperd karakter heeft, 
waardoor problemen veelal afzonderlijk worden aangepakt en het lerend vermogen beperkt. Om 
onderzoek beter te gaan coördineren is Staatsbosbeheer bezig met het opzetten van een 
multidisciplinaire kennisagenda. De eerste stap richting de kennisagenda is al genomen, er is een 
coördinator aangesteld. Momenteel is Staatsbosbeheer ook bezig met het verzamelen van vragen 
vanuit verschillende domeinen en zij gaat vervolgens vragen selecteren en prioriteren. 

Echter de organisatie rondom de kennisagenda wordt nog volop bediscussieerd. Momenteel is het 
idee om vier verschillende commissies op te stellen met elk een eigen takenpakket, om 
belangenverstrengeling te voorkomen. De MAC is een van die commissies, maar staat los van de 
kennisagenda en de vorming van deze commissie is dan ook al in gang gezet. De overige drie 
commissies zijn volledig opgericht voor de kennisagenda en het onderzoek. Twee van deze 
commissie (beslis- en wetenschappelijke adviescommissie) bestaan uit onafhankelijke onderzoekers, 
die zelf geen interesse hebben in het doen van onderzoek in de Oostvaardersplassen. De 
onderzoeksgroep is de commissie die het onderzoek uitvoert. Naast het oprichten van deze 
commissie wil Staatsbosbeheer ook duidelijke richtlijnen voor onderzoek en communicatie gaan 
oprichten voor een samenwerkingsverband met de onderzoekers. Staatsbosbeheer en de universiteit 
van Amsterdam zijn ook bezig met het oprichten van een database (Q).  
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Wat komt er uit de literatuur over samenwerkingsverbanden? 
In de literatuur werd er geen model beschreven die perfect past binnen de wensen van 
Staatsbosbeheer en het gebied de Oostvaardersplassen. Echter werden er wel succesfactoren 
genoemd die Staatsbosbeheer zou kunnen toepassen in haar samenwerkingsverband.  
 
De vier onderzochte samenwerkingsverbanden kwamen erg overeen met de genoemde 
succesfactoren. Een duidelijke rol verdeling was zo'n factor, het voorkomt frustratie en 
miscommunicaties. Verder kwam naar voren dat reflectiemomenten en de daarbij komende 
discussies belangrijk zijn voor de voortgang van het onderzoek. Om frustratie binnen een proces te 
voorkomen (of in ieder geval te verminderen) en leermomenten te stimuleren, is reflectie op 
uiteenlopende verwachtingen in een vroeg stadium noodzakelijk. De rollen en 
verantwoordelijkheden worden in zo’n geval gearticuleerd en daarmee ook de verantwoordelijkheid 
van de betrokken individuen. Het is daarom aan te bevelen momenten van reflectie te verankeren in 
het proces. Een jaarlijks symposium waarbij alle onderzoekers in de OVP over hun onderzoek 
presenteren is daarvoor al een mooi middel. Het is volgens de modellen ook wenselijk dat er ook 
blijvend tijd en middelen gestoken wordt in het handhaven van een samenwerkingsverband. Een 
evaluatiecommissie zou volgens de modellen ook van toegevoegde waarde kunnen zijn. Indien goed 
beheerd en met de juiste betrokken mensen, zijn deze evaluatiecommissies uiterst nuttig om 
belangrijke onderzoeksrichtingen aan te geven die van waarde zijn voor het beleid en de resultaten 
onder de aandacht te brengen van de beleidsmakers. Voor de verbinding van de beheerders en 
wetenschappers is volgens de modellen een onafhankelijke facilitator nodig.  
 
Praktijkvoorbeelden van andere samenwerkingsverbanden in de natuursector laten zien dat er 
verschillende succesfactoren zijn die voor succes kunnen zorgen bij een samenwerkingsverband voor 
de Oostvaardersplassen. Het CCWO voorbeeld geeft aan dat het niet erg problematisch is als 
onderzoekers betrokken bij het evalueren van nieuwe voorstellen niet geheel onafhankelijk zijn.  
De Biesbosch is het bewijs dat een faciliterende rol genoeg kan zijn voor het opzetten van een goed 
werkend onderzoeksprogramma. Het opstellen van kaders (thema's) waarbinnen het onderzoek 
moet vallen, kan ook voor het onderzoeksprogramma OVP helpen bij de beslissing voor toelating van 
een onderzoeksvoorstel. Het zou verder ook een optie kunnen zijn voor Staatsbosbeheer en de 
Oostvaardersplassen om aan te sluiten bij OBN. Het OBN zou mogelijk kunnen zorgen voor geld voor 
kleinere onderzoeken, waar weer groter onderzoek uit kan voortvloeien (O). Staatsbosbeheer zou 
voor de Oostvaardersplassen, net als de Waddenacademie, gebruik kunnen maken van thema's met 
per aangegeven thema een multidisciplinair team dat hieraan een verdere invulling geeft.  
 
Hoe moet volgens de wetenschappers de organisatie van een samenwerkingsverband eruit zien?  
Uit de gevoerde gesprekken met wetenschappers kwam naar voren dat ze erg graag onderzoek 
zouden willen doen in de Oostvaardersplassen, maar dat dit nu nog wordt tegengehouden door de 
beschermende houding van Staatsbosbeheer. Zij zouden daarom willen dat Staatsbosbeheer een 
open, toegankelijke en begrijpende houding aanneemt richting het onderzoek. Hierbij hoort ook het 
faciliteren van onderzoek door middel van faciliteiten, zoals een veldstation met 
overnachtingsmogelijkheden en een auto. Deze open houding en faciliteiten zijn een inkind 
vergoeding voor het onbetaalde gevoerde onderzoek door de wetenschappers. In ruil voor deze 
faciliteiten bieden de wetenschappers kennis voor het beheer van de Oostvaardersplassen. 
Staatsbosbeheer behoudt de regie over het onderzoek en zorgt voor coördinatie en overzicht.  
Meerdere onderzoekers noemden ook het vormen van een evaluatiecommissie. Deze 
evaluatiecommissie zou volgens de wetenschappers de binnenkomende onderzoeken kunnen 
beoordelen en vervolgens kunnen adviseren aan Staatsbosbeheer over de toelating. Daarbij zoekt de 
commissie ook aansluiting met andere projecten en zorgt zij ervoor dat onderzoeksresultaten 
bruikbaar zijn voor het beheer. De evaluatiecommissie zou volgens de wetenschappers bestaan uit; 
wetenschappers vanuit verschillende disciplines, beheerders en maatschappelijke stakeholders 
(provincie Flevoland, MAC). Merendeel van de onderzoekers zijn ook van mening dat 
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Staatsbosbeheer haar vragen en onderzoek thema's goed op een rijtje zou moeten hebben. Zo 
kunnen studenten goed ingezet worden en wordt er richting gegeven aan het onderzoek. Volgens de 
onderzoekers is de communicatie ook nog niet optimaal, de onderlinge communicatie en de 
communicatie naar buiten toe zou verbeterd kunnen worden. De communicatie naar buiten toe kan 
bijvoorbeeld verbeterd worden door gebruik van borden, een website etc. Hierdoor verhoogt 
Staatsbosbeheer de transparantie en daarmee waarschijnlijk ook het maatschappelijke draagvlak. 

Een discussie punt is dat de gesprekken alleen zijn gevoerd met bèta wetenschappers en niet met 
sociaal wetenschappers. Er kan verschil zitten tussen die twee groepen in wat ze belangrijk vinden 
voor een kennisagenda. Om hierachter te komen zou Staatsbosbeheer met sociaal wetenschappers 
kunnen gaan praten. Echter om te bepalen met welke wetenschappers een gesprek van toevoegde 
waarde is, zal er eerst geïnventariseerd kunnen worden welke sociale wetenschappen voor de 
Oostvaardersplassen van belang zijn. 

Hoe kunnen de, door Staatsbosbeheer, de wetenschappers en de samenwerkingsmodellen, 
aangegeven succesfactoren leiden tot een succesvol samenwerkingsverband voor de OVP? 
In tabel 7 is te zien waar de genoemde succesfactoren door Staatsbosbeheer overlappen met de 
literatuur en de wetenschappers. 

Tabel 7: Succesfactoren genoemd door Staatsbosbeheer 

                                    Partijen 
Criteria 

SBB Literatuur 
voorbeelden 

Wetenschappe
rs 

Multidisciplinair  X X X 

Studenten en hoge scholen inzetten X  X 

Meer onderzoek publiceren X X X 

Resultaten gebruiken beheer en 
communicatie doeleinden 

X X X 

Bijeenkomsten organiseren zoals Symposia 
over onderzoeksresultaten 

X X X 

Gezamenlijke naar financiering zoeken X X X 

Geen verstoring beheerspraktijk X   

SBB regie, overzicht en coördinatie  X  X 

Zowel toegepast als fundamenteel 
onderzoek 

X   X 

Houding veranderen van beschermen naar 
onderzoek 

X  X 

Faciliteiten, zoals veldstation, auto etc.  X X X 

Facilitator/ coördinator X X X 

Evaluatie commissies X  X X 

Database oprichten X   X 

SBB onderzoeksvragen klaar hebben liggen 
(kennisagenda) 

X  X 

Duidelijk maken aan het publiek dat er 
onderzoek wordt gedaan (nieuwsbrief, 
website, publicaties, borden, hesjes) 

X  X 

Verbeterde communicatie X X X 

Grote, lange termijn projecten X X X 

Duidelijke visie vanuit Staatsbosbeheer X  X 

Goede stabiele afspraken en richtlijnen X  X X 

Ervaringskennis gebruiken X X X 
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Staatsbosbeheer wil graag onderzoek gaan faciliteren en is daarom bereid haar houding aan te 
passen. En om het onderzoek richting te geven is er een coördinator aangesteld en is 
Staatsbosbeheer bezig met het inventariseren van vragen en het ontwikkelen van een database.  
Bij deze coördinator kunnen de onderzoekers komen met vragen en planningen. Deze persoon is een 
soort onafhankelijke facilitator die met zijn wetenschappelijke achtergrond zorgt voor een goede 
procesbegeleiding en zorgt voor de vertaalslag naar het beheer. Met een goede database kan er 
extra waarde worden gecreëerd met bestaande gegevens.  
Staatsbosbeheer is echter nog zoekende naar een onderzoeksvisie en naar een kader van thema's die 
belangrijk zijn voor gebied. In tabel 7 is te zien dat op bijna alle factoren het beheer en de 
wetenschappers overlappen. Een enkel verschil is dat wetenschappers de beheerspraktijken niet de 
volle ruimte willen geven, omdat dit ze erg afhankelijk maakt. Staatsbosbeheer kan de onderzoekers 
echter geen volledige onafhankelijkheid en daarmee toegang tot het gebied bieden zonder daarvoor 
overleg te hoeven plegen met de beheerders van de OVP. Ze hebben te maken met een beheer 
waarbij dieren worden geschoten en daardoor mogen er geen mensen in het gebied aanwezig zijn 
waar Staatsbosbeheer niets van af weet. Daarnaast hebben ze als SBB te maken met een 
verdienmodel en moeten ze inkomsten genereren, wat ze doen met behulp van excursies. Er is dus 
afstemming nodig.  
Een ander verschil is dat de wetenschappers en beheerders van de OVP niet dezelfde organisatie van 
een evaluatiecommissie voor zich hebben. Staatsbosbeheer wil namelijk onafhankelijke 
onderzoekers in de commissie terwijl de wetenschappers aangeven onafhankelijk te kunnen 
handelen en graag zitting willen nemen in een evaluatiecommissie.  
Naast tabel 7 werden er door de wetenschappers ook enkele ander succesfactoren genoemd. De 
wetenschappers vonden overnachtingsmogelijkheden erg belangrijk. Een veldstation met 
slaapvertrekken kan Staatsbosbeheer momenteel niet bieden. Staatsbosbeheer kan wel een 
veldstation bieden, maar zonder slaapvertrekken, deze worden gezocht in Lelystad.  
Door rekening te houden met de genoemde succesfactoren door de wetenschappers en de 
beheerders en de genoemde knelpunten mee te nemen kan er een kader worden beschreven voor 
een samenwerkingsverband voor de uitvoering van de kennisagenda Oostvaardersplassen. 
 
Hoe kan Staatsbosbeheer de samenwerking tussen beheerders en onderzoekers organiseren?  
De hoofdvraag van dit onderzoek is hoe Staatsbosbeheer een samenwerkingsverband kan 
organiseren. De eerste stap richting een samenwerkingsverband is al genomen door 
Staatsbosbeheer, ze zijn bezig om een onderzoeksstation te krijgen en er is een coördinator 
aangesteld. Deze coördinator is begonnen met het in kaart brengen van voorgaand onderzoek en het 
opzetten van een compleet, divers en breed opgezette kennisagenda. Verder wordt er ook al 
gewerkt aan een volledige database door de universiteit van Amsterdam (Q). De vervolgstap is om de 
totale organisatie voor het Oostvaardersplassengebied verder vorm te gaan geven.  
 
Het advies is om de volgende taken uit te gaan voeren: 
Onderzoeksvisie vormen 
Aanbevolen wordt dat een duidelijke onderzoeksvisie voor de OVP geformuleerd wordt door 
Staatsbosbeheer. Wat wil Staatsbosbeheer bereiken met onderzoek en welke unieke aspecten van 
de Oostvaardersplassen wil ze benadrukken. Het is vervolgens wenselijk deze visie goed en duidelijk 
naar buiten te communiceren en de kennisagenda hierop te baseren. Een duidelijk rapport waarin 
beschreven staat welk onderzoek al heeft plaatsgevonden en waar nog kennislacunes liggen kan ook 
helpen bij het richting geven van onderzoek.  
 
Kennisagenda opzetten 
Een kennisagenda zorgt ervoor dat de vragen vanuit Staatsbosbeheer goed op een rijtje staan en 
creëert zo overzicht. Verschillende organisaties zoals OBN, de Waddenacademie en Nationaal Park 
de Biesbosch werken ook met een kennisagenda. Een kennisagenda maakt duidelijker voor de 
wetenschappers, waar ze hun onderzoek bij kunnen aansluiten en welke onderzoeksthema's de 
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focus hebben bij Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer kan hierdoor hogescholen en studenten beter 
inzetten op projecten die er echt toe doen voor het beheer. Ook kan Staatsbosbeheer met behulp 
van de kennisagenda onderzoekskaders en thema's aangeven die Staatbosbeheer wil gaan 
faciliteren. Hierdoor kan er bij een nieuwe aanvraag eerst worden bekeken of dit past binnen het 
onderzoekskader en past dit niet dat wordt het voorstel afgewezen. 
 
Oprichten onderzoeksadviescommissie  
Momenteel is het idee van Staatsbosbeheer om drie (plus de MAC) commissies te gaan organiseren 
die onafhankelijke besluiten nemen waardoor de slager niet zijn eigen vlees keurt. Staatsbosbeheer 
wordt echter geadviseerd slechts twee commissies op te richten. Dit omdat onderzoekers graag 
participeren in een onderzoekscommissie wanneer zij hier voordelen aan ondervinden. Wanneer zij 
geen geld of andere voordelen voor deelname krijgen, zullen zij niet snel tijd en geld steken in de 
commissie. Het daarom erg lastig om gemotiveerde, bij OVP betrokken onderzoekers te vinden, die 
zelf geen onderzoek doen in de OVP. Onderzoekers die zelf onderzoek doen in het gebied willen 
graag deelnemen in een commissie, omdat dit onderzoek doen voor hen zelf ook vergemakkelijkt.   
Merendeel van de gesproken onderzoekers hebben aangegeven onafhankelijk te kunnen beoordelen 
of een onderzoek nuttig is of niet. Door meerdere onderzoekers van verschillende universiteiten en 
beheerders in de commissie te laten vertegenwoordigen kan hierop gecontroleerd worden. Ook is 
het wenselijk dat de personen betrokken bij een voorstel zich terugtrekken tijdens de bespreking van 
dit voorstel.  
 
Voorgestelde takenpakket onderzoekscommissie 

 Vier keer per jaar bij elkaar komen. 

 Advies geven over welke onderzoeksvragen vanuit de wetenschap van belang zouden 
kunnen zijn voor het beheer van de Oostvaardersplassen of die vanuit puur wetenschappelijk 
oogpunt van belang zijn.  

 Beoordelen, toetsen en adviseren over binnenkomende onderzoeksvoorstellen.  

 Onderzoeksvragen uitzetten bij andere onderzoekers en instituten.  

 Zoeken naar gezamenlijke financiering. 

 Zorgen voor een bredere (inter)nationale samenwerking met onderzoek in andere 
vergelijkbare grootschalige natuurgebieden, wat bijvoorbeeld kan leiden tot EU voorstellen.  

 Zoeken naar samenwerking en aansluiting met al lopende projecten binnen het gebied, zodat 
het onderzoek in samenhang gebeurt en er geen concurrentiestrijd ontstaat.  

 Zorgen dat de vragen breder worden opgezet en naar andere contexten worden 
doorverbonden. 

 Staatsbosbeheer helpen bij het formuleren van goede wetenschappelijke vragen over 
kennislacunes binnen het beheer. 

 
Voorgestelde samenstelling 
In deze onderzoeksadviescommissie zullen universitaire onderzoekers kunnen zitten, die 
verschillende interdisciplinaire onderzoeksdisciplines en universiteiten afdekken. De personen in 
deze commissie zijn dan van een zeker niveau, zodat er goede wetenschappelijke vragen 
geformuleerd kunnen worden. Staatsbosbeheer kan onderzoekers die al actief en betrokken zijn in 
het gebied en enthousiasme tonen hiervoor inzetten. Aanbevolen wordt dat Staatsbosbeheer actief 
wetenschappers voor de commissie benadert en daarbij zorgvuldig selecteert op wetenschappers 
met een breder belang dan puur fundamenteel onderzoek. 
Het is zeker aan te raden dat naast deze onderzoekers ook beheerders (coördinator onderzoek, 
boswachter monitoring) vanuit Staatsbosbeheer in deze commissie zitten, die zorgen dat onderzoek 
niet volledig fundamenteel wordt maar ook gericht op het beheer. Niet alleen wetenschappelijke 
kennis is van waarde, maar ook ervaringskennis kan juist een nuttige en creatieve bijdrage leveren 
aan een project. 
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Verder is het ook wenselijk een vertegenwoordiger van de MAC in deze adviescommissie te laten 
zitten, doordat dit een belangrijke actor is voor de kennisagenda. In de MAC zitten de provincie en 
andere maatschappelijke partijen zoals natuurbeheerders, bedrijven en burgers. De provincie zou, 
net als bij het CCWO model, op zich zelf ook plaats kunnen nemen in de commissie, de provincie 
weet wat er speelt en vertegenwoordigt zo nog extra de maatschappelijke kant.  
De voorzitter van deze commissie zou een beheerder van Staatsbosbeheer kunnen zijn, de 
vicevoorzitter een onderzoeker en de secretaris een maatschappelijk persoon (provincie of MAC), na 
voorbeeld van het OBN en het CCWO model. De voorzitter zal dan de contactpersoon zijn voor het 
onderzoek en stuurt binnenkomende aanvragen door naar de overige leden. 
 
Opzetten besliscommissie 
Een optie zou kunnen zijn dat de onderzoekscommissie alleen advies geeft, waarna een 
besliscommissie gaat over de daadwerkelijke goedkeuring van een onderzoek. Als dit er komt zou de 
besliscommissie bijvoorbeeld de Wetenschappelijke klankbordgroep kunnen zijn. Echter zijn deze 
mensen uit de besliscommissie niet bij de bespreking van het voorstel, waardoor ze misschien 
moeilijker kunnen beslissen over het voorstel. Bij het CCWO beslist de voorzitter naar aanleiding van 
de discussie (tussen beheerders, maatschappelijke stakeholders en de onderzoekers) tijdens de 
bijeenkomst direct of een voorstel wel toegelaten wordt of niet. De vraag is daarom of een 
besliscommissie echt een vereiste is. Staatsbosbeheer kan hierover deskundig advies vragen aan 
governance advies bureaus (zoals bijvoorbeeld Wing). Zij kunnen adviseren over de organisatie van 
deze commissies. 
 
Faciliterende rol aannemen 
Het is wenselijk dat Staatsbosbeheer onderzoek faciliteert door inhoudelijk mee te denken, vanwege 
hun grote kennis en ervaring van het systeem. Zij kan ook zorgen voor afstemming met beheer en 
recreatie en zorgen dat de opgedane kennis terugstroomt binnen de organisatie.  
Staatsbosbeheer zou ook studenten van universiteiten en hogescholen kunnen gaan begeleiden. 
Staatsbosbeheer zorgt daarbij voor een concrete opdracht, toegang tot het gebied en/of 
onderzoeksobjecten, tijd voor contactmomenten en een rondleiding door het gebied. Soms wordt 
ook interne begeleiding en beoordeling/feedback op eindproducten verwacht (S,T).  
Daarnaast is het sterk aan te raden dat Staatsbosbeheer zorgt voor onderzoeksfaciliteiten, zo veel 
mogelijk zelfstandigheid van de onderzoeker en toegankelijkheid van het gebied. Het is wenselijk de 
onderzoekers zo veel mogelijk vrijheid te bieden. Dit is echter erg lastig met de beheerspraktijk, maar 
er zouden bijvoorbeeld vaste onderzoeksdagen afgesproken kunnen worden. Onderzoeksfaciliteiten 
zoals een onderzoeksstation en overnachtingsmogelijkheden, zorgen ervoor dat onderzoekers 
zelfstandig te werk kunnen. De verwachting dat samenwerking kan plaatsvinden zonder 
ondersteunende infrastructuur is een van de meest voorkomende redenen waarom het mislukt (23). 
Volgens de Senior adviseur terreinbeheer Biesbosch hangt de onderzoeksagenda sterk samen met 
netwerk opbouwen en infrastructuur. Een veldstation is niet belangrijk voor het beheer, maar wel 
voor het netwerk. Studenten en onderzoekers die daar werk hebben gedaan kunnen later weer wat 
betekenen. Onderzoek vindt ook op deze in-kind manier plaats in het Nationaal Park de Biesbosch. 
Ondanks dat er geen onderzoeksbudget beschikbaar is voor onderzoek binnen het Nationaal Park de 
Biesbosch vindt er toch genoeg onderzoek plaats. Dit komt doordat het Nationaal Park wel 
onderzoek facilliteert door monitoringsgegevens beschikbaar te stellen, infrastructuur en hulp van 
het personeel. 

Richtlijnen opstellen 
Aanbevolen wordt dat er duidelijk afspraken worden gemaakt over de rol van de wetenschappers en 
de beheerders van de Oostvaardersplassen, om misvattingen te voorkomen. De onderzoekerrol zal 
het aandragen van informatie zijn zodat de beheerders de prikkels, middelen, en de feedback krijgen 
die ze nodig hebben om te zoeken naar oplossingen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
beheerder om goed op de hoogte te blijven van de meetinspanningen van derden en alert te zijn op 
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het combineren van inventarisaties en de bruikbaarheid van gegevens voor het beheer. Het is aan 
het beheer om bij de vergaarde kennis het beste beleid te verzorgen. Ook is het wenselijk dat er 
duidelijke richtlijnen komen over de uitgangen. De uitgangen van samenwerkingsverbanden (bijv. 
brieven, rapporten, papers, presentaties) kunnen worden gekenmerkt door een reeks van regels over 
hoe en wanneer ze worden bereid en gepresenteerd. Er kunnen hierbij trade-offs ontstaan, 
bijvoorbeeld tussen uitgebreide peer-reviewed artikelen of tijdige levering.  
Er wordt van beide partijen verwacht dat als er afspraken worden gemaakt, iedereen zich aan deze 
afspraken houdt en dit onderzoekt gesteund blijft worden ondanks veranderingen in bijvoorbeeld de 
organisatie. Dit zorgt voor wederzijds vertrouwen, opbouwen en onderhouden van vertrouwen zijn 
cruciaal voor een succesvolle samenwerking.  
Een formele samenwerkingsovereenkomst met universiteiten/onderzoeksinstituten zou kunnen 
helpen in het vormgeven van de samenwerking. Hierin worden afspraken en richtlijnen vermeld over 
de samenwerking tussen SBB en de onderzoekers. In de afspraken met onderzoekers zou kunnen 
worden vastgelegd dat de onderzoeksresultaten gepubliceerd worden in peer-reviewed 
wetenschappelijke bladen waarbij SBB co-auteur is. Er kan ook in worden opgenomen dat de 
resultaten actief gebruikt mogen worden voor communicatiedoeleinden met de maatschappij door 
SBB (via woordvoering, papier en digitale media). Er kan in de overeenkomst vermeld worden dat er 
samen naar financiering zal worden gezocht en hoe er vervolgens met deze financiering zal worden 
omgegaan. Een andere afspraak die in de overeenkomst kan komen is dat er regelmatig symposia 
georganiseerd zouden kunnen worden over de onderzoeksresultaten die uit de kennisagenda 
voortkomen. De onderzoekers kunnen tijdens de symposia hun onderzoeksresultaten presenteren, 
waardoor uitwisseling van kennis kan plaatsvinden met de beheerder, andere onderzoekers, 
vrijwilligers en stakeholders.  
 
Verbetering communicatie 
Het is wenselijk dat er energie gestoken wordt in een goede communicatie. Met name de 
communicatie tussen beheerders en wetenschappers en beheerders kan verbeterd worden. Dat 
onderzoekers de natuurlijke situatie willen volgen beperkt de beheerders, hier zal daarom goed over 
gepraat moeten worden. Het is aan te raden lokale medewerkers goed op de hoogte te brengen van 
wat er speelt. Dit kan bijvoorbeeld door een bord in de kantine waarop vermeld staat wie wanneer 
wat doet (N).  
Daarnaast is het aan te raden dat Staatsbosbeheer duidelijk naar buiten communiceert dat er 
onderzoek wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwsbrieven, borden op wandelpaden, hesjes 
voor onderzoekers en een website (N). Door transparant te zijn en het publiek attent te maken op 
het feit dat Staatsbosbeheer onderzoek gebruikt voor de onderbouwing van beheer, kan er meer 
draagvlak worden gecreëerd. Dit geeft het beeld dat Staatsbosbeheer niet alles weet, maar wel 
nieuwsgierig is en wil leren.  
 
 
 
De Oostvaardersplassen is een uniek gebied en door een samenwerkingsverband met onderzoekers 
aan te gaan zou het gebied als laboratorium kunnen dienen waar wetenschappelijke vragen 
doordacht en inzichten gedeeld kunnen worden vanuit een wetenschappelijk fundament. De 
Oostvaardersplassen kan daardoor functioneren als referentiegebied voor natuur in de omgeving en 
voor andere organisaties op het terrein van natuur en landschap.  
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Bijlagen 

I Natuurbeleid 
Staatsbosbeheer krijgt veel te maken met europees natuurbeleid en moet zich daarbij houden aan de 
gewenste criteria en richtlijnen. Het natuurbeleid richt zich op het behoud en versterken van de 
Nederlandse natuur en op het tegengaan van de achteruitgang van biodiversiteit. Verschillende 
(internationale) wetten en regels beschermen de natuur in Nederland. De belangrijkste wetten voor 
Staatsbosbeheer en de Oostvaardersplassen zijn het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000.  
Het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 moet natuurgebieden beschermen en versterken 
door deze beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden (24). Het 
Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (24). Dit netwerk moet 
natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De eisen voor 
natuurinrichting zijn omschreven in de ‘natuurtaal’ SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap). Het 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is in het leven geroepen om natuurwaarden van 
landbouwgebieden en natuurterreinen, die waardevolle natuur- en landschappelijke waarden 
herbergen, te behouden en verder te ontwikkelen (25). Met deze subsidie kunnen natuurbeheerders 
een jaarlijkse vergoeding aanvragen voor het beheren van natuurterreinen. Natura 2000 is een 
Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde 
diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden (26). In 
de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn staat welke gebieden onder Natura 2000 vallen (26). Nadat een 
gebied wordt aangewezen als Natura 2000-gebied stelt het bevoegd gezag (provincie, EZ of ander 
ministerie) samen met alle betrokken partijen een beheerplan vast (26). Tot voor kort was het rijk 
verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 
Nederland. De verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid is in 2010 gedecentraliseerd van het Rijk 
naar de twaalf provincies. De provincies gaan over de realisatie van het natuurnetwerk en de 
uitvoering van het beheerplan Natura 2000 en de financiering van het dagelijks beheer. Door het 
politieke klimaat en bezuinigingen werd er gekort op de uitgaven voor natuurontwikkeling (25). Het 
Rijk blijft richting Europa eindverantwoordelijk voor het voldoen aan de internationale 
natuurverplichtingen (26). Staatsbosbeheer heeft als doel een 100%-score op de gewenste criteria en 
richtlijnen van Natura 2000, Vogel en Habitat, SNL en FSC (27). 
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II Overzicht organisatiestructuur SBB 
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III Compleet overzicht onderzoek 
In deze bijlage beschrijf ik het onderzoek dat in het verleden is gedaan en waar eventueel nog mogelijkheden 
liggen. Ik heb dit gedaan door middel van literatuur onderzoek en het doorspitten van de archieven, daarbij heb 
ik de monitorings- en beleidsrapporten niet meegenomen.  

Morfologie: Alle drie de publicaties binnen het domein morfologie gaan over sediment, over de 
samenstelling en over effecten van vervuilde sedimenten (bijlage 10.2; 1,2,3). De afgelopen tien jaar zijn er 
verder geen publicaties geweest over de morfologie in de Oostvaardersplassen. Er zijn een aantal rapporten 
geschreven over de slibproblematiek (bijlage 10.2; 5,6,9). Verder kijken veel rapporten naar effecten van 
bepaalde handelingen, zoals dijkversterking, vervanging stuw, vliegverkeer en het aanleggen van een 
verbindingszone (bijlage 10.2; 11,18,20,22). Ook gaan er rapporten over waterberging en water 
kwaliteit(bijlage 10.2; 10,13). 
Conclusie: De morfologische ontwikkelingen van het gebied en welke elementen daarbij een rol spelen is van 
belang voor het beheer, zoals bijvoorbeeld bij het tegen gaan van de slibproblematiek. Daarnaast zijn er op een 
aantal kavels poelen aangelegd, voor het beheer van deze kavels is het gewenst om de doorlatendheid en de 
bergingscoëfficiënt van de grond te kennen (8). Er worden veel rapporten geschreven over de morfologie van 
het gebied, echter zijn dit meer monitoringsonderzoeken dan echt wetenschappelijk. Het zijn eerder wat vragen 
dan waarom vragen. Er zijn maar drie publicaties over de morfologie van de Oostvaardersplassen geschreven 
terwijl het morfologische systeem van de OVP uniek is en zeer interessant voor wetenschappers. Dit is dus zeker 
een kennislacune wat nog verder uitgebreid zou kunnen worden. 
 

Publicaties: 
(1) EM Foekema et al (1998) Mesocosm observations on the ecological response of an aquatic community to sediment 
contamination. Water Science and Technologie, Volume 37, Issue 6-7, Pages 249-256: 
Effecten van vervuilde sedimenten op de aquatische community zijn geobserveerd in buiten mesocosms. Natuurlijk vervuild 
sediment komt uit het Ketelmeer en schoon sediment uit de OVP. Er is gekeken wat het effect is van de vervuiling op 
verschillende organisme.  

(2) P. GERT-JAN DE MAAGD (1998) SORPTION COEFFICIENTS OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS FOR TWO LAKE 
SEDIMENTS: INFLUENCE OF THE BACTERICIDE SODIUM AZIDE. Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 17, No. 10, 
pp. 1899–1907: 
Samenstelling van zoetwater sedimenten, vergelijking OVP en ander zoetwater sediment Ketelmeert.  

J. Mosquera, A. Hensen, W. C. M. Van den Bulk, A. T. Vermeulen and J. W. Erisman (2001)Long term NH3 flux 
measurements above grasslands in the Netherlands, Comparison between an Intensive and an Extensive Field. Water, 
Air, and Soil Pollution: Focus 1: 203–212 
In dit artikel rapporteren ze 2 jaar van continue metingen van NH3 concentraties boven een grasland in Noordwest-
Nederland (Schagerbrug), samen met 16 maanden van de metingen in een semi-natuurlijke omgeving in het centrum van 
Nederland (Oostvaardersplassen). Deze metingen worden beoordeeld met betrekking tot meteorologische parameters en 
landgebruik beheer (bemesting en / of gras snijden), en worden gebruikt om ammoniak uitwisseling van intensief beheerde 
graslanden en semi-natuurlijke gebieden te vergelijken.  
 
(3) Xiaohui Cheng et al (2004) A combination of ESEM, EDX and XRD studies on the fabric of Dutch organic clay from 
Oostvaardersplassen (Netherlands) and its geotechnical implication. Applied Clay Science 25 (2004) 179– 185s: Gaat over 
de samenstelling van het klei 

Werkdocumenten: 
(4) W Brinkhorst & S Bruinsma (1975) Onderzoekingen naar fysische processen in het Oostvaardersdiep gebied, 
rijksdienst voor ijselmeerpolders: 
Er is onderzoek gedaan naar de fysische processen en naar de processen die hebben geleid tot het ontstaan van het gebied. 
Hiertoe zijn metingen gedaan naar de fluctuaties in het waterpeil, naar de hoogte ligging in het gebied en naar de mate van 
slibverplaatsing.  

(5) JP Weijers (1984) Onderzoek slibproblematiek Oostvaardersplassen, rijksdienst voor ijselmeerpolders: 
Het doel van dit document was een prognose van de morfologische ontwikkeling van de Oostvaardersplassen. Bij 
drooglegging van een gedeelte van de polder in 1968 deden zich een aantal processen voor: erosie, transport en 
sedimentatie. 

(6) E Drouen (1986) Het morfologische systeem van de Oostvaardersplassen met bijzondere aandacht voor de 
slibproblematiek, rijksdienst voor ijselmeerpolders: 
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Voor het morfologische system is de ontwikkeling van het gebied sinds het ontstaan bestudeerd aan de hand van 
hoogtekaarten. Elementen die een belangrijke rol spelen zijn de wind, de golven en de bodemsamenstelling.  

Rapporten: 
(7) FWM Vera (1980) The Oostvaardersplassen, possible ways of preserving and further developing the ecosystem. Boek 
gepubliceerd door State Forest Service in the Netherlands: 
Een natuurlijk systeem heeft zich ontwikkeld in de polder van Flevoland. Dit boek beschrijft hoe hier verder het best mee 
omgegaan kan worden. 

(8) IJ Meinders (1992) Een onderzoek naar de doorlaatbaarheid en de berging van water in nat grasland in de 
Oostvaardersplassen 
Er zijn op een aantal kavels poelen aangelegd. Voor het beheer van deze kavels is het gewenst om de doorlatendheid en de 
bergingscoëfficiënt van de grond te kennen. 

(9) Heidemij adviesbureau (1992) onderzoek inslibbing Oostvaardersplassen.  
Bij waterafvoer vind ook slibtransport plaats, wat bezinkt in de watergangen en de waterafvoer belemmert. In dit rapport 
wordt gekeken of opschoning plaats moet vinden.  

(10) H van Dam & A Mertens (1993) Kiezelwieren als indicatoren voor de waterkwaliteit van de Oostvaardersplassen 
Dit onderzoek heeft bemonstering van kiezelwieren van rietstengels uitgevoerd en gaat verder in op de 
soortensamenstelling. 

(11) J lucassen (1993) Effecten van dijkversterking Ostvaardersdijk voor de Oostvaardersplassen: 
Dit rapport beschrijft de effecten van dijkversterking op de natuurwaarden van de OVP en de mogelijkheden van 
natuurrecreatie en vanuit deze twee invalshoeken worden diverse varianten getoetst.     

(12) J.J. Schout (1994) Ecologisch onderzoek in het proefgebied "De Waterlanden", deel B: Bodemfysische  
aspecten  
Er zijn onderzoeken gedaan naar biotische en abiotische factoren, zoals de bodemgesteldheid. Er is ook gekeken naar het 
verloop van de maaiveldsdaling. Bij dit onderzoek is getracht om correlaties te vinden tussen de draagkracht van de bodem 
en de drukhoogte, de grondwaterstand en het neerslagtekort om daaruit een eventuele norm vast te kunnen stellen over 
de vereiste minimale draagkracht van de bodem. 
 
(13) H.A. Wolters (1994) Ecologisch onderzoek in het proefgebied "De Waterlanden", deel C:  
Waterhuishoudkundige aspecten  
Onderzoekgedaan naar waterhuishoudkundige aspecten zoals grondwaterstand en relaties. 
 
(14) S.G. Vermij (1994) Ecologisch onderzoek in het proefgebied "De Waterlanden", deel D:  
Waterkwaliteitsaspecten en het model Alga  
In dit rapport wordt in aansluiting op de waterkwaliteitsmetingen, algentellingen en zoöplanktontellingen, een beknopt 
overzicht gegeven van de metingen verricht in 1991 in de waterlanden. Daarnaast wordt de toepassing van het 
ecosysteemmodel ALGA op sloottype 2.5 beschreven. 
 
(15) Geen naam (1994) Ecologisch onderzoek in het proefgebied "De Waterlanden", deel E: Dierecologische aspecten: 
Er is onderzoek gedaan naar het voorkomen van visetende vogels en hun prooien. Hierbij is getracht om verbanden te 
leggen met het beheer en de inrichting van de in gebied voorkomende deelgebieden. 
 
(16) E van de Laar ;J.M. Dros (1988) Sloot of beek? : Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een meer  
natuurlijke afwatering van de Oostvaardersplassen. Student verslag 
Onderzoek naar de transport en erosiecapaciteit van een aan te leggen semi-natuurlijke afwatering van de OVP.   
(17) C Schipma (2000) Voorstel ecologische verbindingszone tussen het Hosterwold en de Oostvaardersplassen:  
In dit onderzoek wordt beschreven op welke wijze een door edelherten en reeën gebruikte, aaneengesloten ecologische 
verbindingszone van het Oostvaardersplassen naar het Hosterwold gecreëerd kan worden, en welke locatie hier het meest 
geschikt voor is.  
 
(18) Resink et al (2002) Effect van verandering vliegverkeer in relatie tot vigerende natuurwetgeving, Bureau 
waardenburg: 
De mogelijke effecten van vliegverkeer op vogels en andere fauna wordt beschreven. Ook wordt ingegaan op het 
voorkomen van soorten met een beschermde status. Het huidige gebruik en het toekomstige gebruik worden met elkaar 
vergeleken. Er wordt beweerd dat gewenning op zal gaan treden bij de vogels en daardoor het vliegverkeerd geen grote 
negatieve effecten heeft. 

(19) J. Proost ; C. Dijkers (2003) Ecologisch onderzoek in het proefgebied "De Waterlanden", deel A: Hoofdrapport  
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Relaties en verbanden leggen van alle voorgaande aspecten met het beheer en de inrichting van de in gebied voorkomende 
deelgebieden. Er wordt een aanbeveling gedaan voor verdere inrichting en beheer. 
 
(20) Staatsbosbeheer (2006) Ecologische effecten van de vervanging van de stuw in de Oostvaardersplassen. 
De moeraszone van de OVP watert via een drietal stuwen af, deze drie stuwen zullen vervangen moeten worden. In dit 
rapport worden de ecologische effecten van de voorkeursvariant onderzocht.  
 
(21) GWTA Groot Bruinderink & EA van der Grift (2006) Een kwaliteitscheck op het ecologisch functioneren van de 
robuuste ecologische verbindingzone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Alterra: 
Dit rapport bevat een ecologische beoordeling van de plannen van een robuuste ecologische verbinding tussen de 
Oostvaardersplassen en het Horsterwold. 

(22) G.J. Spek (2007) Aansluiting robuuste verbinding tussen Flevoland en Gelderland : vergelijkend  
onderzoek naar de aansluiting via de Veldbeek- en de Volenbeekroute, Spek fauna advies: 
Verschillende natuurgebieden moeten met elkaar verbonden worden, er is echter nog discussie over de wenselijke route. In 
dit rapport worden voor en nadelen van beide verbindingen in kaart gebracht. 

 

Grote Herbivoren: In de Oostvaardersplassen worden gedomesticeerde runderen en paarden gebruikt als 
vervangers van hun wilde voorouders om daarmee het proces van begrazing weer te introduceren. De 
populatieontwikkeling van deze runderen en paarden verloopt volgens zelfregulatie, waarbij aantallen dieren 
door de wintercondities gereguleerd worden. Omdat dit een vrij nieuw concept is, valt hier nog veel over te 
leren. Er is op dit moment onderzoek gedaan naar de effecten van begrazing op het landschap en dan met 
name de vegetatie (bijlage 10.2; 26,27,35,46), de dieetsamenstelling van de herbivoren (bijlage 10.2; 
25,28,29,42), de sociale organisatie en het gedrag (bijlage 10.2; 24,30,31,33,38,39,40,41). Daarnaast is er ook 
onderzoek gedaan naar de herintroductie en hoe grote grazers beheerd moeten worden (bijlage 10.2; 
32,34,36,43). Er is over de grote grazers maar één publicatie verschenen in het tijdschrift landschap, wat de 
effecten van begrazing en het waterpeil beschreef (bijlage 10.2; 23). Er zijn wel 23 rapporten over de grote 
grazers geschreven, waarvan 6 studenten verslagen en een proefschrift. De meeste rapporten zijn gedrag 
studies over de sociale organisatie en over het beheer.  
Conclusie: Een zelfregulerende groep grote grazers is vrij uniek en er valt veel van te leren. Voorstanders en 
tegenstanders nemen verschillende standpunten in, waardoor er veel discussie ontstaat rond dit onderwerp. 
Voorstanders geven aan dat dit zonder problemen zal kunnen en dat als gevolg van natuurlijke selectie een 
runde- en paardenras zal ontstaan wat volledig is aangepast aan zijn omgeving. Tegenstanders geven aan dat 
het totaal onmogelijk is, zeker wanneer de draagkracht wordt bereikt, omdat dieren zijn opgesloten in 
ongeschikt habitat, er geen predatoren zijn en paarden en runderen gehouden dieren zijn waarvoor andere 
wetten gelden dan voor wilde dieren. Onderzoek kan kennis verzamelen, welke deze standpunten kunnen 
versterken of verzwakken en zo de discussie kan verminderen. Dat hierover geen internationale publicatie is 
verschenen is dan ook verbazingwekkend. Er wordt veel monitoringswerk gedaan rondom de kuddes grote 
grazers en er is dan ook genoeg data om een interessant artikel over bijvoorbeeld organisatie structuur te 
schrijven. De genetische structuur is ook een interessant onderwerp voor de wetenschap. Er is maar één rapport 
geschreven over de genetische structuur van de populatie (bijlage 10.2; 44). Genetische diversiteit zegt wat over 
de fitness van de populatie en het is dan ook belangrijk om hier meer inzicht in te krijgen. Het is voor het beheer 
van belang om te weten hoe ze de grote grazers moeten beheren, of er genoeg voedsel is, wat de sociale 
organisaties is, wat invloed heeft op terrein gebruik en het beheer. Het is nodig om inzicht te hebben over de 
effecten van begrazing op de vegetatie wat van belang is voor de draagkracht van het gebied. De kennis die in 
de OVP is opgedaan over natuurlijke ontwikkeling is benut bij het introduceren van grote grazers en kan wellicht 
weer leiden tot het introduceren van predators of het introduceren van grote grazers in andere gebieden. 
 

Publicaties: 
J. Theo Vulink and Mennobart R. Van Eerden (1998) Hydrological conditions and herbivory as key operators for 
ecosystem development in Dutch artificial wetlands. Grazing and conservation management, pp 217-252. boek 
In dit hoofdstuk evalueren ze hoe het beheersdoel, het behoud van een vroeg succesie stadium en de bijbehorende soorten 
rijkdom ten opzichte van watervogels, bereikt kan worden in een moerassysteem.  
 
(23) Theo Vulink et al (2008?) Waterpeil en begrazing sturen het system. Landschap. 
Uit ervaringen en onderzoek blijkt dat waterpeil en begrazing de belangrijkste stuurknoppen zijn. Hoe zijn die knoppen 
bediend en welke effecten had dat op vegetatie en vogels? Zowel in de moeras- als de randzone is het niet gelukt de 
variatie in vegetatie te behouden en is de soortenrijkdom van vogels achteruit gegaan. 
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Cis T. van Vuure (2014) On the origin of the Polish konik and its realtion to Dutch nature management. Lutra 57(2): 111-
130 
Het onderzoek gaat over de geschiedenis van het Europese wilde paard, de oorsprong van de Poolse Konik, en het huidige 
gebruik in het hedendaagse natuurbeheer, en percepties over deze paarden. 
 

Werkdocumenten: 
(24) JTH Vulink (1990) De plaats van het edelhert in de Oostvaardersplassen, Rijkswaterstaat: 
Dit document dient als aanzet voor verdere discussie over de introductie van het edelhert en gaat in op het dieet en 
habitat. De introductie van edelherten zal in strijd zijn met de hoofddoelstelling voor de ontwikkeling van het gebied.  

(25) CB de Jong, P Cornelissen & JT Vulink (1997) Grote grazers in de Oostvaardersplassen, dieetsamenstelling op basis 
van faecesanalse:  
Voor een vergelijking van het dieet tussen vier grote grazers is een botanische dieetsamenstelling bepaald door middel van 
faecesanalyse.  

Rapporten: 
(26) HJ Drost (1984) Extensieve begrazing van rietland en ruigte in het buitenkaadse gebied van de Oostvaardersplassen: 
Een proef om te kijken naar enkele biologische aspecten van begrazing, plantaardige productie, voedselvoorkeur, effecten 
op struiken etc. 

(27) HJ Drost (1986) begrazingsonderzoek in de Oostvaardersplassen; runderen in het riet: 
Dit artikel gaat in op het begrazingsonderzoek bij runderen in de OVP. Het sluit zo veel mogelijk aan bij begrippen uit de 
veevoeding in de veehouderij. 

(28) H.J. Drost ; Rijp (1988) Grazing research in the nature rerserve 'Oostvaardersplassen'.  
Voedselaanbod voor grote grazers en een advies ten opzichte van het introduceren van grote grazers.  

(29) B van de Wetering, WM van Vliet & JT Vulink (1992) Voedseloecologie van Konikpaarden: onderzoek naar 
dieetsamenstelling, gewicht en tijdsbesteding van drie merries en drie veulens, RWS: 
Dit rapport behandeld de begrazing vanuit de paarden en kijkt naar wat ze eten, in hoeverre de voedselopname de 
behoefte dekt en waarom de paarden het dieet op deze manier samenstellen.  

(30) K Blaakmeer, C Eising & I van der Veen (1993) De sociale organisatie van de heckrunderen in de Oostvaardersplassen 
in relatie tot hun terrein gebruik. Rijkswaterstaat: 
Er is gekeken hoe de kudde Heckrunderen zich sinds 1983 ontwikkeld heeft en hoe deze ontwikkeling verklaard zou kunnen 
worden, dit door te kijken naar de sociale organisatie, de verklaring van deze organisatie en de relatie van terreingebruik en 
de organisatie.  

(31) A Hoekstra & JT Vulink (1994) De sociale organisatie van een kudde Heckrunderen, het onstaan van een stiergroep, 
Rijkswaterstaat: 
Aangezien de Heckrunderen een aparte sociale structuur vertonen, waarbij de stieren zich van de kudde afscheiden in 
subgroepen, is in dt onderzoek getracht de oorzaak van de waargenomen verdeling in groepen en de gevolgen voor 
terreingebruik en beheer te achterhalen. 

(32) P Cornelissen & JT Vulink (1996) Large herbivores in wetlands: evaluation of grazing management in the nature 
reserve Oostvaardersplassen in the Netherlands. Ministerie van verkeer en waterstaat IJselmeer gebied: 
Verschillende begrazings beheer vormen worden vergeleken, om te bepalen welke de beste is. Dit onderzoek kijkt naar de 
effecten van de verschillende beheervormen op de vegetatie, habitat gebruik van vogels en functioneren van de grazers. 

(33) E Nieuwdorp (1998) Interactie experiment grote herbivoren in de Oostvaardersplassen. Stage verslag HS Delft 
Er is een experiment opgezet waarbij er wordt gekeken naar competitie om voedsel in de nawinter, dit om gegevens te 
verkrijgen voor de draagkracht van de OVP voor grote herbivoren. 

(34) H. Kampf (1998) Grazing in nature reserves : from domestication to de-domestication : management  
of vegetations/care for the animals/ organisation and costs. Ministerie ANV of Agriculture, Nature Management and 
Fisheries: 
Dit boekje gaat over het herintroduceren van grote grazers en hoe dit mogelijk is.  

(35) G.W.T.A. Groot Bruinderink ; J.M. Baveco ; K. Kramer ; Et.al (1999) Dynamische interacties tussen hoefdieren en 
vegetatie in de Oostvaardersplassen: 
Dit rapport gaat over de gevolgen van bepaalde ingrepen, zowel voor hoefdieren als de vegetatie. De gevolgen van 
verschillende scenario's zijn bekeken met het model WetSpace. Ook is er gekeken naar de effecten van het introduceren 
van eland, wild zwijn en de wisent. 
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(36) A Hissink & L Fleischeuer (2000) Populatiebeheer van de grote grazers in natuurterreinen: hoe en waarom? Student 
verslag Helicon: 
Visie op het natuurlijke beheer en de effecten van deze beheersvorm.  

(37) R Smith and P Cornelissen (2001) Red deer of the Oostvaardersplassen: Influences of habitat quality on the rutting 
behaviour of stags. A pilot study.  
Verschillen in kwaliteit van de habitat kan leiden tot verschillen in gedrag en fenotypische kenmerken van hoefdieren zoals 
het Edelhert (Cervus elaphus). In deze studie wordt het sociale gedrag van de edelherten van de Oostvaardersplassen 
beschreven tijdens de bronsttijd periode, worden de gegevens van de OVP vergeleken met de gegevens van het Edelhert in 
een slechte/arme leefomgeving, het eiland Rhum en worden methoden van waarnemingen voor toekomstige 
gedragsstudies van Edelhert getest. 
 
(38) J.M. Reinders (2001) Verschillen en overeenkomsten tussen Konikpaarden uit de Blauwe Kamer en de OVP, wat 
betreft gedrag, sociale en ruimtelijke structuur. Student UW: 
Er wordt gedacht dat verwilderde paarden die geïntroduceerd zijn in verschillende natuurgebieden een overeenkomstig 
gedrag en sociale en ruimtelijke structuur hebben. Dit heeft geleid tot dit vergelijkend onderzoek tussen Koninkpaarden die 
zijn uitgezet in twee verschillende natuurgebieden: de Blauwe Kamer en de Oostvaardersplassen. 
 
(39) R Wernicke (2002) Relatie tussen gebiedsgebruik en sociale structuur van een kudde Konik paarden (Equus ferus 
ferus ) in het natuurreservaat de Oostvaardersplassen, vertaling van wetenschappelijk Duits rapport: 
Het doel van deze studie was informatie te verkrijgen over de structuur en sociale organisatie van de kudde paarden, de 
samenhang tussen ruimtelijke verdeling, sociaal gedrag en lichaamsconditie. De vraag was waarom zich binnen de 
Konikspopulatie s'winters individuele groeperingen en kleine kuddes zich van de hoofdkudde afscheiden.  
 
(40) Anon (2001) Een ethologisch onderzoek van de kudde Konikpaarden in het natuurreservaat de OVP uitgevoerd 
tussen 30 oktober 2000 en 22 februari 2001: 
Onderzoek naar het gedrag van paarden, rapport zelf niet beschikbaar. 
 
(41) S. Stravens (2004) Formation of herd structure of feral horses. Student?  
Hier worden de effecten van beheer op kudde structuur formatie bestudeerd.  
 
(42) M. Holtman ; H. Driessen (2006) Kruidige keuze : Onderzoek naar het gebruik van kruiden door de grote grazers van 
de Oostvaardersplassen. Studenten? 
In dit rapport wordt er gekeken of grote grazers kruiden gebruiken ter behoud en bevordering van hun gezondheid.  
 
(43) ICMO (2006) Zoeken naar een balans tussen de belangen van mens en natuur. 
 Advies van de internationale commissie voor het beheer van grote grazers in de OVP (ICMO), Staatsbosbeheer. 
 
(44) L Deurhof (2007) Een studie naar de populatie genetische structuur van Nederlandse Edelherten. Student verslag 
Alterra 
Met betrekking tot de OVP populatie kan gesteld worden dat de genetische diversiteit goed is; in dit geval zelf de hoogste 
van alle onderzochte populaties (tabel 2). De populatie vertoond de meeste overeenkomsten met de onderzochte herten 
van het Weerterbos en vervolgens met enkele monsters van herten van de Kroondomeinen uit de jaren ’80-’90. Om meer 
inzichten te krijgen is het van groot belang de DNA profielen van de oorspronkelijk uitgezette dieren te bepalen en te 
analyseren hoe zich die diversiteit in de daaropvolgende jaren heeft ontwikkeld in relatie tot de populatieomvang en fitness 
van de populatie. 
 
(45) L. Stam & P. Cornelissen (2010) Sexuele segregatie bij Edelherten van de OVP : Het belang van het Fluitbos in de 
winter voor de populatie Edelherten van de OVP, een verkennend oz: 
Het fluitbos wordt in de winter afgesloten om het welzijn van de edelherten te bevorderen. Omdat de keuze voor dit beleid 
nu nog op aannames is gebaseerd, is SBB gestart met een onderzoek naar het belang van het Fluitbos voor het welzijn en de 
overleving van de populatie Edelherten. Met behulp van veldwaarnemingen is het gedrag geanalyseerd.  
 
(46) T.J. Vulink (2010)Hungry Herds: Management of temperate lowland wetlands by grazing (proefschrift) 
Dit proefschrift richt zich op de vraag in welke mate begrazing door de grote grazers de korte, open vegetatie in wetlands in 
stand kan houden ten gunste van planten- en vogelsoorten die gebonden zijn aan deze vegetatie, die karaktistiek zijn voor 
de jongste stadia in de successive. 

Dierenwelzijn: Bij het beheer van grote grazers komt natuurlijk ook het dierenwelzijn kijken. Om inzicht te 
krijgen in het dierenwelzijn zijn er meerdere rapporten geschreven over wat de effecten van herbivoren 
dichtheden op hun prestaties zijn (bijlage 10.2; 53,54). Verder is er ook onderzoek gedaan naar ziekten (bijlage 
10.2; 48,50,55,57) en de lichaamscondities van de grote grazers (bijlage 10.2; 47,49,51,52,56). Van de vier 
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internationale publicaties gaan er drie over het dieet van de grazers (bijlage 10.2; 47,49,51) 
Conclusie: Welzijn en overleven van de hoefdieren is van belang voor beheer, een goed welzijn weerspiegeld een 
goed beheer. De tegenstanders van de zelfregulerende populaties vallen met name over het dierenwelzijn, door 
dit onderzoek kan het beheer zich verdedigen. Er mist nog wel onderzoek waarbij de grote grazers in de 
Oostvaardersplassen dienen als een nulmeting voor dierenwelzijn. De dieren worden niet behandeld voor 
ziektes, er komt geen hoefsmid langs en ze moeten zelf zien te overleven. Hier kan de vee industrie veel van 
leren. 

Publicaties: 
(47) JT Vulink & HJ Drost (1991) A causal analysis of diet composition in free ranging cattle in reed-dominated vegetation. 
Oecologia Volume 88, Issue 2, pp 167-172: 
Theoretische en waargenomen diëten van loslopende jaarling grazers in een gebied van riet-gedomineerde vegetatie. 
Jaarling grazers in ons studiegebied maximaliseerde hun energie-inname, met voeder tijd, pens capaciteit en ruwe 
vezelgehalte van het voer als belangrijke beperkingen. 

(48) ALD Hessels et al (2000) Heckrunderen in de Oostvaardersplassen: risico voor infectieziekten of niet? Tijdschrift voor 
diergeneeskunde 125(2) p 38-47 
In dit artikel wordt de toepassing van risicoanalyse met betrekking tot ziektestatus van een dierpopulatie beschreven en 
geïllustreerd voor Heckrunderen in de Oostvaardersplassen.  
 
(49) A.M. de Roos, N. Galic, H. Heesterbeek (2009) How resource competition shapes individual life history for nonplastic 
growth: Ungulates in seasonal food environments. Ecology, 90(4), pp. 945–960 
We analyseren een leeftijd-, formaat- en geslacht gestructureerd model om te onderzoeken hoe samenspel tussen op een 
individueel niveau energiebudget dynamiek en de feedback van de populatie Grazen op de middelen, de individuele 
levensgeschiedenis en de dynamiek van hoefdier Populatie vormgeven, leven zonder predatoren, seizoensgebonden milieu. 
Sterfte wordt veroorzaakt door de hoeveelheid energie die de individuen nodig hebben. 

(50) D.C.K. van Doorn et al (2010) In vitro selection and differentiation of ivermectin resistant cyathostomin larvae. 
Veterinary Parasitology 174 (2010) 292–299: 
Cyathostomins zijn pathogenen in paarden en macrocyclic lactones (ML) woeden gebruikt om dit tegen te gaan en daarom 
is ML resitentie een serieze dreiging voor het welzijn van de paarden en het in controle houden van de parasiet. Voor dit 
experiment werden larven gebruikt van de OVP paarden, die nooit behandeld zijn en vrij in de natuur leven en er werden 
larven gebruikt van regulier behandelde pony’s van de Universiteit Utrecht. 

(51) Perry Cornelissen & Johannus Theo Vulink (2015) Density-dependent diet selection and body condition of cattle and 
horses in heterogeneous landscapes. Applied Animal Behaviour Science 163 (2015) 28–38 RWS: 
Voor managers zijn er nog vragen over de effecten van herbivoor dichtheden op hun prestaties, vegetatie-ontwikkeling en 
de biodiversiteit. Deze studie onderzoekt het effect van de dichtheid op dieet samenstelling, de kwaliteit van de voeding en 
lichaamsconditie van runderen en paarden. Twee verschillende studiegebieden met verschillende verhoudingen tussen 
consumptie en productie werden met elkaar vergeleken. Hoge dichtheden van grazers zorgde voor een mindere 
voedselkwaliteit wat invloed had op de lichaamscondities. Paarden kunnen beter kort gras eten dan koeien en hebben dus 
een competitie voordeel. 

Rapporten: 
(52) A de Jong (1996) Voorbodes van ellende, onderzoek naar indicatoren die bij paarden een crash aangeven. Student, 
van Hall instituut en natuurmonumenten. 
Om zowel de populatie de ruimte te geven om zich zo natuurlijk mogelijk te ontwikkelen en om een crash te voorkomen, 
moeten er indicatoren gevonden worden die een pre-crash moment aangeven. Er zijn vier indicatoren gevonden. 

(53) GWTA Groot Bruinderink et al (1998) Draagkracht van de Oostvaardersplassen voor grote herbivoren, deel 1. 
Concept en beschrijving van het model. 
De kuddes werden tot dusver niet beheerd, maar omdat de dieren niet kunnen wegtrekken en omdat de dieren sterk in 
aantal toenemen, lijkt enige vorm van beheer in de toekomst onontkoombaar. Belangrijk is te weten wanneer moet 
worden ingegrepen en hoe. In dit rapport wordt een opzet van het vervaardigde model beschreven. 
 
(54) M. van 't Veer (2002) Contactstructuur van Heckrunderen in de Oostvaardersplassen in relatie tot de verspreiding 
van Bovine Herpes Virus - I       
De runderen worden niet tegen ziektes gevaccineerd. De kudde is besmet met het virus(BHV) dat IBR veroorzaakt. Er wordt 
gekeken naar de verspreiding van BHV en de risico's van natuurgebieden voor rundveebedrijven en andersom. Er wordt een 
risicoanalyse uitgevoerd.  

(55) P. Cornelissen (2004) Ataxie en kopertekort bij Edelherten in de Oostvaardersplassen : Onderzoek naar  
oorzaak en gevolgen : Discussiestuk: 

http://link.springer.com/journal/442
http://link.springer.com/journal/442/88/2/page/1
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Herten aangetroffen met Ataxie, deze werden afgeschoten en aangeboden aan onderzoeks instituten, hieruit bleek dat de 
herten een tekort aan koper hadden wat een oorzaak voor Ataxie kan zijn. Dit rapport beschrijft een onderzoek om de 
koper tekorten te kunnen achterhalen en er wordt een voorstel gedaan voor onderzoek naar de gevolgen van kopertekort. 

(56) C Munster (2005) The welfare of Heck cattle in the Oostvaardersplassen, measured by condition score and behaviour. 
Student WU: 
Het doel van deze studie is het meten van de relatie tussen conditie en gedrag van Heckrunderen in de winter, en is daar 
het welzijn aan af te meten.  

(57) L. Mollema (2006) On the role of feral ruminants in the transmission of bovine herpesvirus 1 to  
domestic cattle. 
Er wordt in deze studie gekeken wat de rol is van Heckrunderen en edelherten in de mogelijke introductie van BHV1 in 
veedieren. Eerst moet er gekeken worden of BHV kan voorbestaan in de Heckrunderen en edelherten 

(58) M.W. Kuiper en S.E. van Wieren (2010) Contraceptie als methode in het beheer van hoefdierpopulaties, WU. 
Contraceptie is een relatief nieuwe benadering binnen het beheer van in het wild levende dieren, die in verschillende 
landen al in de praktijk wordt toegepast. Contraceptie is een methode die fundamenteel verschilt van de gangbare 
werkwijzen voor het beheren van hoefdieren: in plaats van het sterftecijfer te beïnvloeden, richt contraceptie zich op het 
omlaag brengen van het geboortecijfer. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de middelen die op het moment 
beschikbaar zijn voor contraceptie van hoefdieren, met aandacht voor effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen. Enkele 
toepassingen van contraceptie in de praktijk worden ook besproken. Hiermee zal een beeld worden geschetst van de 
mogelijkheden en beperkingen van contraceptie voor het beheer van hoefdierpopulaties in Nederland. 

 
Fauna: Doordat een hoge biodiversiteit van belang is voor een natuurgebied, wordt er ook inventarisatie en 
onderzoek gedaan naar fauna. Er is onderzoek gedaan naar stekelbaars, als belangrijke voedselbron van de 
lepelaar (bijlage 10.2; 61,62,63). Ook is er onderzoek gedaan naar muizen en aasgarnalen als belangrijke 
voedselbronnen (bijlage 10.2; 66,68). Verder wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van bepaalde 
diersoorten in de Oostvaardersplassen en de mogelijke ontwikkelingen (bijlage 10.2; 59,60,64,65,67,69 tm 75). 
Daarnaast werd er in het N2000 beheersplan geadviseerd onderzoek te doen naar de herintroductie van de 
kieuwpootkreeft en de Noorse woelmuis, dit is opgepakt door studenten (bijlage 10.2; 76). 
Conclusie: Het is voor het beheer belangrijk om inzicht te hebben in belangrijke voedselwebben en hier ook het 
beheer naar aan te passen als het wat minder gaat met een belangrijke voedselbron. Merendeel van de 
rapporten is echter vooral gefocust op een enkele soort en niet op interacties en valt dan onder monitoring, hier 
ligt dan ook zeker nog potentie voor onderzoek. 

Publicaties: 
(59) MP Huijser & M Roos (1996) Libellen, dagvlinders en hommels in voor Flevoland karaktistieke vegetatietypen. Ent. 
Ber. Amst. 56(11) 161-169. 
We onderzochten de aanwezigheid en dichtheid van verschillende soorten insecten groepen in drie verschillende vegetatie 
typen. 

(60) J Reinhold (2012) Eindelijk reproductie van de ringslang buiten het Oostvaardersveld. Ravon 43(14), nr 1 
Over het ringslang project en de resultaten 

Werkdocumenten: 
(61) W Dubbeldam & P van den Akker (1983) Onderzoek naar het populatieverloop van driedoornige en tiendoornige 
Stekelbaarzen in enkele sloten en tochten in Zuid Flevoland in 1982 
Er is een voedseltekort voor de broedende lepelaars en hun jongen, daarom is kennis nodig van het populatie verloop van 
stekelbaarzen en de factoren welke dit beïnvloeden. Het onderzoek heeft zich gerict op het populatieverloop van de 
stekelbaarzen: wanneer vindt voorplanting plaats, hoe snel verdwijnen de overjarige vissen, wanneer verschijnen de eerste 
jongen vissen en hoe snel groeit deze jonge generatie. 

(62) A Ros (1989) Verspreiding stekelbaars Oostvaardersplassen, Rijkswaterstaat: 
Stekelbaarzen komen vooral voorpoelen/sloten met smallere ondiepe oeverzone en veel begroeiing, waar de lepelaar 
moeilijk bij kan in tegenstelling tot de blauwe reiger. In sloten en poelen zonder schuilmogelijkheden is er vaak visarmoede, 
dit komt niet door minder predatie want de reiger kan er wel bij maar door voorkeur van de viseen. Door begroeiing te 
realiseren bij sloten/poelen waar lepelaars wel goed uit te voeten kunnen zou vis aan kunnen trekken en de waarde voor de 
lepelaars vergroten. 

(63) M van Oosten (1989)  Relaties tussen de stekelbaars (gasterosteus aculeatus en pungitius pungitius) en zooplankton 
in de Oostvaardersplassen, Rijkswaterstaat, Verslag van student RUG: 
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Met dit document wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de voedselvoorziening van de stekelbaars met als achtergrond dat 
stekelbaarzen belangrijke prooidieren zijn voor de lepelaars. Er wordt daarom ook ingegeaan op het voorkomen van 
zooplankton.  

Rapporten 

(64) Anon (1990) De vos in de Oostvaardersplassen een dilemma?  

Dit rapport gaat over de mogelijkheid van de ontwikkeling van een vossenpopulatie in het gebied wat in het systeem 

fungeert als toppredator. 

(65) J.TH. Vulink (1992) Edelherten en reeen in het'eutrophic wetland' de OVP;beheer en onderzoek. 
In dit rapport wordt er ingegaan op het beheer van en onderzoek aan edelhert en ree. Er wordt een voorstel gedaan voor 
vervolg onderzoek. 

(66) J.M. Steensma (1995) Biologie en populatiedynamiek van de aasgarnaal Neomys integer (Leach) :  
Seizoensverloop in groei, aantal, biomassa en produktie van Neomys integer in de Oostvaardersplassen  
De aasgarnaal is een belangrijke voedselbron vor vogels en vissen en vormt daarmee een belangrijk schakel in het 
voedselweb. Om inzicht te krijgen in de kwalitatieve rol is de aasgarnaal bemonsterd. Het seizoensverloop in groei, aantal, 
biomassa en produktie van Neomys integer in de Oostvaardersplassen werd aan de hand van de monsters beschreven. 

(67) P Cornelissen & JT Vulink (1996) Edelherten en reeën in de Oostvaardersplassen. Ministerie van verkeer en 
waterstaat: 
Het doel van dit rapport is inzicht verkrijgen in de wijze waarop edelherten en reeën zich handhaven in het moerassysteem. 
De resultaten van het monitorings onderzoek worden beschreven, aan de orde komen demografie, het terreingebruik en 
het dieet. 

(68) D. Wansink (1996) Kleine zoogdieren in de Oostvaardersplassen : Relatie tussen vegetatiestruktuur en  
muizenpopulaties 
Onderzoek naar muizen in gras en rietlanden. Er is getracht inzicht te krijgen in de relaties tussen de vegetatiestructuur en 
muizendichtheid, dit doormiddel van muizentellingen in verschillende vegetaties.  

(69) A Blomert, J van der Kamp, Leo Zwarts (1996) De muggenlarven van de Oostvaardersplassen 
Interpretatie bodemmonsters van bodemfauna, soortensamenstelling, dichtheden en vegetatiekeuze. 

(70) IBN-DLO (1998?) Onderzoek naar de populatieontwikkeling van bevers in Flevoland. 
Naar herintroductie van de bever worden de populatie ontwikkelingen op de voet gevolgd. Doel van dit onderzoek is de 
verspreiding van bevers en het aantal bevers in Flevoland in kaart te brengen. Daarnaast worden mogelijke verklaringen 
gegeven voor de bezetting van de biotopen zoals die is.  
 
(71) G Hogendoorn (1998) Additionele herintroductie van bevers in de Gelderse Poort en Flevoland. Stageverslag student 
van Hall instituut Leeuwarden. 
Om kans van slagen van de herintroductie te vergroten, is het noodzakelijk dat in de gebieden additionele uitzettingen 
worden gedaan. Het proces en vereisten van additionele uitzettingen wordt hier beschreven.  
 
(72) E. Lammens (1999) Het voedselweb van IJsselmeer en Markermeer : Veldgegevens, hypotheses,  
modellen en scenario's. 
De rapport gaat in op de belangrijkste voedselketens, de productiviteit en effecten van verschillende scenario's.  

(73) G. Kurstjens (2000) Herintroductie van de eland in Nederland : experiment in uitgebreide Oostvaardersplassen, 
WWF: 
Er wordt gekeken naar de potentie van de OVP voor een herintroductie experiment van de Eland. En er worden richtlijnen 
gegevens over hoe de introductie het beste gedaan kan worden. 

(74) Ravon (2005) Gebiedsdekkend onderzoek naar het voorkomen van de rugstreeppad in de provincie Flevoland. 
Een verspreidingsonderzoek naar de rugstreeppad, pionierssoort onder de NL amfibieën, in de provincie Flevoland. De 
rugstreeppad is beschermd en als deze voorkomt op een bouwterrein mag er niet verder gebouwd, dit onderzoek kan 
dienen om in de toekomst beter en verantwoord om te kunnen gaan met dergelijke problemen. 

(75) R.M. Koelman & H.J.G.A. Limpens (2012) Vleermuisonderzoek Oostvaardersplassen; Sloop en nieuwbouw gebouwen 
Staatsbosbeheer en potentie omgeving, Zoogdiervereniging. 
Uitvoering van sloop plannen kan mogelijk leiden tot het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. In 
de te slopen gebouwen en eventueel te kappen bomen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn en het 
plangebied heeft daarnaast naar verwachting voor vleermuizen de functie van foerageergebied en mogelijk ook vliegroute. 
Het was daarom noodzakelijk dat in het kader van de plannen onderzoek plaats zou vinden naar de aanwezigheid van 
vleermuizen en de functies van het landschap in het plangebied voor vleermuizen. 
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(76)J de Graaff, K van Oort, F de Boer, M Bogert, F Visschedijk en A Knoppers (2014) Introductie van de noordse woelmuis, 
Microtus oeconomus arenicola en de kieuwpootkreeft, Chirocephalus diaphanus in de Oostvaardersplassen. Studenten 
Universiteit Utrecht 
In dit rapport is onderzocht of noordse woelmuis en kieuwpootkreeft zouden kunnen overleven in de Oostvaardersplassen, 
en of deze soorten dan als voedsel kunnen dienen voor de blauwe kiekendief en lepelaar. Daarnaast is onderzocht welke 
wetten en regelgevingen bij deze introducties van belang zijn. 

 

Vegetatie en bosontwikkeling: Er zijn binnen dit domein acht wetenschappelijke publicaties verschenen. 
Veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van herbivoren op de vegetatie en omgekeerd de 
effecten van de vegetatie op de herbivoren (bijlage 10.2; 79,80,84tm90, 93,94,95 ). Om te onderzoeken hoe de 
graslanden zich ontwikkelen, zijn diverse begrazingexperimenten uitgevoerd in het grazige deel van de OVP. 
Ook is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar successie van vegetatie en de invloed van het 
waterpeilbeheer (bijlage 10.2; 78,81,82,83,91,92). 
Conclusie: Het is handig voor het beheer om te weten wat de effecten zijn op de vegetatie, zodat ze weten hoe 
ze moeten handelen voor een bepaald resultaat. Zo weten ze bijvoorbeeld door de successie studies wat er 
waarschijnlijk gaat gebeuren met de vegetatie bij waterpeilverlaging. Ook is het wenselijk op te weten wat er 
gebeurt met de vegetatie na het introduceren van grote grazers, zo kan er ingeschat worden of dit het 
gewenste resultaat is en of ze wel of niet grote grazers moeten introduceren. Deze twee onderdelen zijn dus al 
wetenschappelijk onderzocht, maar er zijn ook ander vegetatie aspecten die nog wel wat wetenschappelijke 
aandacht kunnen gebruiken. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar wat het effect is van al die omgevallen 
bomen op de vegetatie er onder. Dit onderzoek zou dan ook weer gekoppeld kunnen worden aan de grote 
grazers, wat voor effect hebben deze omgevallen bomen op de dieren. 

Publicaties: 
(77) J van der Toorn (1982) Invloed van riet beschadigingen op de groei van riet en vegetatieontwikkeling in de 
Ijselmeerpolders. Vakblad biologie 62(20): 
Riet is kunstmatig uitgezaaid, omdat het een aantal eigenschappen bezit die gunstig zijn bij het ontginnen van deze 
gebieden voor de landbouw. 

(78) CW Idema (1983) De Oostvaardersplassen: Het beheer van een jong successie stadium. D e levende natuur 87ste 
jaargang nummer 6: 
Voor een gewenste ontwikkeling van de OVP is het noodzakelijk een peilbeheer te voeren waarin natte en droge perioden 
elkaar afwisselen en wel zodanig dat er een cyclisch successiepatroon onstaat. 

(79) HJ Drost & EJM van Deursen (1989) Begrazing en grasinzaai in de Oostvaardersplassen. De levende natuur 93ste 
jaargang: 
Er moet op korte termijn grasland komen mede doormiddel grazers, dit grasland moet gaan dienen als voedsel voor 
ganzen. Omdat dit snel moet gebeuren wordt inzaaiing geprefereerd over de natuurlijke verspreiding van gras. Twee 
zaadmixen zijn gekozen die elk een eigen niche bezetten. 

E. J. M. Van Deursen and H. J. Drost (1990) Defoliation and Treading by Cattle of Reed Phragmites australis. Journal of 
Applied Ecology, Vol. 27, No. 1 pp. 284-297 
Dit artikel onderzocht de relaties tussen de grazende dieren en de begraasd planten, door het bestuderen van individueel 
gemerkte scheuten. Dit artikel geeft schattingen van het effect van de timing, selectiviteit, de frequentie en de ernst van 
begrazing op riet populaties. 
 
(80) JT Vulink & HJ Drost (1991) Nutritional characteristics of cattle forage plants in the eutrophic nature reserve 
Oostvaardersplassen, Netherlands. Netherlands journal of agricultural science 29: 
De nutrienten waarden van planten die door grazers worden gegeten werden bepaald tijdens deze studie en vegeleken met 
andere literatuur dat van ologothrofe en mesotrofe habitats. 
(81) M Huijser, H Drost & Y Roling (1992?) Vegetatie ontwikkeling en cyclisch waterpeilbeheer in de Oostvaardersplassen.  
Om jonge pionier vegetatie te realiseren is het waterpeil verlaagd en later weer verhoogd. Hier worden de vegetatie 
ontwikkelingen hiervan besproken. 

(82) GNJ Terheerdt & HJ Drost (1994) Potential for the development of marsh vegetation from the seedbank after 
drawdown. Biological Conservation 67(1) 1-11: 
In de OVP was het meeste vegetatie verdwenen door herbivoren en erosie wat resulteerde in een ondiep meer. De 
vegetatie is succesvol hersteld na een terugtrek. Er wordt een voorspelling gedaan van de vegetatie ontwikkeling op basis 
van de zaadbank van een vergelijkbare marsh.  
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Mennobart R. van Eerden, Maarten J.J.E. Loonen & Menno Zijlstra (1998) Moulting Greylag Geese Anser Anser 
defoliating a reed marsh Phragmites australis: seasonal constraints versus long-term commensalism between plants and 
herbivores. Proefschrift Menno Robbart van Eerden. 
Het natuurlijke proces van massale riet vegetatie begrazing door Grauwe Ganzen tijdens de vleugel rui in juni werd 
bestudeerd om de wederzijdse effecten van herbivorie zowel op planten en consumenten te ontrafelen. De extreme 
ontbladering van het riet vegetatie is schijnbaar in tegenspraak met het korte termijn doel van de groei van planten en 
overleving, maar is zeker gunstig voor zowel herbivoor en planten op de lange termijn. 
 
Harmke van Oene, E. J. Mieleke van Deursen and Frank Berendse (1999) Plant-Herbivore Interaction and Its 
Consequences for Succession in Wetland Ecosystems: A Modeling Approach. Ecosystems, Vol. 2, No. 2, pp. 122-138 
In dit rapport is een model beschreven die wordt gebruikt om te planten-herbivoor interacties en hun opschaling naar 
landscape schaal te analyseren.Het model kan worden gebruikt om de effecten van herbivorie op de vegetatie ontwikkeling 
te voorspellen. 
 
(83) OA Clevering & J van der Toorn (2000) Observations on the colonization of a young polder area in the Nederlands 
with special reference to the clonal expansion of Phragmites australis. Folia Geobotanica 35(4) 375-387: 
Er zijn 7 jaar observaties gedaan van de soorten successie in de OVP en de successie van 3 soorten wordt beschreven. 

(84) Vulink, J. Theo, Drost, Hans J. & Jans, Luc (2000) The influence of different grazing regimes on Phragmites- and shrub 
vegetation in the well-drained zone of a eutrophic wetland Applied Vegetation Science 3: 73-80, RWS: 
De effecten van begrazing door runderen en paarden op vegetatie-ontwikkeling werden bestudeerd in de OVP. 
Begrazingsdruk en herbivore soorten, zijn twee belangrijke variabelen die kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van 
Phragmites- en struik vegetatie te beheren: hoe groter de begrazingsdruk door grazers hoe groter het gebied is dat 
gedomineerd wordt door grassen, en een relatief hoge begrazingsdruk door grazers zal S. nigra (shrub) expansie vertragen. 

I.J.J. van den Wyngaert, L.D. Wienk, S. Sollie,R. Bobbink, J.T.A. Verhoeven (2003) Long-term effects of yearly grazing by 
moulting Greylag geese (Anser anser) on reed (Phragmites australis) growth and nutrient dynamics. Aquatic Botany 75, 
229–248 
In deze studie werden de effecten gekwantificeerd van begrazing door ruiende grauwe ganzen in het voorjaar op de 
biomassa en voedingsstoffen dynamiek van monospecifieke stands van Phragmites australis. Een vergelijking was 
gemaakt tussen een moeras die was begraasd voor meer dan 15 jaar, en een site die niet werd begraasd gedurende 
tenminste die periode. 
 
(85) FWM Vera, E Bakker & H Olff (2006) Large herbivores: missing partners of western European light demanding tree 
and shrub species. Large Herbivore Ecology, Ecosystem Dynamics and Conservation, 
De rol van grote grazers in de breed gebladerde bossen wordt vaak bediscussieerd omdat de dieren regeneratie van de 
bomen in het bos kunnen tegenhouden. De bomen en struiken die veel licht nodig hebben adaptaties ondergaan door de 
grazers. De interplay tussen grazers en de vegetatie is nog steeds inwerking. niet specifiek OVP alleen als vb genoemd. 
(86) Perry Cornelissen, Jan Bokdam, Karlè Sykora, Frank Berendse (2014)Effects of large herbivores on wood pasture 
dynamics in aEuropean wetland system. Basic and Applied Ecology 15 (2014) 396–406 RWS, WU: 
We beschrijven en analyseren hoe een 'deels zelfregulerende 'populatie van runderen, paarden en edelherten invloed 
hebben op de ontwikkeling van de houtige vegetatie in de OVP. Ons onderzoek toont aspecten die nodig zijn voor de 
woodland-grasland cyclus, zoals een sterke daling van de houtige vegetatie bij hoge aantallen grote grazers en regeneratie 
van struiken en bomen bij lage dichtheden. Doornige struiken, die belangrijk zijn voor de cyclus ontwikkelen zich nog niet in 
de graslanden. Het lijkt dat een tijdelijke afname herbivoren aantallen nodig is om een kans te scheppen voor de 
ontwikkeling van deze houtsoorten. 

(87) Perry Cornelissen et al (2014) Transition of a Sambucus nigra L. dominated woody vegetation intograssland by a 
multi-species herbivore assemblage. Journal for Nature Conservation 22 84– 92 RWS WU: 
We beschrijven en analyseren hoe grote grazers de houtige vegetatie sterk verminderen, de houtige vegetatie werd 
gedomineerd door de struik Sambucus nigra L. en veranderde in grasland. Ontschorsing en browsing door herbivoren zorgt 
ervoor dat de struik S Nigra afsterft 
 
(88) JL Ruifrok (2014) Herbivore-mediated structural diversity of vegetation. Proefschrift: 
Grote herbivoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het creëren en behouden van structurele diversiteit in de vegetatie, 
maar doen dit niet altijd. Na twee jaar kwam ik tot de conclusie dat verjonging van houtige gewassen in de OVP sterk wordt 
beperkt door de hoge intensiteit van begrazing en vertrapping. Ondanks dat verschillende houtige soorten verschilden in 
overleving binnen de 1 m en 2 m hoge hekken is in graslandvegetatie overleving over het algemeen hoger dan in 
ruigtevegetatie, mogelijk door verminderde lichtcompetitie. Dit suggereert dat grote grazers een indirect positief effect 
hebben op verjonging van houtige gewassen in de OVP, omdat graslandvegetatie gecreëerd wordt door grote grazers. 
Fluctuaties in herbivoordichtheid in tijd (vanwege een populatie crash) en/of ruimte (door tijdelijke ontoegankelijkheid) 
kunnen daarom een positief effect hebben op de ontwikkeling van structurele diversiteit in de OVP, indien dat noodzakelijk 
wordt geacht. 
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(89) Christian Smit, Jasper L. Ruifrok, Roel van Klink, Han Olff (2015) Rewilding with large herbivores: The importance of 
grazing refuges for sapling establishment and wood-pasture formation (2015) Biological Conservation Volume 182, Pages 
134–142 
Dit is een onderzoek naar het vestige van jonge boompjes, een sleutel process voor de ontwikkeling van bosweide. Dit is 
een experiment binnen OVP waarbij planten worden ingezaaid bij geen begrazing, lage begrazing en volledige begrazing. 
Wanneer er volle begrazing optreedt overleven er geen jonge boompjes.  
 
(90) Jasper L. Ruifrok et al (2015) Cyclical succession in grazed ecosystems: The importance of interactions between 
different-sized herbivores and different-sized predators. Theoretical Population Biology 101:31–39 
Ze hebben onderzocht hoe de combinatie van lage kwaliteit tolerantie en predatiekwetsbaarheid, de structuur van 
de herbivoor en plantengemeenschap beïnvloed. De model voorspellingen wijzen erop dat 
een diverse predator gemeenschap een belangrijke rol speelt op de lange termijn dynamiek en het behoud van de  
diversiteit in zowel de herbivoor en planten gemeenschap. 

 
Rapporten: 
(91) VL Wigbels (1978) Een oriënterend onderzoek naar de invloed van langdurige overstromingen op de vitaliteit van de 
wilgen in de Oostvaardersplassen. 
In dit onderzoek is gekeken wat de invloed van langdurige overstromingen is, op de vitaliteit van de wilgen in de OVP. 

(92) G.N.J. Heerdt (1993) De invloed van weersomstandigheden op ontwikkeling van pionier-en lisdodde vegetatie in 
drooggevallen plas, Rijkswaterstaat: 
Voorkomen, overleving en groei van verschillende planten werden getest in een kas en klimaatkamer experiment. Welke 
plant dominant wordt naar droogvallen moerasgebied hangt af van de droogte, wat de vegetatieontwikkeling van de OVP 
verklaart. 
 
(93) M.P. Huijser ; J.T. Vulink ; M. Zijlstra (1996) Begrazing in de Oostvaardersplassen : Effecten op de vegetatie -structuur 
en het terreingebruik van grote herbivoren en ganzen: 
Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe de vegetatie-structuur van grasland-rietvegetatie zich ontwikkeld onder jaarrond- 
en seizoensbegrazing met ru deren en paarden. Daarnaast wordt het terreingebruik van grote herbivoren en drie soorten 
ganzen gerelateerd aan vegetatiestructuur. 

(94) I. van den Wyngaert (2001) Grazing of extensive reed beds by moulting Greylag geese : effects on nutrient  
dynamics and growth of the Phragmites australis vegetation and consequences for the lake ecosystem. Proefschrift: 
Dit proefschrift handelt over de invloed van begrazing door Grauwe ganzen tijdens de rui periode op een zeer ondiep meer 
met uigestrekte rietvlakte. De nadruk ligt hierbij op de effecten van het grazen door ganzen op de groei van het riet en op 
de nutriëntenkringloop binnen het rietmoeras. 

(95) M.C. Gresnigt ; R.A. Vermeulen (2003) Ontwikkeling van vlier (Sambucus nigra L.) en wilg (Salix spp) onder invloed 
van grote herbivoren in de OVP, 1996-2002  
Dit onderzoekt bekijkt of houtachtige soorten kunnen overleven onder de hoge dichtheden van herbivoren of dat ze toe 
door grazers en er zijn geen zaailingen aanwezig daarvoor zal bij uitbereiding van de grote grazers de houtachtige vegetatie 
verdwijnen. 

 

Vogels: Veruit het meeste onderzoek is gedaan naar vogels. Er is veel gekeken naar de effecten van begrazing 
en waterpeil beheer op broedende vogels (bijlage 10.2; 97,102,106,108,110,113,115,133,135,141). Er is het 
meeste onderzoek gedaan naar ganzen, dit omdat het gebied erg belangrijk is voor ganzen (grootste ruiplaats 
van west europa) en er speciaal voor de ganzen grote grazers zijn ingezet (bron:icmo2 adviesrapport) (bijlage 
10.2; 98,111,116,118,120,122,123,125,127,129). Verder wordt er ook veel onderzoek gedaan naar de lepelaar 
(bijlage 10.2; 117,126,132), Aalscholver (bijlage 10.2; 100,101,121,131) en kiekendief (bijlage 10.2; 
96,99,104,128,139,140). Hierbij wordt vooral gekeken naar terreingebruik en foerageer gedrag en worden er 
ook aanbevelingen gedaan voor het beheer. Ook is er onderzoek gedaan naar voedselbeschikbaarheid voor 
verschillende vogels en hoe het beheer hierop moet reageren (bijlage 10.2; 115,124,137). 
Conclusie: Doordat de OVP een Natura 2000 vogelgebied is moeten de vogelstanden goed in de gaten gehouden 
worden, dit kan gedaan worden met behulp van monitoring. De onderzoeken zorgen voor verklaringen waarom 
vogelpopulaties stijgen of dalen. Het beheer kan worden aangepast, wanneer deze verklaringen daar aanleiding 
toe geven, maar er kan ook verantwoording over de vogelpopulaties afgelegd worden aan de overheid.  

Publicaties: 
(96) G. Boedeltje ; M. Zijlstra (1981) Territorialiteit, biotoop- en voedselkeuze bij de Blauwe Kiekendief Circus  
cyaneus in de winter, Limosa 54:73-80: 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00063207
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00063207/182/supp/C
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Blauwe Kiekendieven hebben in de winter een vast jacht gebied, maar ze ook een jachtterritorium hebben is niet bekend. In 
dit artikel wordt ingegaan op het territoriale gedrag en de grootte van het territorium, waarbij tevens het jachtsucces, de 
dagelijkse voedselopname, en de tijd die per dag aan jagen wordt besteed, aan de orde komt. 

(97) S de Bie & M zijlstra (1985) Kluten Recurvirostra avosetta en waterpeil in de Oostvaardersplassen: broeden in een 
veilige omgeving? Limosa 58: 41-48 
Veel kluten broeden in getijden gebieden wat risico's meebrengt, deze risico's ontbreken in binnendijkse gebieden. In dit 
artikel wordt het pleisteren en broeden van de Kluut in de OVP in 1969-82 geanalyseerd en vergeleken met de situatie langs 
de kust. 

(98) M zijlstra et al (1991) The Oostvaardersplassen as a key moulting site for Greylag Geese Anser anser in western 
europe. Wildfowl 42:45-52 
Sinds het ontstaan in 1968, is de OVP de grootste rui plaats voor de grauwe ganzen in West Europa. Bechrijving van type 
ganzen in OVP, waar vandaan leeftijd etc.  

Maarten J.J.E. Loonen, Menno Zijlstra & Mennobart R. Van Eerden (1991) Timing of wing moult in greylag geese Anser 
anser in relation to the availability of their food plants. ARDEA 79: 253-260 
De relatie tussen plant fenologie en vogel gebruik is het belangrijkste onderwerp in dit document. Ze bespreken 
de betekenis van timing van de rui zowel op het niveau van de populatie als individuele ganzen. 
 
(99) M Zijlstra, S Daan & J Bruinenberg-rinsma (1992) Seasonal variation in sex ratio of marsh harrier Circus aeruginosus 
broods. Functional ecology 6:553-559: 
Analyse van sexen in bruine kiekendief nesten  
 
(100) B Voslamber, M Platteeuw, MR Van Eerden (1995) Solitary foraging in sand pits by breeding cormorants 
Phalacrocorax-Carbo-Sinensis. Does specialized knowledge about fishing sites and fish behaviour pay of. Ardea 83(1) 213-
222:  
Aalscholvers foerageren meestal in groepen, toch zijn er een aantal individuen die alleen vissen. Dit gebeurt vooral tijdens 
de koudste maanden en vaak bij zandbanken. Observaties gedaan in OVP. Er wordt beweerd dat alleen hoge kwaliteit 
vogels de nodige ervaring en techniek bezitten om alleen te vissen als een winstgevende alternatief van vissen in groepen in 
het vroeg voorjaar (wanneer ze veel energie nodig hebben).  

(101) M Platteeuw & MR Vaneerden (1995) Time and Energy contrains of fishing behavior in breeding cormorants 
Phalacrocorax-Carbo-Sinensis at lake Ijselmeer, the Neteherlands. Ardea 83(1) 223-234: 
Twee aalscholver kolonies werden met elkaar vergeleken, die van het Naardenmeer en OVP. Gewichtsverlies hoger bij meer 
vliegtijd, dit kan erop wijzen dat vliegafstand invloed heeft op reproductieve output. Dit kan verklaren waarom het 
Naardermeer (langere vlieg afstand tot foerageer gebied) minder reproductief succes heeft dan OVP. 

(102) B. Voslamber (1996) Effect van waterpeilbeheer en begrazing op het voorkomen van visetende vogels. De levende 
natuur: 
In deze studie werd er gekeken naar de relatie tussen waterpeilbeheer en bezoeken van visetende vogels en de 
ontwikkeling van de vegetatie.  

Dijkstra C. & M. Zijlstra (1997) Reproduction of the Marsh Harrier Circus aeruginosus in recent land reclamations in The 
Netherlands. Ardea 85: 3750. 
Deze studie bestudeerde temporele variatie in de reproductieve prestaties van Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus in 
twee droogmakerijen in Nederland, Zuid-Flevoland en de Lauwersmeerpolder, bedijkt in 1968 en 1969. 
 
L. Nilsson , J. Kahlert & H. Persson (2001) Moult and moult migration of Greylag Geese Anser anser from a population in 
Scania, south Sweden, Bird Study, 48:2, 129-138 
In het artikel gebruiken ze telonderzoeken en de resightings van nek geringde individuen om de fenologie van de rui 
migratie van Grauwe Ganzen van Scania tot Oostvaardersplassen en de nieuw opgerichte rui site op Saltholm te 
beschrijven. In het bijzonder, beoordelen ze de geschiktheid van Saltholm als alternatieve rui site met betrekking tot 
predatie / verstoring risico en de aanwezigheid van een duurzame voeding resource wanneer de omstandigheden op de 
Oostvaardersplassen niet voldoen aan de eisen van het buitengewoon groot aantal ruiende Grauwe Ganzen in de vroege 
jaren 1990. 
 
(103) Jan E. Vermaat, Nathalie Vigneau and Nancy Omtzigt(2008) Viability of meta-populations of wetland birds in a 
fragmented landscape: testing the key-patch approach. Biodivers Conserv 17:2263–2273: 
De key-patch benadering gaat ervan uit dat metapopulaties in gefragmenteerde landschappen waarschijnlijk levensvatbaar 
zijn met ten minste een '' key '' subpopulatie die voldoende groot is om re-kolonisatie van de omliggende kleine 
habitatplekken te garanderen. Het is gebaseerd op een minimum haalbare aantal broedparen en binnen-broedseizoen 
verspreidingsafstand, gelinkt aan omvang van het dier en levensduur. Deze benadering is getest met verschillende soorten 
vogels over 14 wetlands 
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(104) R. Strandberg ; R.H.G. Klaassen ; M. Hake ; Et.al.(2008) Complex timing of Marsh Harrier Circus aeruginosus 
migration due to pre- and post-migratory movements. Ardea 96(2): 159–171: 
De trekbewegingen van bruine kiekendieven vanuit broedgebieden in Zuid-Zweden warden in kaart gebracht met 
satelliettelemetrie.  

Maarten Platteeuw, Ruud P.B. Foppen & Mennobart R. van Eerden (2010) The Need for Future Wetland Bird Studies: 
Scales of Habitat use as Input for Ecological Restoration and Spatial Water Management. Ardea, 98(3):403-416. 
Kennis over op schaal gerelateerde leefgebied gebruik van wetland vogels kunnen een rol spelen in het proces van 
ruimtelijke ordening. Ze illustreren dit punt in dit artikel door een onderscheid te maken in vier niveaus van de ruimtelijke 

en temporele habitatgebruik door moerasvogels, en het geven van voorbeelden voor elk.  

 
(105) Berend Voslamber et al (2010) Individual differences in feeding habits in a newly established Great Egret 
Casmerodius albus population: key factors for recolonisation. Ardea 98: 355–363: 
Aantallen grote zilverreigers steigen weer en dan met namein de OVP. Individuele verschillen in voedselkeuze en 
voedingsgewoonten werden bestudeerd, om inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren voor het opzetten en 
onderhouden van een gezonde populatie. Het meest winstgevende foerageer habitat voor Grote zilverreigers zijn ondiepe 
en transparante sloten en plassen met veel jong stekelbaars en enige dekking van vegetatie. Doordat de OVP over veel van 
deze habitats beschikt heeft de populatie aan kunnen sterken. 
Deze bevinding kan nuttig zijn voor wetland restauratie elders in Nederland. 

(106) Berend Voslamber & J. Theo Vulink (2010) Experimental manipulation of water table and grazing pressure as a tool 
for developing and maintaining habitat diversity for waterbirds. Ardea 98: 329–338: 
De relatie tussen sloot bedekking van het riet Phragmites australis en leefgebied gebruik door moerasvogels werd 
bestudeerd in de OVP. Grondwaterstand en begrazing door runderen en paarden had een belangrijke invloed op de 
ontwikkeling van P. australis in sloten en plassen.Er wordt geconcludeerd dat het creëren van ondiepe wateren, samen met 
aangepaste grondwaterstand beheer en begrazing geschikte gereedschappen zijn voor het herstellen van leefgebieden voor 
moerasvogels 

(107) Nico Beemster, Els Troost & Maarten Platteeuw (2010) Early successional stages of Reed Phragmites australis 
vegetations and its importance for the Bearded Reedling Panurus biarmicus in Oostvaardersplassen, The Netherlands. 
Ardea 98: 339–354. 
Een studie over Baardman Panurus Panurus voedingsgewoonten in combinatie met een broedvogel overzicht van de 
moerassen in OVP, de studie toont duidelijke ruimtelijke verschillen in dichtheden en terreingebruik. Baardmannetjes zijn 
sterk afhankelijk van de vroege successie stadia van riet P. Australis wat wordt gemedieerd door het veranderen van het 
waterpeil en verjonging veroorzaakt door grazende ganzen. Een aantal andere moeras vogelsoorten zijn ook afhankelijk van 
dit soort vegetatie, en wetland beheer moet dan ook gericht zijn op het bevorderen van de natuurlijke processen voor riet 
successie. 

(108) RG. Bijlsma, M Platteeuw & MR van Eerden (2010) Wetlands and Birds: Expected and Unexpected Changes in the 
Birdscape, Ardea 98(3):259-263: 
Overstromingen en de interacties met fysieke, ecologische en biologische processen.  

 
(109) Stef van Rijn, Menno Zijlstra & Rob G. Bijlsma (2010), Wintering White-tailed Eagles Haliaeetus albicilla in The 
Netherlands: aspects of habitat scale and quality. Ardea 98: 373–382: 
Uit een analyse van de aanwezigheid van zeearenden in OVP bleek dat overwinterende aantallen en de duur van de 
afzonderlijke verblijven toegenomen waren als functie van het aanwezige aantal en biomassa watervogels. De stijging van 
de zeearend nam niet verder toe na het bereiken van een maximaal 4/3 overwinterende vogels. Door verbetering van de 
dynamiek in wetlands kunnen voedselvoorraden voor watervogels verhoogd worden en daarmee meer geschrikt habitat 
voor de zeearend gecreëerd worden.  

(110) MR van Eerden, G Lenselink & M zijlstra (2010) Long-term changes in wetland area and composition in the 
Netherlands affecting carrying capacity for wintering waterbirds. Ardea 98:265-282 
De wetlands zjn de afgelopen 100 jaar ernstig aangetast door de mens, dichtheden van verschillende watervogels zijn 
hierdoor naar beneden gegaan. 

(111) JT Vulink, MR van Eerden & RH Drent (2010) Abundance of migratory and wintering geese in relation to vegetation 
succession in man-made wetlands: the effects of grazing regimes. Ardea 98: 319-327 
We hebben gekeken naar trends in vegetatie en ganzen dichtheid in twee studie gebieden. Ganzen dichtheden waren hoger 
in het begraasde gebied vergeleken met het onbegraasde gebied.  

(112) CAM Turnhout, EjM Hagemeijer & RPB Foppen (2010) Long-term population developments in typical marshland 
birds in the Netherlands. Ardea 98:283-299: 
In dit artikel worden lange termijn ontwikkelingen in de broedpopulaties van 23 typische moerasland vogelsoorten 
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gereconstrueerd, met gebruik van monitoring data en andere studies. OP dit moment heeft water management de hoogste 
impact op de trend van moerasland vogels.  

(113) Nico Beemster & J Theo Vulink (2013) The long-term influence of grazing by livestock on common vole and raptors 
in man-made wetlands in the Netherlands. Lutra 56 (1): 5-21 
In deze studie analyseren we de lange termijn effecten van begrazing op de vegetatie ontwikkeling en structuur, 
veldmuizen index en roofvogel dichtheid. Door de hoge begrazing druk en daarmee het ontstaan van korte vegetatie daalde 
het aantal veldmuizen. Het voordeel is wel dat grazers lang gras terug kunnen brengen naar een vroege successie stadium 
wat wel voordelig is. Afwisseling van hoge begrazing druk met lage kan de dichtheden van veldmuizen en roofvogels 
verhogen. 

Werkdocumenten: 
(114) EPR Poorter (1983) Problematiek rond vissen en visetende watervogels in de Oostvaardersplassen, Rijkswaterstaat: 
De ontwikkeling van enkele soorten visetende waadvogels is sterk teruggevallen in populatie grootte. Dit komt met name 
door de doorzicht van het water en de afnemende visstand. Tijdelijke indroging zal het zicht kunnen verbeteren en een 
proef met stekelbaarzen zou het visaanbod kunnen verhogen. 

(115) A Dulos (1990) Effekten van begrazingsbeheer op muizen en roofvogels in de Oostvaardersplasen buitenkaads, 
Rijkswaterstaat: 
Het aantal muizen in verschillende gebieden en het gemiddelde gewicht. Vergelijking met Lauwersmeer. Er lijkt een 
verband te betsaan tussen de getelde aantallen roofvogels en het aanbod van prooien. 

Rapporten: 
(116) WJ Corre (1973) Het voedselgedrag van overwinterende ganzen en de invloed van begrazing op de ontwikkeling 
van cultuurgewassen in de IJselmeerpolders. 
Eisen waaraan een overwinterings gebied moet voldoen, benodigde vegetatie en slaapplekken. Flevoland belangrijk 
overwinterings gebied door rust en ontbreken van de jacht. De opbrengst van wintertarwe zal niet of nauwelijks beïnvloed 
worden door begrazing in de winter. 

(117) J de Pater (1975) Studie naar de mogelijkheden om foerageergebied voor lepelaar in te richten bij de 
Oostvaardersplassen: 
In dit rapport worden de mogelijkheden bekeken hoe een lepelaars foerageergebied ingericht kan worden bij de OVP, dit is 
nodig om de voedselvoorziening voor de broedende lepelaar veilig te stellen 

(118) W.J. Corre (1975) Het voedselzoekgedrag van overwinterende ganzen en de invloed van begrazing op de 
ontwikkeling van cultuurgewassen in de IJsselmeerpolders. 
Beschrijving van voedsel en habitat voorkeur van ganzen. En er wordt beschreven wat er gebeurt met de vegetatie onder 
invloed van begrazing en wat de effecten zijn op de ganzen. 

(119) E.R. Osieck (1983) Afweer van aalscholvers op de viskwekerij Lelystad(onderz.'82): 
De viskwekerij vlakbij Lelystad kweken vooral kappers voor de sportvissers. De vijvers trekken veel vogels aan wat de 
productie van karpers beïnvloed. Dit onderzoek heeft proeven gedaan naar het effect van verjagen en touwen op de vogels 
(met name aalscholvers). Touwen schrikken de aalscholvers af.     
 
(120) C.W. Iedema ; P. Kik (1985) Habitatgebruik en voedselkeuze van grauwe ganzen in de Oostvaardersplassen: 
Er is hier onderzoek gedaan naar habitatgebruik en voedselkeuze van grauwe ganzen. Centraal staan vragen met betrekking 
tot de invloed van biomassa productie, voedsel kwaliteit en bereikbaarheid op het habitat gebruik en voedselkeuze. 
 
(121) B Voslamber (1988) Visplaatskeuze,foerageerwijze en voedselkeuze aalscholvers IJsselmeergebied in  
1982: 
In het IJselmeergebied zijn de visplaatskeuze, de foerageerwijze en de voedselkeuze van de Aalscholver onderzocht. 
Gedaan door het dagelijks in kaart brengen van vissende groepen, bepaling van verplaatsingpatronen en snelheden en 
inhoud van braaksels en braakballen bekeken.  
 
(122) E.J.M. van Deursen ; H.J. Drost ; al. Et (1989) De waarde van nat- en droog grasland en wintergerst akkers als 
voedselterrein grauwe gans voorjaar: 
Om de draagkracht van de graslanden voor de grauwe gans te kunne vaststellen zijn er biomassa-, productie- en 
kwaliteitsmetingen gedaan van verschillende grasland kavels in de OVP. Ook zijn dezelfde metingen gedaan aan 
wintergerst, wat ook een belangrijke voedsel bron voor de ganzen blijkt te zijn. 

(123) M.T. van Geene (1990) Ganzen en hun voedselgewassen in en om de Oostvaardersplassen: 
In dit onderzoek komen de gevolgen van de in de OVP verblijvende ganzen voor het agrarisch gebied in zuidelijk Flevoland 
aan de orde. 

http://adlib.staatsbosbeheer.intern/Adlib/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=18910


53 
 

(124) J. Prinsen (1991) Effect van inundatie op muizenetende roofvogels in de Oostvaardersplassen, Rijkswaterstaat: 
Sommige kavels binnen het OVP gebied worden in de wintermaanden geïnundeerd. Er is onderzoek gedaan naar hoe 
muizenetende roofvogels reageren op deze inundatie. De muizenpopulatie daalt sterk en de roofvogel populatie daalt later 
ook of blijft gelijk. 

(125) M. Bijsterveld (1992) Foerageergedrag van Grauwe Ganzen in de Water landen;najaar 1992, Rijkswaterstaat: 
In dit onderzoek is er gekeken naar vegetatietype keuze, de begrazingsdruk, de voedselkwaliteit en de invloed van 
begrazing en peilbeheer. Gedaan met behulp van vegetatie kantering en rapen van keutels. 
 
(126) H.M. Dulfer (1992) Kolonieritmiek en foerageergedrag v.lepelaars uit OVP in 1992, Rijkswaterstaat: 
Onderzoek naar omgang van trek en voedselaanbod van de lepelaar Voor Noord-Holland en de Oostvaardersplassen. Naast 
voedselaanbod en bereikbaarheid lijkt windsnelheid een rol te spelen in de keuze van het foerageergebied.  

(127) H. Eggengoor (1993) Foerageergedrag van ganzen in de Waterlanden; winter 1993, Rijkswaterstaat: 
Vervolg onderzoek van die uit 1992, er is gekeken naar de vegetatievoorkeur in relatie tot met het gevoerde peilbeheer. 

(128) J. Postema ; v. P. Putten (1993) Verspreiding, tijdsbesteding en jaagsucces van de Bruine Kiekendief in relatie tot 
terrein beheer in Oostvaardersplassen: 
Een studie naar de verspreiding, tijdsbesteding en jaagsucces van de Bruine Kiekendief in relatie tot terrein beheer in OVP. 
Broedpopulatie in het seizoen 1993 lager dan voorgaande jaren, ondersteunt door lage terugkomst vleugelgemerkte vogels. 
Tegenwoordig meer jagen in binnenkaadse rietmoeras terwijl in voorgaande jaren vaker buitenkaadse gebied.  

(129) A.G. de Haas & G.M. te Hoopen et al (1994) Voedselkeuze en tijdsbesteding v.Grauwe Gan-zen in 
Oostvaardersplassen in voorjaar van '93: 
Er is gekeken naar het aantal verloop van de ganzen en de benutting van de verschillende vegetatie typen in en om de OVP. 
De tijdsbesteding van de ganzen werd gedurende de hele dag gebestudeerd. Vervolg onderzoek 92 en 93. 

(130) Dijkstra et al (1995) Roofvogels in de Nederlandse wetlands, ministerie van verkeer en water: 
Onderzoek naar de ontwikkeling van aantallen, terreingebruik, voedselkeuze en effecten van beheer op een aantal 
roofvogels in wetlands. 

(131) J. Nienhuis (1995) Voedselkeuze van aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis in de Oostvaarders- 
plassen in 1993 in relatie tot het weer en het reproductief succes: 
Dit onderzoek gaat in op de voedselsamenstelling van de Aalscholvers. De foerageerplaats van de aalscholvers is afhankelijk 
van de wind en de voedselkeuze wordt bepaald door deze plaats.  

(132) B Vollamber & AD Buijse (1996) Lepelaars in de Oostvaardersplassen. Ministerie van verkeer en water: 
Deze studie richt zich op de beschikbaarheid van prooivis voor foeragerende lepelaars, wat wordt bepaald door dichtheden 
en bereikbaarheid van prooivissen. Hierbij zij meerjarige gegevensbestanden gebruikt. 

(133) N Beemster (1997) Dynamisch waterpeil in de OVP, effecten op broedvogels in relatie met vegetatie ontwikkeling: 
Het waterpeil heeft invloed op de geschiktheid van het moeras als voedsel- en broedgebied, en daarmee op de dichtheid 
van de broedvogels. De gevolgen van verschillende waterpeil standen voor moerasvogels worden hier besproken. 

(134) R.G. Bijlsma ; F.E. de Roder (2002) Nestbouw van Visarenden Pandion haliaetus in de Oostvaardersplassen in 
nazomer 2002: het begin van de kolonisatie van Nederland? 
Er is een koppel visarende in de OVP wat erg zeldzaam is voor Nederland. Beschrijving van activiteiten rond nestbouw. 

(135) N Beemster, W Altenburg, M Platteeuw, F de Roder. Altenburg & Wymenga (2002) Het regenmodel in de 
Oostvaardersplassen: voldoende dynamiek in waterpeil voor een diverse en stabiele broedvogelbevolking?  
Evaluatie van het huidige waterpeil beheer, waarbij gedacht wordt dat natuurlijke variatie in waterstanden genoeg is om 
een voldoende gevarieerd rietmoeras in stand te houden om belangrijk moerasvogels broed en foerageer gebied te bieden. 
In het rapport wordt bekeken hoe een selectie van 12 moerasvogels reageert op deze waterstanden. Uiteindelijk wordt er 
een toekomst verwachting bij ongewijzigd beheer opgesteld. Deze toekomst laat een afname van moerasbroedvogels zien 
en er wordt geen herstel verwacht. Hierbij zijn veel monitorings gegevens gebruikt. 

(136) B.W.J. Oosterbaan ; F.M. van Groen (2003) Vogeleffectstudie overgangsgebied, Almere-Oostvaardersplassen : 
Effecten van de aanleg van een natuurbelevingscentrum en een natuurboulevard op de (broed)vogels van de 
Oostvaardersplassen. Van der Goes en Groot Ecologische advies en onderzoeksbureau. 
Deze studie kijkt naar de effecten voor vogels wanneer er een natuurbelevingscentrum en een natuurboulevard wordt 
aangelegd. Er komt uit dat de verstoring minimaal zou zijn en er nauwelijks veranderingen zullen optreden in de omvang 
van vogelpopulaties.  
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(137) A. Brenninkmeijer ; N. Beemster ; D. Bos (2006) Foerageermogelijkheden voor kiekendieven en herbivore 
watervogels rond de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen: 
In dit rapport is uitgerekend hoeveel ha foerageergebied de kiekendieven en herbivoren watervogels nodig hebben en er 
wordt een inrichtingadvies gegeven voor deze foerageer gebieden. 

(138) P. Hauff ; T. Mizera ; J. Chavko ; Et.al. (2007) Verbreitung und Dichte des Seeadlers Haliaeetus albicilla in sieben 
Ländern Mitteleuropas: 
Distributie en de dichtheid van de zeearend Haliaeetus albicilla in zeven landen Centraal-Europa  

(139) A&W (2009) Het A6 gebied en omgeving als foerageergebied voor kiekendieven in 2008 en 2009: 
De vraagstelling van dit onderzoek is om door middel van onderzoek het terreingebruik van de kiekendieven en de 
betekenis van het studie gebied voor de in de OVP broedende kiekendieven te monitoren.  

(140) A&W (2010) Foerageergebied voor kiekendieven in en rond om de Oostvaardersplassen: 
Het onderzoek richt zich op foerageerstrategie van kiekendieven, broedend in de OVP, in relatie tot terreinkenmerken in 
foerageergebied binnen en rondom de OVP. Daarbij gaat het om foerageerareaal dat benut wordt, de kwaliteit en omvang 
van geschikt terrein, de relatie met beheer en natuurlijke processen en om de ruimtelijke ligging van foerageergronden ten 
opzichte van het broedgebied.  

(141) Julia Stahl & Berend Voslamber (2013) Beoordeling van de terugkeerkansen van broedvogels en nietbroedvogels na 
een successie-terugzettende beheeringreep in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen, Sovon. 
Het Ministerie van EZ, Programmadirectie Natura 2000 heeft Sovon verzocht om door middel van een wetenschappelijke 
toetsing (ook met behulp van externe experts) een second opinion te geven op de in het concept-beheerplan gevolgde 
ecologischwetenschappelijke redenering ten aanzien van de terugkeerkansen van broed- en niet-broedvogels na afloop van 
de beheeringreep. 

 
Emotie en Ethiek: Bij het huidige beheer van de grote grazers komen emoties en ethiek kijken. De lobby 
van de organisaties die kiezen voor het handhaven van de natuurlijke status quo en de indringende beelden 
van dode of magere dieren in de media leveren in zon periode veel commotie op, die zelfs tot Kamervragen 
leiden. Er wordt dan ook vaak negatief gepubliceerd in populaire tijdschriften over de grote grazers en daarin 
wordt dan veel kritiek geuit (bijlage 10.2; 144,145). Er is maar één echt onderzoek op het gebied van emotie 
wat gaat over de stedelijke invloed op de verbinding zone, uitgevoerd door een student (bijlage 10.2; 142).  
Conclusie: Er zit hier dus zeker nog een groot gat en er moet daarom meer onderzoek komen naar deze emoties 
en ethiek voor de OVP, waar komt het vandaan, hoe moet hier op ingespeeld worden etc. Hoe ziet de 
maatschappij de Oostvaardersplassen? Zo spelen in de media en in de politiek vaak de issues rond de omvang 
van het natuurgebied, de omvang van de kudde, het populatiebeheer en de hoeveelheid beschikbaar voedsel. 
Meer kennis over deze aspecten en over hoe dit naar buiten gebracht moet worden leidt tot een sterkere 
boodschap. 

Rapporten: 
(142) T Hendriks; H de Jong (2002) Concervus-mix : Een visie op mens, natuur en identiteit van de stad uitgewerkt in een 
conceptontwerp voor Zuid Flevoland : Het ecologisch verbinden van de OVP met het  
Horsterwold en de stedelijke ontwikkeling van Almere hierin centraal. Afstudeer verslag WUR: 
Geen samenvatting beschikbaar, maar vanuit studie landschapsarchitectuur.  

Jamie Lorimer, Clemens Driessen (2013) Bovine biopolitics and the promise of monsters in the rewilding of Heck cattle. 
Elsevier, Geoforum 48 (2013) 249–259 
Dit artikel brengt in kaart de krachtige wijze waarop moderne mensen met vee wonen en ze beheren. Ze tellen scherp op 
op het verhaal van de Heck runderen en de biopolitiek van hun Rewilding in het bijzonder het karakter, de plaats en de 
belofte van monsters. Het schetst eerst een conceptueel kader voor de behandeling van niet-humane biopolitiek en 
teratologie (de studie van de monsters). Het doel van dit artikel is niet het oplossen van de opkomende spanningen, maar 
het zoeken naar manieren om de belofte van monsters op de raakvlakken tussen tegenstrijdige vormen van niet-menselijke 
biopolitiek te waarderen. 
 

Jamie Lorimer and Clemens Driessen (2013)Wild experiments at the Oostvaardersplassen: 
rethinking environmentalism in the Anthropocene. Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) 
Dit artikel trekt de recente literatuur samen over de geografie van experimenten en het potentieel van experimentele 
modes van het uitvoeren van de wetenschap en de politiek. Het onderzoekt de gevolgen daarvan voor de milieubeweging 
in de Anthropocene. 
 
Dolly Jørgensen (2014) Rethinking rewilding. Elsevier 
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Dit artikel onderzoekt hoe de term Rewilding historisch werd goedgekeurd en gewijzigd in ecologische wetenschappelijke 
discours in de afgelopen twee decennia. Dit onderzoek peilt wat en, bij uitbreiding, wanneer en waar rewilding naar 
verwijst. Dit omdat het is verhuisd naar verschillende regio's over de hele wereld. Vervolgens onderzoekt dit artikel hoe de 
term zich heeft verplaatst buiten de wetenschap en hoe de term door milieu-activisten als een plastic woord is opgenomen. 

 
Publicaties: 
(143) M. Drees (2011) De grote grazers van de OVP : Nuances in discussie vol emotie, zoogdier 22:  
Een internationale adviescommissie onderzocht hoe het beste kan worden omgegaan met de Heckrunderen, konikpaarden 
en edelherten in de Oostvaardersplassen. Hoe wetenschap nuances brengt in een discussie met hoog oplopende emoties. 
Het rapport van de tweede commissie is een mooi voorbeeld van de toepassing van (de wetenschap van) de ecologie in 
natuurbeheer. Er wordt ingegaan op de inhoud van dit rapport. 

(144) B. Worm & R. van Baarle (2005) De Oostvaardersplassen: ecologie & emotie en draagkracht & draagvlak: 
Auteurs vinden dat het beheer niet zo langer kan met de winter in aan tocht. Zij vinden de OVP niet groot genieg en 
variabel genoeg zodat de dieren jaarrond goed voor zichzelf kunnen zorgen. 
 
(145) Er zijn nog veel meer kritische tukken vol met emotie: (vaak stukjes in bladen) 
Oostvaardersplassen, Oernatuur of dierenpark? / S. van Duin ; R. Smit     
De Oostvaardersplassen;is dit geschenk te groot voor klein Ned.? / v. T. Ewijk     
Edelherten in OVP worden de dupe : Creperen accepteren? / Anon.      
OVP, creperende herten of de natuur die haar werk doet? / J. Paulides     
Afrikaantje spelen : Natuurramp in de Oostvaardersplassen / S. Rozendaal      
Natuurgebied of hongerkamp? / Anon.          
Oostvaardersplassen: nieuwe wildernis of killing fields? / M. de Jonge  

 
Recreatie en Educatie: Merendeel van de rapporten gaat over plannen voor recreatie (bijlage 10.2; 
147,148,149,151,152,155,158) en over waardering van recreanten (bijlage 10.2; 146,150,153,154,156,159). Het 
in kaart brengen van de waardering van de recreanten is met name gedaan met behulp van enquêtes. Er zijn 
daarnaast ook drie rapporten verschenen over de communicatie (bijlage 10.2; 161,162,163).  
Conclusie: Er is al wel wat gekeken naar wat recreanten willen en wat er aan recreatie mogelijk is in de OVP. 
Maar wanneer de OVP echt wil gaan voorzien in natuurrecreatie moet hier zeker wel meer onderzoek in komen 
en met name evaluaties. Recreatie wordt steeds belangrijker en er moet dan ook meer onderzoek komen naar 
wat er allemaal mogelijk is in de OVP en de effecten daarvan. Er moet antwoord komen op de vraag wat er nou 
echt nodig is voor bezoekers om een echte OVP ervaring te hebben en wat het effect is van de afgesloten 
gebieden ivm schieten op de recreanten. Daarnaast moet de communicatie ook verbeteren, het ICMO vindt dat 
SBB actiever het verhaal en de beheerfilosofie van de OVP moet uitdragen (bron). Om dit te kunnen doen is 
meer onderzoek naar communicatie nodig.  

Publicaties: 
(146) M. Veer ; G. Stooker (2006) Indrukwekkend genieten in de OVP en omgeving, Vakblad natuur bos landschap 3(2): 
Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek 'Recreatie in de Oostvaardersplassen anno 2005; aanbod, gebruik, waardering en 
beleving'. De Oostvaardersplassen is niet alleen belangrijk voor natuurbeheer en natuurbescherming, maar ook voor 
natuurbeleving. Staatsbosbeheer vindt het erg belangrijk dat recreanten van dit bijzondere wetland kunnen genieten, met 
tegelijkertijd behoud van natuurwaarden en veiligheid. Recreatie is daarom volwaardig meegenomen in de in 2005 
uitgevoerde evaluatie van het beheer van de Oostvaardersplassen van de afgelopen 10 jaar. In dit artikel presenteren de 
Stichting Recreatie en Staatsbosbeheer de resultaten. Ook het belang en bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten voor 
de beheerder komen aan bod. 

Rapporten 
(147) Anon (1983) Natuurgerichte recreatie in de Oostvaardersplassen: 
In deze brochure komt naar voren dat recreatie in de open lucht en behoud van waardevolle natuur, belangen zijn die 
samen kunnen gaan. Ook worden plannen voor recreatie voorgelegd. 

(148) B Beukema & M van Buuren (1985) Natuurgerichte recreatie in en rond de Oostvaardersplassen: 
Planvorming voor natuurgerichte recreatie. Het probleem ligt vooral bij de ruimtelijke uitwerking ervan en er moet eerst 
een richting gevonden worden. 
 
(149) Buro Heidemij (1992) Ontwikkelingsinrichtingen voor natuurrecreatie in de Oostvaardersplassen: 
Deze studie is een verkenning van de mogelijkheden voor natuurrecreatie en natuureducatie in de OVP, die ondersteuning 
kan bieden bij de keuze van een maatschappelijk optimale ontwikkeling van het gebied. 
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(150) Buro Heidemij (1992) Onderzoek onder de natuurrecreanten van de Oostvaardersplassen: 
De uitkomsten van het onderzoek betreffen kenmerken en de recreatiepatronen van de bezoekers van de OVP. Ook geeft 
het onderzoek inzicht in de waardering die de bezoekers voor het gebied uitspreken en de wensen die men heeft voor de 
inrichting van het gebied.  
 
(151) G. Elzinga & E. Hoogendam (1997) Nieuwe wildernis: uitdaging of gevaar?: recreatie in begeleid-natuurlijke 
gebieden, Stichting Recreatie : 
Dit rapport kijkt naar hoe recreatie ingepast kan worden in begeleid-natuurlijke gebieden en geeft daarvoor een visie en 
drie concepten. 
 
(152) H. Breeveld (2001) Voorlichting en recreatie (VPR) in de Oostvaardersplassen 2001: 
Dit rapport geeft toekomstige ontwikkelen voor de OVP op gebied van educatie, inrichting, bebording en excursies.  
(153) Anon (2001) Basiskartering recreatie 2001, Boswachterij Staphorst en Hardenberg, Horsterwold, Lutterzand, 
Oldematen, Paasloo, Oostvaardersveld  
Recreatiemonitoring met behulp van enquêtes, die inzicht geven in herkomst bezoekers, de aard van activiteiten, gebruikte 
voorzieningen, vervoerswijze, leeftijd, reden tot bezoek en tevredenheid van bezoekers.  
   
(154) Anon (2003) Basiskartering Recreatie 2002: Oosvaardersplassen, Fluitbos, Voltherbroek, Ommerschans, 
Meppelerdiep:  
Recreatiemonitoring in de regio Flevoland-Overijsel met behulp van enquêtes, die inzicht geven in herkomst bezoekers, de 
aard van activiteiten, gebruikte voorzieningen, vervoerswijze, leeftijd, reden tot bezoek en tevredenheid van bezoekers.  
 
(155) Anon (2003) Kader recreatieve ontwikkeling Oostvaardersplassen 2003-2005: 
De Oostvaardersplassen staat erg in de belangstelling onder een groeiend aantal natuurliefhebbers. Deze toenemende 
belangstelling vraagt om een zorgvuldige invulling van de recreatieve functie waarbij duurzame instandhouding van de 
natuurwaarde uitgangspunt is. Dit rapport geeft een kader waarbinnen recreatieve ontwikkelingen zich kunnen 
ontwikkelen en daarnaast de projecten en werkzaamheden die kunnen bijdragen aan de realisatie.  
 
(156) L Schuiling (2004) Wat wil de recreant in de natuur? : Recreatieonderzoek verbindingszone Flevoland, student?: 
Om natuur zo in te richten dat deze voldoet aan de wensen van gebruikers, is het zinvol te achterhalen welke typen 
recreanten onder de (toekomstige) gebruikers kunnen worden onderscheiden. De recreatie moet niet in botsing komen 
met de natuur. Dit project probeert wensen van recreanten te achterhalen daarop volgend wordt er een aanbeveling 
gedaan over de inrichting.  
 
(157) M. Veer ; R. Abma ; R. Berkers (2005) Recreatie in de Oostvaardersplassen anno 2005 : Aanbod, gebruik, 
waardering en beleving, stichting recreatie: 
Dit rapport is een evaluatie van de recreatiefunctie en geeft ook enkele onderwerpen in overweging. Verder komen 
bestaande toekomstplannen aan bod.  
 
(158) G.W.T.A. Groot; Bruinderink ; J.J. Snoep ; R.J.H.G. Henkens (2007) Veterinaire risico's en mogelijkheden voor 
recreatief medegebruik van een robuuste verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, Alterra: 
Bij natuurrecreatie kunnen mensen en hoefdieren met elkaar in contact komen. Ook zijn er in omgeving huizen met 
landbouwhuisdieren en paarden. Dit rapport is een analyse van mogelijke vertinaire risico's e risico's in verband met 
veiligheid en natuurwaarde. 
 
(159) Bureau VideoTekst (2011) Monitor Recreatie 2011 regio Oost: 
Verslag van recreatie onderzoek in de Oostvaardersplassen. Door middel van enquêtes probeerde ze erachter te komen wat 
de mensen vinden en willen in de OVP, de uitkomsten zijn hier beschreven.  
 
(160) Altenburg & Wymenga (2015) Recreatief laadvermogen van de Oostvaardersplassen, in opdracht van 
Staatsbosbeheer: 
Doelstelling is het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse, die in beeld brengt hoeveel recreatiedruk het gebied dragen kan 
zonder negatieve gevolgen op de natuurwaarden. Daarnaast worden ook andere aspecten bekeken, zoals de interactie 
tussen recreanten en de veiligheid van recreanten. 

Nog te verkrijgen: 
Zoeken naar een balans tussen de belangen van mens en natuur : Advies van de  
Vogelmonitoring in de OVP : De gegevens van 2004 / N. Beemster ; W. Altenburg   88639 OVPLAVI(93)  
J. van den Berg & M. van Buuren (1987) Op stap in de OVP (natuurgerichte recreatie), WUR: 49737 OVPLALG(93)  
Natuurlijk vermogen, een empirische studie naar de economische waardering van  
natuurgebieden in het algemeen en de Oostvaardersplassen in het bijzonder / 
 A.W.M. de Groot ; K.H.S. van Buiren ; I.W.D. Overtoom ; Et.al.     66790 OVPLBEH(93)  
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De Oostvaardersplassen beleven in het Oostvaardersveld / C.E. van der Ziel; Et.al.   80883 OVPLBEH(93)  
Educatie in de Oostvaardersplassen : Een onderzoek naar de mogelijkheden om een  
educatief centrum op te zetten in de Oostvaardersplassen / M. Tempel    80919 OVPLALG(93)  
Rood in groen : oplossingsprincipes voor wonen in het groen (boek 2003)/ M. van Kuijk   25601 ALMHBEH(93  
Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersplassen, inhoudelijk concept / M. Steeghs   98396 OVPLREC(93)  
De Oostvaardersplassen:een uniek recreatiegebied! / J. Verkade     49667 OVPLBEH(93)  
BIG NAC : Ovp : Een reis naar natuuractiviteitencentra van nationale parken  
in Canada en de USA / F. Boersma ; A. de Gelder ; N. van Heijst ; Et.al.         73478 BIBL.U1887/5A  
 

Communicatie: 

Rapporten: 
(161) Anon (2007) Samenvatting communicatiestrategie voor de OVP (plan van aanpak): 

Deze samenvattende notitie geeft de kern van de voorgestelde communicatie strategie voor de Oostvaardersplassen aan.  

(162) Froger Enkelaar & Communication (1997) Visie educatie en recreatie Oostvaardersplassen: 
Dit rapport geeft vooral strategieën voor communicatie en om naambekendheid creëren. Ook geeft het mogelijke vormen 
van recreatie.  
 
Nog te verkrijgen: 
Oostvaardersplassen, naar een nieuwe communicatiestrategie / Anon.    33442 OVPLALG(93 
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IV Praktijkvoorbeelden samenwerkingsverbanden 

CCWO Natuurmonumenten Schiermonnikoog (D) 
Om onderzoek op Schiermonnikoog te coördineren is er twee keer per jaar een CCWO overleg tussen beheerder en 
wetenschappers. Dit overleg is informeel en CCWO is geen officieel orgaan binnen het nationaal parkbeleid. Dit komt ten 
goede aan de sfeer en hierdoor is er geen inmenging van anderen en zijn er niet te veel vragen van buitenaf. Wel zit er 
iemand van de gemeente en de provincie bij, waardoor de maatschappij wordt vertegenwoordigd.  
Voor de vergadering in het voorjaar sturen alle onderzoekers stukken in die hun onderzoek en bijbehorende veldwerk 
beschrijven. Deze stukken worden tijdens de vergadering besproken, waarbij wetenschappers en beheerders bespreken of 
het onderzoek kan worden uitgevoerd of niet. Beheer kan bepalen wat wel en niet is toegestaan vanuit ethische 
perspectieven en regelgeving, bv het vangen van vogels met netten. De wetenschappers kunnen bepalen of het onderzoek 
nuttig en vernieuwend is. Daarnaast wordt er per onderzoek besproken of er vergunningen moeten worden aangevraagd. 
In het najaar worden vooral onderzoeksresultaten en plannen voor het komende jaar besproken en in het voorjaar de 
vergunningen en definitieve besluiten wat dan wel en niet kan. Doordat de beheerder zelf ook onderzoek doet (naar 
lepelaars), wordt het maken van praktische afspraken wat vergemakkelijkt. Dit overleg gaat over onderzoek niet 
monitoring, dit doet het beheer namelijk vooral zelf. Zodra er problemen zijn tussen wetenschappers en beheer, wordt dit 
naar voren gebracht in het overleg. Problemen vanuit de burgers worden naar voren gebracht vanuit de gemeente. 
Afgelopen voorjaar ontstond er wrevel tussen de onderzoekers en Natuurmonumenten over het in begrazing nemen van 
een stukje kwelder bij de nulde slenk en de (vroege) datum dat de koeien de kwelder op kwamen. Het incident is aanleiding 
geweest om het contact tussen de onderzoekers en de beheerder te verbeteren. Begin november hebben Petra de Goeij en 
Cynthia Borras een bijeenkomst georganiseerd waarbij de boswachters van Natuurmonumenten en de diverse 
onderzoekers hebben uitgelegd waar ze mee bezig waren. Een soortgelijke bijeenkomst zal iedere twee of drie jaar worden 
herhaald. 
Het CCWO zorgt ook voor voorlichting aan de bevolking door middel van avondbijeenkomsten en krantenstukjes. Het is erg 
belangrijk om contact met de omgeving te houden om problemen te voorkomen, dit vergeten onderzoekers vaak. Er zijn 
het afgelopen jaar diverse stukjes in de Dorpsbode verschenen. Ook was er een nieuwsbrief van het Nationaal Park die 
geheel aan wetenschappelijk onderzoek gewijd was. Uit het overleg tussen de onderzoekers en het beheerteam van begin 
november kwamen ook nog enkele punten naar voren, zoals een open dag van de Herdershut, excursie voor de bevolking 
en betere herkenbaarheid van de onderzoekers in het veld. 
De partijen die afgelopen (voorjaar, 13 maart) vergadering betrokken waren bij het CCWO zijn: Natuurmonumenten, 
gemeente, provincie, RUG (meerdere onderzoeken), VU, Vogelringstation Schiermonnikoog, Calidris, NIOO (Nederlands 
Instituut voor Ecologie). Er lopen de afgelopen jaren onderzoeken van instituten die niet bij de CCWO zijn aangesloten, 
zoals de Universiteit van Utrecht met het washoveronderzoek en de ammoniakmetingen van het RIVM. Deze instituten 
maken tijdelijk, dus voor de duur van hun onderzoek, deel uit van de CCWO. Zoals het nu lijkt zijn er volgend jaar geen 
nieuwe aio’s voor de kwelder. Na jaren onderzoek begint er langzaamaan een totaalplaatje voor alle soortgroepen op de 
kwelder te ontstaan.  
Conclusie: Het succes van dit samenwerkingsverband komt door de informele sfeer waarbij onderzoekers en beheerders low 
profile met elkaar in gesprek gaan. Hierbij bespreken ze in een kleine groep de resultaten en de plannen. Daarnaast 
betrekken zij ook de maatschappij erbij door de gemeente en de provincie bij het overleg aanwezig te laten zijn en door 
voorlichting te geven aan de bevolking. Een minpunt aan dit voorbeeld is dat de onderzoekers aanwezig bij het overleg ook 
zelf onderzoek doen in het gebied en daardoor de slager zijn eigen vlees keurt. Er wordt echter vanuit gegaan dat de 
onderzoekers onafhankelijk advies zullen geven over welk onderzoek er wel en niet kan en moet plaatsvinden in het gebied.  

Nationaal park de Biesbosch (18, E) 
De Biesbosch is ook jaren het gebied geweest voor wetenschappelijk onderzoek, waaronder verschillende 
promotieonderzoeken. Inmiddels heeft SBB een netwerk van onderzoekers opgebouwd die actief onderzoek doen in de 
Biesbosch en onderzoek in de Biesbosch integreren in het curriculum van de opleiding. De lange aanwezigheid van SBB in 
het gebied en de lange tijd dat de Biesbosch de bijzondere status nationaal park heeft, hebben er voor gezorgd dat er lange 
reeksen gegevens beschikbaar zijn in de Biesbosch. Het analyseren van vijftig jaar broedvogelgegevens of het analyseren 
van verspreidingskaarten van soorten leveren belangrijke wetenschappelijke gegevens op. Onderzoek naar het landschap 
waar het natuurterrein onderdeel van uitmaakte, bracht wezenlijke processen aan het licht zoals hydrologische relaties in 
de ondergrond. Landschapsecologisch onderzoek vergrootte de kennis van processen, waar natuurterreinen, willen zij 
duurzaam beheerd kunnen worden, van afhankelijk zijn. Landschapsecologisch onderzoek gaf ook scherp ruimtelijke 
relaties aan van het natuurgebied en zijn omgeving.  
Noch het nationaal park, noch SBB kan echter een uitgebreid programma van wetenschappelijk onderzoek financieren. 
Waardoor het beperkt blijft tot een monitoringsprogramma noodzakelijk voor het beheer. Wel faciliteert het Nationaal park 
onderzoek door: de lange reeks gegevens beschikbaar te stellen, in het gebied onderzoeksfaciliteiten te hebben (bootjes, 
station, begeleiding ecoloog en boswachters) en door onderzoeksvragen te formuleren die een directe toepassing hebben 
op het beheer of de instandhouding van het Nationaal park de Biesbosch. Door middel van een geïntegreerd onderzoek en 
monitoringsprogramma geeft het Nationaal park de Biesbosch sturing aan het onderzoek en de monitoring. Hiermee geeft 
de beheerder kennislacunes aan, maar neemt niet het complete onderzoeksprogramma voor zijn rekening. Omdat het hier 
om complex onderzoek gaat naar processen is ondersteuning van universiteiten nodig. Het samenhangend monitorings- en 
onderzoeksprogramma zorgt ervoor dat zoveel mogelijk belangrijke vragen voor de beheerder beantwoord worden. Dit 
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gebeurt door gegevens zo te verzamelen dat zij ook nuttig zijn voor (wetenschappelijk) onderzoek en monitoringsresultaten 
zo te analyseren dat zij de basis vormen voor onderzoeksvragen. Het onderzoeksprogramma moet ervoor zorgen dat de 
juiste gegevens verzameld worden en dat samenhang met andere onderzoeksvragen mogelijk is. Er is een kader gegeven 
voor de monitorings- en onderzoeksvragen aan de hand van de doelen voor het Nationaal park de Biesbosch. Buiten deze 
doelen kan geen onderzoek gedaan worden onder verantwoordelijkheid van het Nationaal park, hoe mooi ook. Veel 
(onderzoeks)vragen ontstaan ook uit nieuwsgierigheid over verschijnselen die in het veld worden waargenomen. Door 
observaties is er een proefschrift ontstaan wat nu een belangrijke referentie is voor veranderingen in de Biesbosch(bron). 
Door middel van inventarisatie is er een grote lijst van onderzoeksvragen ontstaan. Aan deze vragen is samenhang en 
prioriteit gegeven door middel van een hiërarchische ecosysteem model (klimaat->riviergetijden processen->sedimenten-
>reliëf->grond/oppwater->bodem->vegetatie->fauna)), gegevens van een hoger niveau hebben prioriteit. Prioriteit van het 
onderzoek wordt ook bepaald door de knelpunten die gesignaleerd worden in het beheer. De belangrijkste prioriteit ligt in 
het vergroten van de systeemkennis, het kennen en weten van de processen en het in kaart brengen van de veranderingen 
na 2007. Deze geprioriteerde lijst met onderzoeksvragen vormt het fundament voor verder onderzoek en monitoring. De 
maatschappelijke onderzoeksvragen zijn niet geïnventariseerd. Daarmee zijn de maatschappelijke onderzoeksvragen niet 
minder relevant. In tegendeel het beheer en behoud van het nationaal park is in hoge mate afhankelijk van draagvlak onder 
omwonenden, bewoners van de grote steden in de buurt en Nederlanders. Inventarisatie van de maatschappelijke 
onderzoeksvragen moet dan ook nog zeker gebeuren, maar kent een andere methodische benadering doordat andere 
partijen er bij betrokken moeten worden zoals bijvoorbeeld de recreatiesector.  
Conclusie: Ondanks dat er geen onderzoeksbudget beschikbaar is voor onderzoek binnen het Nationaal park de Biesbosch 
vind er toch genoeg onderzoek plaats. Dit komt doordat het Nationaal park wel onderzoek faciliteert door 
monitoringsgegevens beschikbaar te stellen, infrastructuur en hulp van het personeel. Door jarenlang onderzoek en 
monitoring is er al een behoorlijke database ontstaan die weer in verder onderzoek gebruikt kan worden. Het beheer heeft 
een onderzoekskader vastgesteld, met behulp van een geïntegreerd onderzoek en monitoringsprogramma, waarbinnen het 
onderzoek moet plaatsvinden, wat ervoor zorgt dat het onderzoek van waarde is voor het beheer. Een minpunt van dit 
voorbeeld is dat er met name natuurwetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en er zijn nog geen maatschappelijke 
onderzoeksvragen geformuleerd. Ondanks deze natuurwetenschappelijke bril levert het onderzoek al erg veel informatie op 
waar het beheer wat aan heeft.  

OBN kennisnetwerk (19, 20, 21) 
Het Kennisnetwerk Ontwikkeling Beheer Natuurkwaliteit is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid 
en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken. Het OBN ontwikkelt en verspreidt kennis met als 
doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Daarbij wordt waar mogelijk een koppeling gemaakt tussen 
herstel en beheer van biodiversiteit en andere maatschappelijke betekenissen van natuur (‘ecosysteemdiensten’) zoals 
bescherming tegen zeespiegelstijging, aanpassing aan klimaatverandering, verbetering waterkwaliteit, waterberging, 
winning van biomassa en beleving/recreatief gebruik. De ‘ecologische’ invalshoek, het herstel en beheer van 
natuurkwaliteit, blijft de centrale focus. Kennisvragen over de economische of sociale aspecten van natuurbeheer zijn niet 
het vertrekpunt maar kunnen zeker aan de orde komen in OBN-projecten. De effecten van recreatie op natuurkwaliteit en –
ontwikkeling is een onderwerp waar OBN tot nu toe nog weinig aandacht aan heeft besteed. Bos- en natuurbeheerders 
hebben hier echter wel behoefte aan. Daarnaast willen het rijk en de provincies investeren in natuurcombinaties waarbij 
natuurwinst samengaat met het belang voor andere sectoren (19).  
OBN-onderzoek is een belangrijk hulpmiddel bij de afstemming tussen beheerder en onderzoeker. Binnen het netwerk 
signaleren terreinbeheerders, onderzoekers, universiteiten, adviesbureaus, rijk, provincies, waterschappen en overige 
overheden samen problemen in het beheer en zetten deze om in onderzoekvragen die moeten leiden tot concrete 
maatregelen voor beheer, behoud en herstel van bos en natuur. Het bijbehorende, vaak meerjarige, onderzoek wordt via 
een aanbestedingentraject aan onderzoeksinstellingen gegund, zodat de slager niet zijn eigen vlees keurt. Tijdens de gehele 
cyclus van probleemverkenning, vraagarticulatie, beoordeling van onderzoeksvoorstellen, onderzoeksbegeleiding en 
verspreiding van kennis werken beheerders en onderzoekers intensief samen in de deskundigenteams (19). In veel gevallen 
leiden projecten tot nieuwe beheerconcepten of concrete voorstellen voor beheermaatregelen die bijdragen aan een 
efficiënt en (kosten)effectief herstel en beheer en die makkelijk door beheerders in praktijk kunnen worden gebracht. 
Het OBN ziet veel in persoonlijke vormen van kennisoverdracht, zoals veldwerkplaatsen. Andere communicatiemiddelen 
zoals website, rapporten en brochures kunnen dit ondersteunen. Daarnaast zijn dergelijke websites ideaal voor initiatieven 
als ‘citizen science’: het betrekken van een breed publiek bij je onderzoeksproject. Zo kun je mensen via Facebook vragen 
om observaties en monitoringgegevens in natuurgebieden bij hen in de buurt uit te wisselen, bijvoorbeeld met hun mobiele 
telefoon (20).  
Er is in 2013 een nieuwe kennisagenda opgesteld waarmee twee doelen werden gediend. Enerzijds maakt de kennisagenda 
inzichtelijk wat de kennislacunes zijn en is daarbij de leidraad voor het onderzoek in de komende vijf jaren voor de 
deskundigenteams. Anderzijds is de opstelling van de kennisagenda benut om mogelijke nieuwe financiers en partijen te 
binden aan OBN. Om hier uitvoering aan te geven is een kennisconferentie georganiseerd waarbij een groot aantal partijen 
van binnen en buiten OBN hebben meegedacht over de inhoud van de kennisagenda. Hiermee is helder in beeld gekomen 
waar de buitenwereld op zit te wachten. 
De kennisagenda is een gezamenlijke ambitie, die gelet op de beschikbare middelen, nooit in zijn geheel kan worden 
uitgevoerd. Elk jaar vindt op basis van de kennisagenda, het beschikbare budget en de kwaliteit van de voorstellen, een 
selectie plaats van het uit te voeren onderzoek.  
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Conclusie: OBN is een heel goed voorbeeld van hoe wetenschappelijke kennis en praktische ‘know how’ kunnen samengaan. 
Een netwerk van kennisleveranciers (onderzoekers) en kennisgebruikers (beheerders, inrichters en beleidsmakers) zorgt voor 
toegang tot een groot (wetenschappelijk) kennisreservoir, aansluiting op kennisbehoefte en borging van kennis (19). Met 
behulp van de kennisagenda worden kennislacunes aangegeven en wordt er binding met financiers en andere partijen 
gezocht. De kennislacunes vormen de leidraad voor deskundige teams die vervolgens samenwerken tijdens de 
probleemverkenning en vervolgens wetenschappelijke vragen formuleren die via een aanbestedingsprocedure worden 
uitgezet. De uitkomsten worden met de buitenwereld gecommuniceerd en de maatschappij wordt aangezet tot citizen 
science. Het OBN kennisplatform resulteert concreet in kostenbesparing van het natuurbeheer door het vergroten van de 
efficiency, efficiëntere realisatie van Natura 2000 en biodiversiteitdoelstellingen en verspreiden van innovatieve kennis (21). 

De waddenacademie (22, 11) 
Het Waddengebied is een proeftuin van allure om de interactie tussen wetenschap en beleid beter te ontwikkelen. Voor de 
vormgeving van een duurzame toekomst van het waddengebied is nieuwe kennis en expertise nodig over de natuurlijke, 
economische en sociaal-culturele staat en ontwikkeling van het gebied. De Waddenacademie, opgericht op 30 juli 2008, 
heeft tot taak in kaart te brengen welke kennis ontbreekt. De Waddenacademie heeft als tweede taak de vormgeving van 
een duurzaam netwerk van gemeenschappelijke vraagarticulatie en uitwisseling van kennis en informatie tussen 
wetenschap, overheid, private partijen en maatschappelijke organisaties. De waddenacademie geeft inhoud aan haar 
tweede taak door het opzetten van een kennisagenda. Met verschillende ministeries, instellingen en instituten is de 
Waddenacademie een samenwerking aangegaan zodat de kennisagenda van de Waddenacademie een rol gaat spelen in de 
programmering en consolidatie van onderzoek met betrekking tot het waddengebied, een derde taak van de 
Waddenacademie. In de uitvoering van onderzoek staat de Waddenacademie een werkwijze voor waarin sprake is van een 
co-productie van kennis door wetenschappers, kenniswerkers in publieke en private instellingen en beleidsmakers. Alle 
partijen profiteren van deze samenwerking door middel van meer praktische relevantie en betere wetenschappelijke 
onderbouwing.  
Het behoud van de natuurwaarden van de Wadden met ruimte voor duurzaam menselijk medegebruik is voor de 
Waddenacademie het leidende principe. Om dit principe te waarborgen is het noodzakelijk om eerst inzicht te krijgen in de 
wijze waarop bewoners van het gebied hun leven en hun levensonderhoud vormgeven en in de wijze waarop bezoekers het 
gebied zien en ervan gebruikmaken. De ambitie van de Waddenacademie is het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot 
een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar 
natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. Daarnaast is er de 
ambitie het gebied te ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats voor wetenschappers uit binnen- en buitenland, bestuurders, 
beleidsmakers en beheerders. Samen zoeken zij op basis van interdisciplinaire kennis duurzame en innovatieve oplossingen 
(22). De doelstelling van de Waddenacademie is om, op een voor de wetenschap inhoudelijk stimulerende en voor beleid 
relevante wijze, de kennis van de natuurontwikkeling, de sociaaleconomische en de culturele ontwikkeling van de 
Waddenzee en het waddengebied te integreren en verder te versterken. De Waddenacademie is van oordeel dat de 
integrale kennisagenda hieraan een belangrijke bijdrage zal gaan leveren. De kennisagenda is echter niet in beton gegoten, 
aangezien zowel de wetenschap als het waddengebied zich voortdurend ontwikkelen. De Waddenacademie zal er daarom 
voor zorgen dat met enige regelmaat wordt bezien of keuzes die nu gemaakt worden nog steeds gerechtvaardigd zijn of dat 
er reden is om de kennisagenda op onderdelen aan te passen (11). 
Met deze programmatische sturing is veel winst te boeken. De vraag naar “wat werkt” in de opbouw van een duurzame 
toekomst voor de Wadden kan en mag niet alleen in technisch-instrumentele zin worden beantwoord. Het betreft hier 
uitdrukkelijk ook een sociaal-culturele kwestie (11). Recreatie en toerisme zijn voor de eilanden de belangrijkste 
economische drager. Omdat bepaalde vormen van recreatieve activiteiten schade aan de natuur kunnen veroorzaken is 
duurzaamheid hier ook van groot belang zowel vanuit ecologisch oogpunt als vanuit het oogpunt van natuur als 
economisch-toeristische asset op de lange termijn (11). Een interdisciplinair perspectief op waarde(n), praktijken van 
waardering en waardecreatie speelt daarom als vanzelfsprekend een rol in de kennisagenda van de Waddenacademie. 
Thema’s waarmee de waddenacademie zich bezighoudt zijn: Bestuur en samenwerking; natuur (biotiek); economie, 
recreatie; visserij; bodem, sediment, morfologie; waterkwaliteit; klimaatverandering.  
De Waddenacademie verspreidt de kennisagenda –gedrukt en digitaal- zo breed mogelijk over de relevante 
kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties (22). Voor de implementatie van de door de 
Waddenacademie voorgestelde integrale kennisagenda is samenwerking met en tussen departementen, kennisinstituten, 
maatschappelijke organisaties, consultancybureaus en private partijen cruciaal. De Waddenacademie stimuleert en 
faciliteert deze partijen om mee te doen aan de voorgestelde onderzoeksprogrammering. Rond elk van deze 
onderzoeksprogramma’s/ thema's wordt er een multidisciplinair team gevormd, dat zich toelegt op meer gedetailleerde 
uitwerking van elk programma/thema in concrete implementatieplannen. De Waddenacademie coördineert en faciliteert 
deze formatie van de teams(11). 
De rol van de wetenschap in deze complexe omgeving is afhankelijk van de mate van ongestructureerdheid van het 
beleidsprobleem en de wetenschappelijke onzekerheid. In complexe ongestructureerde beleidsproblemen, waar geen 
consensus bestaat tussen de verschillende stakeholders over de te bereiken doelen, is een faciliterende rol van de 
wetenschap het meest effectief. Deze rol houdt in dat wetenschappers op basis van vooraf bepaalde richtlijnen 
verschillende alternatieven beoordelen en scenario’s wetenschappelijk toetsen (22). 
Door periodiek een wetenschappelijke state of the art te publiceren en daarin ook de ontbrekende kennis te benoemen kan 
de Waddenacademie het niet-weten legitimeren, en vervolgens de nadruk leggen op gezamenlijk leren. Sinds 2009 
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verschijnen wekelijks populairwetenschappelijke artikelen op de websites van de Waddenvereniging en de 
Waddenacademie. De artikelen maken diverse onderzoeken in het waddengebied voor een breed publiek inzichtelijk.  (22) 
De publicaties van de Waddenvereniging zijn niet alleen maar natuurwetenschappelijk, er zijn bijvoorbeeld publicaties over 
sociaal-economische problemen van het waddengebied, het cultuurlandschap en de economische waarden (22). 
Conclusie: De waddenacademie verzorgt een kraamkamer voor kennis en een ontmoetingsplaats voor wetenschappers. De 
waddenacademie neemt vooral een coördinerende rol aan, zij brengt verschillende partijen bij elkaar en brengt in kaart 
welke kennis er nodig is met behulp van een kennisagenda. Per aangegeven thema wordt er een multidisciplinair team 
gevormd dat hieraan een verdere invulling geeft. De waddenacademie zorgt voor breed toepasbare, integrale kennis over 
duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de 
lokale en regionale economie. De waddenacademie zorgt vervolgens ook dat deze kennis verder verspreid wordt en legt 
daarbij de nadruk op gezamenlijk leren. De onafhankelijke positie als coördinator en facilitator van kennis is een sterk punt 
van dit samenwerkingsverband. 
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V Uitwerking succesfactoren samenwerkingsverbanden 
Voortdurend reflectie 
Reflectie kan namelijk tot meer discussie leiden, met als risico dat sluimerende conflicten exploderen. Het is aan te bevelen 
momenten van reflectie te verankeren in het proces, bij voorkeur aan het begin van het proces en halverwege, en hier 
rekening mee te houden in de planning. Wanneer evaluatie en reflectie aan het eind van een project plaatsvinden is het 
vaak te laat om bij te sturen op basis van de bevindingen. Om frustratie binnen een proces te voorkomen (of in ieder geval 
te verminderen) en leermomenten te stimuleren, is reflectie op uiteenlopende verwachtingen in een vroeg stadium 
noodzakelijk (10).  
Onderzoeksevaluaties worden meestal achteraf uitgevoerd, ter verantwoording. Evaluatie van onderzoek kan echter ook 
een andere rol spelen en betekenis krijgen tijdens projecten voor kenniscoproductie. Gezamenlijke evaluatie tijdens 
dergelijke projecten kan een middel zijn om kennis te verankeren. Hierbij wordt evaluatie dus een managementinstrument, 
dat er mede toe dient projecten te verankeren in de participerende organisaties. Een optie om een project meer te 
verankeren in de betrokken organisaties is om al tijdens de uitvoering te evalueren. De rollen en verantwoordelijkheden 
worden in zo’n geval gearticuleerd en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de betrokken individuen als 
vertegenwoordigers van hun eigen organisatie. Hierdoor kan worden voorkomen dat het onduidelijk is dat wordt 
samengewerkt, met wie wordt samengewerkt, waarom wordt samengewerkt en wat het resultaat is. De vormende 
evaluatie wordt op deze manier een middel om de voortgang en het bereiken van doelstellingen te monitoren. Daarmee 
krijgt evaluatie een centrale rol in het management van het proces van kenniscoproductie. (13, 28) 
 
Voortdurend interactie 
Projecten moeten ervoor zorgen dat er voldoende tijd en middelen opzij gezet worden voor interactie via persoonlijke 
ontmoetingen en grotere evenementen met beleidsmakers bij belangrijke fasen van het project vooral als er een eventuele 
noodzaak is om het onderzoek aan te passen. (17) 
 
Samenwerking aan het begin en einde 
Maandelijks contact is niet gangbaar. In het onderzoeksproces volgen de programma’s een bepaald patroon van 
betrokkenheid (13, 28). Bij de start werken onderzoekers en beheerders samen om over de focus van het onderzoek te 
onderhandelen en daarmee de uitdaging of het probleem te definiëren. Terwijl tijdens het uitvoeren van studie of de 
analyse de onderzoekers onafhankelijk moeten zijn van het beheer, zodat de objectiviteit van onderzoeksresultaten niet in 
gevaar wordt gebracht. Volgens onderzoekers is dit een zeer geschrikte manier, omdat onderzoekers in de beste positie zijn 
om beslissingen te nemen over onderzoeksmethoden.  
Het spanningsveld tussen de onderzoeker zijn onafhankelijkheid en gezamenlijk werk moet dan ook erkend worden (15). 
Beheerders zijn dus nauwelijks betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. Tijdens de interpretatie en 
communicatie neemt hun betrokkenheid weer toe(13). 
 
Participatieve processen organiseren 
Organiseer participatieve processen waarin mensen met verschillende achtergronden en belangen tot gezamenlijke 
kennisontwikkeling komen (co-creatie) (10). Iedereen overal bij betrekken is onmogelijk en vaak onwenselijk, maar een 
bewuste keuze over de diversiteit aan betrokkenen kan bijdragen aan het lerend vermogen. Bijeenkomsten kunnen een 
omgeving bieden voor interactie en kennisuitwisseling. Partijen kunnen gezamenlijk besluiten welke 
natuurwetenschappelijke kennis nodig is en hoe zij omgaan met de verschillende interpretaties van natuurwetenschappelijk 
onderzoek (10). 
 
Kennis(data)systeem oprichten 
Richt kennissystemen in die op een systematische manier inspelen op de eisen van verschillende wetenschapsdisciplines 
en/of beleidsvelden, zoals een integraal monitoringsprogramma. De meetmethodes van verschillende onderzoeken moeten 
hetzelfde worden gehouden, want elk onderzoeksinstituut doet het anders en dat is lastig samen te voegen. De grote 
hoeveelheid data moet op systematische wijze samen worden gebracht wat het inzichtelijk, transparant en vergelijkbaar 
maakt. Hierdoor worden de data relevanter voor beleidsprocessen (10). Door grote datasets te ontwikkelen zijn 
onderzoekers en beheerders ook in staat om analyses over een langer tijdsbestek uit te voeren (15, 29). Het format van 
deze metadata moet geschikt zijn voor toekomstig gebruik (17). 
 
Ervaringskennis gebruiken 
Ervaringskennis moet op waarde geschat worden, uitgewisseld en benut. Onder ervaringskennis verstaan we kennis die 
wordt opgedaan door observaties en ervaringen in de praktijk. Hieronder valt bijvoorbeeld de kennis van recreanten, 
boswachters en vrijwilligers die zich voor natuurbeheer inzetten. Door dergelijke kennis op waarde te schatten en goede 
voorwaarden te scheppen om deze uit te wisselen, wordt de beschikbare kennis over het natuurgebied verrijkt. (10). Dit 
vraagt om een managementstijl die gericht is op interactie, leren, reflectie en acceptatie van onzekerheid en voorlopigheid 
van uitkomsten (13, 28). 
 
Tijd en middelen investeren in lerend vermogen  
Partnerschappen moeten anticiperen op de leercurve die nieuwe rollen en verantwoordelijkheden vereisen en ze moeten 
daarvoor kansen en ondersteuning bieden. Onderzoekers die werken aan universiteiten kunnen het moeilijk vinden om als 
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actieve medewerkers deel te nemen aan samenwerkingsverbanden. Ook maatschappelijke stakeholders en beheerders 
kunnen het moeilijk hebben met langetermijnonderzoek-praktijk partnerschappen (15). 
Een samenwerkingsverband vraagt dus zowel van wetenschappelijke experts als van de maatschappelijke stakeholders en 
beheerders dat zij op een nieuwe manier invulling geven aan hun rol. Van wetenschappers wordt verwacht dat zij in staat 
zijn om voorbij hun eigen disciplinaire perspectief te kijken en dat zij in staat zijn om de normatieve aspecten van 
maatschappelijke vraagstukken onder ogen te zien. Ze moeten een manier zien te vinden om hun kennis te positioneren en 
te interpreteren in de context van uiteenlopende belangen en voorkeuren, en tegelijkertijd hun wetenschappelijke 
objectiviteit behouden.  
Om een goede rol te kunnen spelen binnen een onderzoekssamenwerkingsverband hebben maatschappelijke stakeholders 
en beheerders, meer dan nu gebruikelijk, kennis nodig van onderzoeksmethodologie. De nieuwe rollen van 
wetenschappelijke experts en maatschappelijke stakeholders en beheerders zijn nog lang niet vanzelfsprekend. Er moet dus 
geïnvesteerd worden in de opleiding van deelnemers (13). 
 
Tijd, middelen en infrastructuur inzetten voor het samenwerkingsverband 
Samenwerkingsverbanden moeten anticiperen op het centrale belang en het tijdrovende karakter van dit werk. Het 
handhaven van het partnerschap kost blijvende werkzaamheden en aandacht. Onderhandeling en communicatie staan 
centraal in het handhaven van mutualisme; het zorgt ervoor dat alle partijen op dezelfde pagina zijn. Opbouwen en 
onderhouden van vertrouwen zijn cruciaal voor een succesvolle samenwerking. Deze coördinatie kost echter tijd, en geen 
van de deelnemende organisaties hebben tijd over(15). 
Ook moet er adequate infrastructuur ingezet worden om de samenwerking te ondersteunen en te behouden (15). 
 
Duidelijke rolverdeling 
Onduidelijkheid over de rol die een persoon speelt in het proces, is vaak een bron van frustratie. Onderzoekers hebben 
hoofdzakelijk de rol om kennis te ontwikkelen, via universiteiten en onderzoeksinstituten. Zij verwachten dat hun data en 
kennis als feiten in beleidsprocessen gebruikt worden en raken gefrustreerd als dit niet naar hun verwachting gebeurt. De 
realiteit kan bijvoorbeeld zijn dat hun onderwerp geen prioriteit heeft in de politieke context (10). Beleidsmakers verlenen 
opdrachten voor kennisontwikkeling. Zij verwachten vaak dat onderzoekers met hét antwoord op hun vragen komen. Als 
dit niet gebeurt of als het probleem alleen maar ingewikkelder lijkt te worden, zorgt dat voor veel frustratie (10). 
Taakverdeling en specialisatie zijn dus onvermijdelijk en noodzakelijk. In een kenniscoproductieproject werken 
verschillende actoren samen. Iedere actor heeft eigen kennis en belangen, eigen expertise en een eigen perspectief op het 
probleem (13). De onderzoekerrol is het aandragen van informatie zodat de beheerders de prikkels, middelen, en de 
feedback krijgen die ze nodig hebben om te zoeken naar oplossingen (15, 30). 
 
Duidelijk geformuleerd doel 
De eerste stap van een opdracht vraagt om het formuleren of inventariseren van de missie en doelstellingen van het 
onderzoek (13). Onduidelijkheid of geen overeenkomst over de doelen kunnen een bron van ernstige problemen voor de 
samenwerkingsverbanden zijn. Beleidsmakers en onderzoekers hanteren verschillende doelen en uitgangspunten bij het 
ontwikkelen van kennis (10). 
Het is belangrijk dat de doelen gezamenlijk worden opgezet door de deelnemers, en niet alleen opgelegd door één 
'kant'(17). 
 
Gelijkheid 
Er moet vooral gezorgd worden dat alle stemmen worden gehoord en alle standpunten beschouwd. Ondanks verschillen in 
status moeten alle stemmen even zwaar wegen in de discussies (15). 
 
Mutualisme 
Mutualisme is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de verschillende betrokkenen bijdragen aan het definiëren van de 
focus. Er zal gezamenlijk onderhandeld worden en de verantwoordelijkheid voor de manier waarop het werk zich ontvouwt 
zal gedeeld worden (15, 31). 
 
Lange termijn 
Het lange termijn karakter van samenwerkingsverbanden draagt bij aan een aantal belangrijke elementen van hun succes. 
Ten eerste kan de tijd geïnvesteerd in een samenwerkingsverband helpen bij het ontwikkelen van vertrouwen. Ontwikkelen 
en onderhouden van vertrouwen is een aanhoudende uitdaging voor onderzoekssamenwerkingsverbanden. Vertrouwen 
kan helpen de onvermijdelijke hobbels in de weg te beperken. Door op langere termijn samen te werken kunnen er ook 
grotere vragen worden aangepakt en kunnen problemen tot in de diepte verkend worden. Langetermijnpartnerschappen 
kunnen er ook voor zorgen dat onderzoeksorganisaties dienen als een opslagplaats voor institutioneel geheugen, wat 
belangrijk kan zijn wanneer er verandering in leiderschap en organisatie plaatsvindt (15). 
 
Focus op 1 thema/ onderzoeksrichting 
Focussen op een bepaalde plaats en onderwerp in de tijd stelt onderzoekers in staat om grondige kennis over dat 
onderwerp in dat gebied te ontwikkelen. Wanneer onderzoek plaatsvindt binnen één gebied, is de politieke druk vaak hoog 
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(12). Dit kan leiden tot de productie van meer tijdig onderzoek. Daarnaast kunnen de beleidsmakers meer aandacht gaan 
besteden aan de bevindingen, omdat het onderzoek relevant is voor hun beslissingen (15). 
 
Duidelijke probleemdefinitie in de beginfase 
De agendavormende fase is een niet te onderschatten onderdeel van een kenniscoproductieproces. Kenniscoproductie 
begint namelijk al bij het definiëren van het probleem en het opstellen van een onderzoeksagenda. Omdat de betrokken 
partijen allemaal hun eigen belangen en perspectieven terug willen zien, is dit een cruciale fase. Als het probleem namelijk 
niet goed of onevenwichtig wordt gedefinieerd, kunnen later problemen ontstaan in de uitvoering en acceptatie van het 
onderzoek. (13, 28) 
 
Stakeholders opnemen in evaluatiecommissie 
Sommige samenwerkingsverbanden hebben adviesraden en commissies samengesteld uit betrokkenen die helpen bij het 
opzetten van de onderzoeksagenda (15). Voor een goed werkend samenwerkingsverband is het van belang dat er ook een 
aantal zorgvuldig geselecteerde beleidsuitvoerende partners/ maatschappelijke stakeholders in deze adviesraden zitten, 
zoals lokale overheden, NGO's of de particuliere sector (17). Dit zorgt ervoor dat ze: relevante praktijkkennis kunnen 
inbrengen; medezeggenschap hebben over probleemdefinitie en probleemoplossing; meegenomen worden in een 
gezamenlijk leerproces, waardoor kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk gemakkelijker verloopt. Praktische kennis 
van beleidsmedewerkers, bijvoorbeeld over de maatschappelijke haalbaarheid van oplossingen, maakt de modellen 
robuuster en bruikbaarder (13). Indien goed beheert en met de juiste betrokken mensen, zijn deze adviesraden uiterst 
nuttig om belangrijke onderzoeksrichtingen aan te geven die van waarde zijn voor het beleid en de resultaten onder de 
aandacht te brengen van de beleidsmakers (17).  
 
Enige afstand tussen deelnemers 
De partijen die samenwerken moeten niet te dicht bij elkaar staan. Enige afstand (cognitief, sociaal, geografisch) is goed; 
verschillen in kennis en belangen motiveren deelnemers en creëren mogelijkheden voor samenwerking. Als je te dicht bij 
elkaar staat, valt er vaak niets nieuws en innovatiefs meer te leren of overheerst de dagelijkse gang van zaken. Anderzijds 
moet de afstand ook weer niet te groot zijn; als je te ver van elkaar af staat, weet je elkaar niet te vinden of begrijp je niet 
waar de ander over praat. (13) 
 
Deelnemers voldoende kennisniveau 
De deelnemers aan projecten moeten in staat zijn elkaars kennis op te nemen en die kennis naar waarde te beoordelen. 
Dat vereist dat de deelnemers een bepaald kennisniveau hebben of over voldoende tijd en geld beschikken om dat bij te 
spijkeren. Niet alleen wetenschappelijke kennis is hierbij van waarde, maar ook ervaringskennis kan juist een nuttige en 
creatieve bijdrage leveren aan een project. (13) 
 
Deelnemers met status 
De individuele deelnemers moeten goed genoeg zijn ingebed in hun organisatie om effectief te kunnen bijdragen. Ook 
moeten ze de vaardigheden, overtuigingskracht en positie bezitten om de resultaten van het project over te brengen en in 
de eigen organisatie te implementeren. Kies daarom voor personen met een zekere statuur binnen de eigen organisatie en 
binnen het veld van projectdeelnemers. Zij kunnen de resultaten met meer gewicht vertalen naar hun eigen organisaties en 
naar de rest van het veld. Dit vergroot de geloofwaardigheid en de zichtbaarheid van de resultaten. Zorg er daarbij voor dat 
de deelnemende organisaties een representatieve afspiegeling vormen van de betrokken actoren. Op die manier worden 
alle geluiden meegenomen, wat de legitimiteit van de resultaten vergroot. (13, 17) 
 
Kennis verbreden naar andere contexten 
Kenniscoproductie in samenwerkingsverbanden is in eerste instantie een lokale aangelegenheid. Het vindt plaats binnen 
een bepaalde context, op een bepaalde geografische locatie en de projecten zijn stevig verankerd in een lokale context of 
ervaring. Tegelijkertijd is het van belang dat lokale kennisproductie zich tot het bovenlokale en zelfs globale niveau 
verhoudt. Dat lokale, contextgebonden kennis wordt vertaald naar andere toepassingen of publieken. Voor 
wetenschappers is het van belang om aan te sluiten bij een internationale wetenschappelijke discussie, die een zeker 
abstractie- en aggregatieniveau vereist; internationaal vooraanstaande tijdschriften geven de voorkeur aan vergelijkende 
casussen. Ook voor overheden is opschaling van belang. Zij financieren kenniscoproductie en zien de resultaten graag in 
een breder verband; maatschappelijke vraagstukken slaan weliswaar lokaal neer, maar zorgen voor vergelijkbare situaties 
op andere locaties. Opschaling moet niet gebeuren op een technocratische of copy-paste–manier, maar moet rekening 
houden met de lokale context. (13) 
 
Onafhankelijke facilitator 
Een facilitator zorgt voor een goede procesbegeleiding en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen durven te reflecteren 
(17). Een facilitator kan ook de deelnemers van een kenniscoproductieproject begeleiden en ondersteunen in hun nieuwe 
rol en brengt kennis in over methoden en technieken voor kenniscoproductie. Ook kan de facilitator met kennis over 
onderzoeksmethodologie maatschappelijke stakeholders ondersteunen. Omdat strijdige belangen en normatieve 
voorkeuren een rol spelen in kenniscoproductie, is het van belang dat de facilitator onafhankelijk is, boven de partijen staat 
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en het vertrouwen van alle deelnemers geniet. De facilitator heeft als doel nieuwe kennis te ontwikkelen waarmee 
praktische oplossingen voor problemen kunnen worden ontworpen. (13) 
 
Intermediair:  
Om toch tot een overbrugging van de veronderstelde kloof te komen, benadrukken enkele modellen het belang van 
intermediaire. Intermediairs focussen zich op wetenschap en politiek aspecten en kunnen deze ook in elkaar vertalen (17). 
Ze kunnen wetenschappers helpen bij het begrijpen van de complexe beleidvormingcontext en ze zorgen dat teksten 
begrijpelijk zijn voor elk publiek (17). 
Deze intermediaire kunnen beleidsvragen vertalen in onderzoeksvragen en kunnen wetenschappelijke kennis bruikbaar 
maken voor beleid. Die intermediaire moeten kennis hebben van en gevoel hebben voor beleidsprocessen. Tegelijkertijd 
moeten hun producten wetenschappelijk verantwoord zijn, en daarvoor is het juist nodig dat er niet teveel invloed is van 
beleid. Bovendien moeten ze in staat zijn om wetenschap te begrijpen en te beoordelen. Tegelijkertijd moeten hun 
producten bruikbaar en relevant zijn voor beleid, en daarvoor is het juist nodig dat het niet al te wetenschappelijk is. 
Intermediaire zijn dus continu op zoek naar evenwicht en naar strategieën die hen kunnen helpen bij het bereiken van dat 
evenwicht. Intermediaire zijn tegelijkertijd bezig met het verbinden van wetenschap en beleid, en met het scheiden van 
wetenschap en beleid. (14) 
 
Flexibiliteit 
Kenniscoproductie vergt een heen-en-weergang tussen afbakening en identificatie van het probleem, probleemanalyse en 
identificatie van een mogelijke probleemoplossing (13). 
Aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden is de sleutel tot relevantie. Dit vereist lopende beoordelingen 
van samenwerkingsverband activiteiten en effecten, en horizon scanning voor nieuwe kennis, problemen en kansen. 
Flexibiliteit is nodig om eerder gemaakte afspraken te veranderen, zwakke punten aan te passen, om veranderende 
wetenschap en beleidscontexten te begrijpen, en dienovereenkomstig te reageren (17). Het is daarom van belang een 
project flexibel te organiseren. Het is niet verstandig om bij de start van een project een blauwdruk van doelstellingen en 
projectfases te definiëren (13). 
 
Relevantie 
Relevantie is de perceptie van het nut van de kennis aangeboden door de samenwerkingsverbanden, hoe nauw het 
betrekking heeft op de behoeften van het beleid en de samenleving, en hoe reactief de processen zijn op deze 
veranderende behoeften. Relevantie is van cruciaal belang voor het hebben van een daadwerkelijke impact. Het is ook de 
sleutel tot het motiveren van deelname, niet alleen aan de beleidskant, maar ook onder wetenschappers (17). 
 
Gebruik van begrijpelijke taal 
Gebruik van begrijpelijke taal voor de specifieke doelgroepen is van cruciaal belang voor draagvlak (17). Het vermijden van 
jargon, uitleggen van begrippen, vaststelling van gemeenschappelijke aannames helpen allemaal om begrip op te bouwen 
en het verhoogt de kans op resultaten die het beoogde publiek bereiken en beïnvloeden (17). 
 
Onafhankelijkheid 
Onafhankelijkheid van de externe controle en van gevestigde belangen verhoogt de geloofwaardigheid (17). 
Samenwerkingsverbanden moeten zowel voorzichtig en transparant zijn over links naar andere organisaties en belangen, 
met name wanneer er aanzienlijke financiële middelen zijn betrokken (17). 
 
Transparantie 
Transparantie en traceerbaarheid met betrekking tot de oorsprong van de kennis en uitgangen, met een volledige en open 
audit trail, verbeteren geloofwaardigheid en kan de reputatie (en die van haar deelnemers) van samenwerkingsverbanden 
redden als het mis gaat en er zondebokken worden gezocht (17). Ook aandacht voor onzekerheden en het communiceren 
hiervan verhoogt de geloofwaardigheid (17). 
 
Publicaties in peer reviewed tijdschriften 
Formele en publiciteit procedures voor peer review zorgen voor kwaliteitscontrole en helpen de geloofwaardigheid te 
verhogen, en de risico's van kostbare fouten te verminderen (17). 
 
Continuïteit in voortbestaan 
Continuïteit van participatie, financiering, en processen helpen om vertrouwen, wederzijds begrip, bewustwording en 
reputatie op te bouwen (17). 
 
Regels voor uitgangen opstellen 
De uitgangen van samenwerkingsverbanden (bijv. brieven, rapporten, papers, presentaties) kunnen worden gekenmerkt 
door een reeks van regels over hoe en wanneer ze worden bereid en gepresenteerd (17). Er kunnen hierbij trade-offs 
ontstaan, bijvoorbeeld tussen uitgebreide peer reviewed artikelen of tijdige levering (17). Jargon, afkortingen en technische 
termen moeten vermeden worden. Verder moeten de resultaten praktisch zijn ingesteld, zodat het project kan leiden tot 
actie en verandering, en niet puur theoretisch blijft (17). 
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Afstemming van incentivesystemen 
Projectdeelnemers moeten twee incentivesystemen tevredenstellen: (1) de projectdoelen en (2) de eisen vanuit hun 
‘thuisorganisatie’. Binnen een kenniscoproductieproject worden deelnemers gewaardeerd, maar het is ook zaak dat de 
‘thuisorganisatie’ deze waardering overneemt. De omgeving van actoren verschaft de deelnemers prikkels (incentives) om 
te presteren. Die prikkels zijn voor elke actor anders. Voor een academicus gaat het om wetenschappelijke reputatie en 
voor een zelfstandig ondernemer om winst. In een gezamenlijk project kunnen de prikkels van de deelnemers tegenstrijdig 
zijn. Voor het succes van kenniscoproductie is het afstemmen van incentive systemen dus essentieel. Die tegenstrijdigheid 
in prikkels komt praktisch gezien tot uiting in verschillen in evaluatiecriteria vanuit academisch oogpunt versus die vanuit de 
praktijk. Voor academici geldt dat zij vanuit wetenschappelijk oogpunt vooral worden afgerekend op het aantal 
internationale peer-reviewed artikelen in toonaangevende tijdschriften, terwijl in het project hun inbreng in rapporten en 
beleidsdiscussies meer op prijs wordt gesteld. (13, 28) 
 
 

 


