


doel kennisagenda 
• Deltaplan Biodiversiteitsherstel wil komende jaren kennis & innovatie 

agenderen t.b.v. van biodiversiteitsherstel in landbouw, natuur, water, stad, 
openbare ruimte en financiële sessie.

• De kennisagenda biodiversiteitsherstel dient de volgende aspecten te 
bevatten:

• Overzicht van kennis- en innovatievragen;

• Nadere duiding van kennis- en innovatievragen (bv. TRL/fase, complexiteit 
en impact).

• Belemmeringen voor kennisdoorstroming;

• Het organiseren van kennisdeling en praktijkimplementatie.
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doel kennisagenda 
• Kennisagenda dient leidraad te zijn voor het Deltaplan zelf, maar wellicht 

nog belangrijker voor allerlei andere partijen en financiers.

• De kennisagenda inspireert partners in het Deltaplan om te komen tot 
gezamenlijke projecten en aanpak.

• Kennisagenda dient een gezamenlijk product te worden.
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Deelsessies kennisagenda
Er zijn in het kader van de kennisagenda bijeenkomsten/werksessies georganiseerd 
over biodiversiteitsherstel voor de verschillende focusgebieden:

• Land- en tuinbouw - expert Anne van Doorn (WEnR) - 23 deelnemers

• Openbare ruimte – expert Koos Biesmeijer (Naturalis) - 17 deelnemers

• Water – experts Marcel Belt (HH van Delfland) & Lisette de Senerpont Domis (NIOO-
KNAW) - 20 deelnemers

• Natuurgebieden – expert Wim Wiersinga (OBN kennisnetwerk) - 15 deelnemers

• Gebouwde omgeving – expert Robbert Snep (WEnR) - 26 deelnemers

• Financiële sector – expert Koos Biesmeijer (Naturalis) - 18 deelnemers

• Bossen – expert Jan den Ouden (WU) - 18 deelnemers 

4



Aanpak tijdens Deelsessies
• Standaard programma tijdens deelsessies:

• Doel kennisagenda en deelsessie

• Korte introductieronde

• Inleiding door expert(s)

• Discussie, vragen en opmerkingen over inleiding

• Brainstorm over kennisvragen, belemmeringen voor kennisdoorstroming 

en nadere duiding (vaak met Mentimeter)

• Nabranders en tips voor de kennisagenda

• Uitgebreid verslag 5



Voorbeeld output mentimeter - I
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Voorbeeld output mentimeter - II
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Voorbeeld output mentimeter - III
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Vervolgproces
• Van elke deelsessie worden opgehaalde kennis- en innovatieopgave gebundeld in een verslag –

verslag wordt met de deelnemers gedeeld. Hierop mag worden gereageerd.

• Tijdens de integrale deelsessie (13 juli) worden kennisvragen uit andere deelsessies 
gepresenteerd aan de werkgroep Kennis, innovatie en educatie van het Deltaplan –
mogelijkheid tot aanvullingen en benoemen overkoepelende, integrale thema’s en 
kennisopgaven.

• Opgehaalde kennis- en innovatieopgaven worden door het programmabureau, in overleg met 
de voorbereidende experts, uitgewerkt tot een eerste concept kennisagenda. Conceptagenda 
is in september 2021 gereed.

• Dit concept wordt met alle participanten van deelsessies, met de partners van het 
Deltaplan en relevante stakeholders en financiers gedeeld. Hierop mag worden gereageerd.

• De reacties worden verwerkt in de uiteindelijke kennisagenda - publicatie hiervan is in het 
najaar 2021.
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Reflectie op opbrengst uit de deelsessies
• Er zijn veel bestaande kennisagenda’s/programmeringen. Maak daar gebruik van 

en zoek de verbinding!

• In de landbouwsessie is de MMIP Biodiversiteit in de Kringlooplandbouw getoetst. 
Conclusie: goede kennisvragen in de MMIP, aanvullende kennisvragen opgehaald over 
transitietheorie en coherente wet- en regelgeving. 

• In een aantal deelsessies, o.a. openbare ruimte, kwam nadrukkelijk de vraag ‘hoe krijg 
ik meer draagvlak bij mijn eigen organisatie / betrokken stakeholders voor 
biodiversiteitsherstel?’

• Veel inhoudelijke ‘groene’ kennisvragen (wat werkt (niet) voor biodiversiteit en 
natuur) opgehaald bij de deelsessies.

• Doen – leren – beter doen essentieel om nu stappen te zetten.

• Deelsessies succesvol om deelterreinen te belichten, nog wel noodzaak om naar het 
totaal te kijken, ‘op systeemniveau’.
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