


Totstandkoming Kennis- en innovatieagenda
Judy Koppenjan
Coördinator werkgroep kennis, innovatie en educatie 



Aanleiding kennis- en innovatieagenda 
• Deltaplan Biodiversiteitsherstel wil komende jaren kennis & innovatie agenderen 

t.b.v. van biodiversiteitsherstel in landbouw, natuur, bossen, water, stad, openbare 

ruimte en financiële sector. 
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Aanleiding kennis- en innovatieagenda 
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doel kennis- en innovatieagenda 
• Agenderen van kennis & innovatie t.b.v. van biodiversiteitsherstel in land- en 

tuinbouw, natuur, bossen, water, stad, openbare ruimte en financiële sector. 

• Kennisagenda dient leidraad te zijn voor partners van het Deltaplan zelf, maar ook 

andere partijen die ook verantwoordelijkheid hebben voor biodiversiteitsherstel.

• De kennisagenda inspireert partners in het Deltaplan om te komen tot 

gezamenlijke projecten en aanpak.

• De kennisagenda is een levend document, wordt tweejaarlijks geüpdatet 

(progressie en aanvullingen)
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Proces om tot 
kennisagenda te komen
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Deelsessies kennisagenda
Er zijn in het kader van de kennisagenda bijeenkomsten/werksessies georganiseerd 
over biodiversiteitsherstel voor de verschillende focusgebieden:
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Focusgebied Datum Voorbereidend expert Aantal deelnemers

1 Land- en tuinbouw 16 april 2021 Dr. Anne van Doorn, WEnR 23
2 Openbare ruimte 17 mei 2021 Prof. dr. Koos Biesmeijer, Naturalis 13
3 Water 17 juni 2021 Drs. Marcel Belt, Hoogheemraadschap 

van Delfland;

Dr. Lisette de Senerpont Domis, NIOO-
KNAW.
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4 Natuur 22 juni 2021 Drs. Wim Wiersinga, OBN Kennisnetwerk 15
5 Stad 5 juli 2021 Dr. ir. Robbert Snep, WUR 28
6 Financiële sector 6 juli 2021 Prof. dr. Koos Biesmeijer, Naturalis 19
7 Bossen 7 juli 2021 Dr. ir. Jan den Ouden, WUR 17
8 Integraal 13 juli 2021 Ir. Harry Kager, Schuttelaar & partners; 

Judy Koppenjan MSc, Schuttelaar & 
partners. 
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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 met overzicht van opgehaalde 

kennisvragen en belemmeringen
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Diverse type vragen en output mentimeter
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Reflectie op opbrengst uit de deelsessies
• Er zijn veel bestaande kennisagenda’s/programmeringen. Hier zoveel mogelijk bij 

aansluiten en actief de verbinding zoeken!

• 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 deelsessie kwam nadrukkelijk de vraag ‘hoe krijg ik meer draagvlak bij 

mijn eigen organisatie / betrokken stakeholders voor biodiversiteitsherstel?’

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

• Deelsessies succesvol om deelterreinen te belichten, daarom ook integrale thema’s 

opgenomen in agenda.
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Schrijven van de agenda, duiden van de kennisopgaven
• Ordening en duiding van kennisopgaven en schrijven eerste draft gedaan door 

programmabureau, daarna afgestemd met voorbereidend experts.

• In najaar uitgebreide reflectieronde met betrokkenen deelsessies én werkgroep 

Kennis, innovatie en educatie, reflectie op duiding kennisopgaven én op teksten.

• In december 2021 agenda vastgesteld door het bestuur.
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