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Systematiek om 
kennisopgaven te ordenen 
en duiden 

3



1. waar gaat de vraag over? 
• Groen: vragen m.b.t. biologische processen, wat werkt (of werkt niet) voor 

biodiversiteit.

• Grijs: vragen m.b.t. technische innovatie.

• Rood: vragen met een sociaal-economische component, zoals het 

realiseren van draagvlak, verdienmodellen, gedragsverandering en een 

multistakeholderaanpak van integrale problematieken.

• Blauw: vragen inzake regelgeving, aanbestedingen, opleiding, coherentie.
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Technology- of innovation readiness level:

• De onderzoeksfase (TRL 1,2 & 3);

• De ontwikkelfase (TRL 4,5 en 6);

• De demonstratiefase (TRL 7 & 8);

• De implementatiefase (TRL 9).
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2. in hoeverre is kennis beschikbaar en toepasbaar? 



3. Hoe complex is de opgave? 
Naar programmatische aanpak door Hekkert
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Bron: Hekkert, Borgingscommissie Energieakkoord, 2018



Visualisatie Kennis- en Innovatieopgaven  
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voorbeeld: kennisopgaven  
openbare ruimte
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Overzicht kennis- en innovatieopgaven openbare ruimte 
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1. Relatie tussen maatregelen en biodiversiteit

2. Monitoren biodiversiteit in openbare ruimte

3. Bijdrage biodiversiteit aan andere maatschappelijke opgaven

4. Regiospecifieke aanpak

5. Technische innovaties voor ecologisch beheer

6. Samenwerking en interactie tussen stakeholders

7. Kosten en baten maatregelen biodiversiteit

8. Verankering biodiversiteit in besluit- en planvorming

9. Borging in juridisch kader en wet- en regelgeving
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2. Overzicht kennis- en innovatieopgaven openbare ruimte

Game changer



Rode draad: Integrale thema’s en kennisvragen
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1. Vergroten van draagvlak voor biodiversiteit

2. Organisatie samenwerking voor biodiversiteitsherstel

3. Doen – leren – beter doen

4. Gedragsverandering bij stakeholders, burgers, consumenten en 

grondgebruikers

5. Relatie tussen biodiversiteit, economie en samenleving 

6. Relatie tussen biodiversiteit en andere duurzaamheidsthema’s



Belemmeringen voor 
toepassen kennis
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Belemmeringen
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Vervolg:
Verankering in onderzoek; 
verankering van kennis in praktijk.
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