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WOT-symposium ‘Van blauwdruk naar groene ruimte?’ 
 
Donderdag 22 september 2016 van 10.30 – 14.30 uur, Gebouw Lumen, zaal 1, Campus 
Wageningen. 
 
 
Programma  
10.30   Inloop en koffie 
 
11.00  Welkom en introductie: Joep Dirkx, Plv. hoofd WOT Natuur & Milieu (dagvoorzitter) 
 
11.10 Verbreding en vernieuwing in sturing op biodiversiteit in het landelijk gebied: trends en 

uitdagingen, prof.dr. Hens Runhaar, buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit 
in agrarisch landschap 

 
11.30 Break-out sessies 

· Sessie 1: Visies op natuur en biodiversiteit, met bijdragen van Petra van Egmond 
(Planbureau voor de Leefomgeving), Mark Kuiper (NatuurBeleven) en Frank van 
Ooijen (FrieslandCampina) 

· Sessie 2: Lerend beheren, met bijdragen van Saskia van Broekhoven (Planbureau 
voor de Leefomgeving), Jos Roemaat (SCAN, Kennisnetwerk) en Hedwig Boerrigter 
(Stichting Veldleeuwerik) 

· Sessie 3: Nieuwe vormen van sturing, met bijdragen van Hens Runhaar 
(Wageningen UR), Tiny Wigman (Via Natura/Bureau Niche) en Judith Westerink 
(Alterra Wageningen UR) 
 

12.45 Lunch in de hal van Gebouw Gaia 
 
13.45 Plenaire terugmelding door rapporteurs (Aard Mulders, Ministerie EZ, Alwin Gerritsen, 

Alterra Wageningen UR en Wiebren Kuindersma, Alterra Wageningen UR) en reacties 
van de deelnemers 

 
14.15  Conclusies, prof.dr. Bas Arts, leerstoelhouder Bos en natuurbeleid 
 
14.30  Afsluiting door de dagvoorzitter 
 
Vanaf 14.35  Vertrek naar de Aula voor degenen die de oratie bij willen wonen (aanvang 16.00 uur).  
 
 
Toelichting Break-outsessies 
 
Sessie 1: Visies op natuur en biodiversiteit 
Voorzitter: Petra van Egmond 
Sprekers: Mark Kuiper en Frank van Ooijen 
Rapporteur: Aard Mulders 
 
Er bestaan verschillende visies op hoe en waarop precies moet worden gestuurd in het agrarisch 
natuurbeheer. Hieraan liggen verschillen in opvattingen over natuur en biodiversiteit ten grondslag. Dit 
soort opvattingen duidt het Planbureau voor de Leefomgeving in de Natuurverkenning 2014-2020 aan als 
‘kijkrichtingen’. In het agrarisch natuurbeheer staat de bescherming van Rode lijstsoorten centraal door 
habitatmaatregelen (‘vitale natuur’). Dat gaat niet altijd goed samen met de moderne agrarische 
bedrijfsvoering (‘inpasbare natuur’). Ander initiatieven in agrarisch landschap zijn gestoeld op een 
bredere visie op natuur en biodiversiteit (denk aan de werkwijze van de stichting Veldleeuwerik, maar 
ook aan het nieuwe beleidsconcept van ‘natuurinclusieve landbouw’). Verschillen in dergelijke visies 
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kunnen versterkend werken, maar ook problemen opleveren wanneer visies of verwachtingen over het 
doel van agrarisch natuurbeheer en hoe dat te bereiken (van bovenaf opgelegd of meer bottom-up), 
teveel uiteen lopen. In deze sessie gaan we na welke visie op natuur en biodiversiteit de meeste kansen 
biedt als het gaat om het opschalen van het agrarisch natuurbeheer. We verkennen kansen/synergiën en 
wrijvingen/uitdagingen door verschillen in natuur- en biodiversiteitsopvattingen, toegepast op het 
agrarisch natuurbeheer en andere vormen van sturing (vanuit de markt, bijv. FrieslandCampina of 
Stichting Veldleeuwerik, door NGOs zoals Vogelbescherming e.d.). 
 
 
Sessie 2: Lerend beheren 
Voorzitter: Saskia van Broekhoven 
Sprekers: Jos Roemaat en Hedwig Boerrigter 
Rapporteur: Alwin Gerritsen 
 
Evaluaties en monitoring in het agrarisch natuurbeheer zijn steeds meer gebaseerd op het principe van 
gezamenlijk ‘leren’ tijdens de rit in plaats van op ‘afrekenen’ achteraf (en waarbij externe expertkennis 
centraal staat). Voorbeelden zijn de lerende evaluatie van het Natuurpact, de veldwerkplaatsen waar 
deskundigen, collectieven en stakeholders kennis uitwisselen, het ‘lerend beheer’ als nieuw element in 
het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer maar ook de wijze waarop alternatieve initiatieven zoals 
Stichting Veldleeuwerik zijn opgezet. Lerend beheren en evalueren betekent meer ruimte voor 
experimenteren en bottom-up vormgeven aan agrarisch natuurbeheer. Het ‘hoe’ en ‘waarom’ van leren is 
nog volop in ontwikkeling. In deze sessie gaan we verder in op de kansen van lerend beheren maar ook 
de uitdagingen. We gaan ideeën en lessen rondom lerend beheer met elkaar uitwisselen. Wat zijn 
voorwaarden voor succesvol lerend beheren? Ten slotte proberen we interessante onderzoeksvragen te 
identificeren. 
 
 
Sessie 3: Nieuwe vormen van sturing 
Voorzitter: Hens Runhaar 
Sprekers: Judith Westerink en Tiny Wigman 
Rapporteur: Wiebren Kuindersma 
 
De sturing op natuur en biodiversiteit in het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. In 2016 is het 
nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer van start gegaan, met een grotere rol voor collectieven van 
boeren en de provincies als opdrachtgever. Vanuit de markt worden in toenemende mate initiatieven 
genomen, zoals de weidevogelpremie waarmee FrieslandCampina experimenteert en de Stichting 
Veldleeuwerik die door de suikerproducerende sector is geïnitieerd. Daarnaast zijn soortenorganisaties 
zoals de Vogelbescherming actief en ontstaan er steeds meer burgerinitiatieven zoals de Kening fan ’e 
Greide. In deze sessie staat de vraag centraal hoe deze vormen van sturing op elkaar inwerken: in 
hoeverre versterken ze elkaar? Ook proberen we ideeën en interessante onderzoeksvragen te destilleren. 
 
 
 


