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stellingen g�verning kn�wledge

Natuurbeheer is net zozeer 

een kennisvraagstuk als een 

reguleringsvraagstuk.

Om haar rol in governance te begrijpen 

moeten we kennis beschouwen als een 

politiek en maatschappelijk fenomeen.

We zouden beter over de natuur in 

meervoud kunnen denken en spreken.

Lerend vermogen is een vereiste 

voor goed geïnformeerd beheer van 

natuurlijke hulpbronnen.

Er zijn meerdere wegen die leiden naar 

beleidsrelevante kennis. Een eerste route 

is het afstemmen van kennisontwikkeling 

op de veronderstelde behoefte van het 

beleid. Een alternatieve route is het 

herdefiniëren van wat onder relevante 

kennis moet worden verstaan.

Het begrip coproductie dreigt slachtoffer 

te worden van zijn eigen interpretatieve 

flexibiliteit.

Interactieve governance kan helpen om 

conflicten over de natuur te beslechten. 

Of de natuur daar beter van wordt zal de 

tijd moeten leren.

De Waddenzee, ook wel “de laatste 

wildernis van Nederland” genoemd, was 

waarschijnlijk wilder voordat zij object 

van natuurbeheer werd.
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