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OBN geheel
vernieuwd

zijn geweest zonder het gedegen vooronderzoek van het OBN. Het OBN kenmerkt zich
door enthousiasme, betrokkenheid, innovatie
en communicatie. Een ander ingrediënt van de
succesformule is samenwerking.” Hij waardeert dat zelfs dusdanig, dat het jaarlijkse budget wordt verdubbeld naar € 2,1 miljoen.

Op 12 september werd in de
Wassenaarse Duinen bij Meijendel
de nieuwe OBN-opzet gepresenteerd.
Hierbij waren vrijwel alle bij de OBN
betrokken mensen aanwezig. Na een
presentatie over leuke en lastige natuur,
enkele toespraken en een boeiende excursie installeerde minister Veerman de
nieuwe deskundigenteams.

De opzet blijft gehandhaafd, maar het functioneren van het netwerk wordt verbreed. De
herstelmaatregelen waren telkens gebaseerd op
het bestrijden van (soms de symptomen van) de
‘ver’-thema’s verzuring, verdroging en vermesting. Dat was vijftien jaar geleden bij de oprichting van het OBN-netwerk noodzakelijk en nu
helaas nog steeds. Er is veel bereikt, zo werd
gemeld, maar er moet ook nog veel gebeuren.
Met het nemen van lokale maatregelen ben je
er niet altijd. Vooral daar waar waterkwaliteit
een rol speelt worden al snel grenzen bereikt.
Regionale inrichtingsvraagstukken, internationaal natuurbeleid en leefgebiedsplanning om
maar wat te noemen, zijn aspecten van deze
verbreding.

De afkorting OBN stond voor Overlevingsplan
Bos en Natuur. Dit kennisnetwerk bestond
concreet uit een aantal Deskundigenteams, die
elk een bepaalde sector van de natuur onder
handen hadden. Bossen, natte schraallanden,
droge duinen en stuifzanden, fauna; zo heetten
dergelijke teams bijvoorbeeld. De teams deden
onderzoek, vergaarden kennis en pasten dit
toe in praktische maatregelen, en adviseerden
beheerders omtrent te nemen zogenaamde
Effectgerichte Maatregelen, betaald via de
EGM-subsidie.
De kracht van het netwerk was vooral gebaseerd op de goede samenwerking tussen de
teamleden. Dat beseft het Ministerie ook.
Veerman gaf dat in zijn toespraak zelfs aan:
“Het is voorts gebleken dat kennis ook een
positieve invloed heeft op de kostenefﬁciency
van het beheer. Gaat u maar na: in de afgelopen vijftien jaar zijn er maatregelen uitgevoerd
op 87.000 hectare natuurgebied. De kosten?
Ongeveer € 66,5 miljoen - dat komt neer op
€ 850 per hectare. Zo’n kostenefﬁciënt beheer
zou naar mijn vaste overtuiging niet mogelijk

Het OBN blijft dus bestaan, maar vanaf begin
september staan de letters voor Ontwikkeling
en Beheer Natuurkwaliteit. De deskundigenteams worden wat anders ingedeeld. De
samenstelling, met eerst alleen mensen afkomstig uit onderzoek en beheer, wordt uitgebreid
met mensen afkomstig van provincies, DLG,
waterschappen en soortbeschermingsorganisaties. De exacte samenstelling zal vast worden
opgenomen in de OBN-nieuwsbrief, die overigens vanaf komend nummer met dit Vakblad
meegezonden wordt. Onderzoekskennis is
bovendien straks ook te vinden op de site www.
natuurkwaliteit.nl, het belangrijkste product
van het project OBN Kennistransfer.
Ido Borkent
Ido Borkent had ter plekke een kort gesprek met
minister Veerman, zie hiernaast.
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Veerman pal voor natuurbelangen
Meneer Veerman, ﬁjn dat de nieuwe OBN-opzet nu van start gaat, maar wat merkt de man
of vrouw in het veld (opzichters, terreinbeheerders) hier nu van?
Ja, dat zal niet zoveel zijn. Tenminste, niet
direct. Wel heb ik in mijn speech zonet al aangegeven dat de kennis die binnen dit netwerk
wordt opgedaan voor iedereen beschikbaar
zal moeten zijn. Dus ook voor (particuliere)
beheerders die bezig zijn met de inrichting van
een stukje EHS. In ieder geval ben ik blij met
de inzet van zoveel deskundigheid binnen het
OBN-circuit. Dat is eigenlijk onbetaalbaar.
Natuur en milieu staan niet meer zo in de aandacht.
Ja, tenzij het om de negatieve kanten gaat. Het
is dan ook zaak om samen op te trekken om
de natuur in stand te houden. We moeten geen
tegenstellingen cultiveren die er niet toe doen,
zoals tussen boeren, natuurbeheerders en
particulieren. In de discussie rond de nieuwe
Natuurbeschermingswet deze week in de
Kamer zal ik ook aangeven dat ik géén compromissen wil. Ook binnen mijn partij wordt daar
soms anders over gedacht . . .
Door wie? CDA-kamerlid mevrouw Pierik?
Ja, en ook de heer Verhagen, maar dan zeg ik:
als er in andere landen zoals Duitsland wel
compromissen gesloten zijn dan worden ze
door de Europa teruggeﬂoten. Men kent zijn
zaken niet. Ik ga voluit voor de belangen van de
natuur, maar nogmaals, er moet wél samengewerkt worden.
U legt een verantwoordelijkheid bij de beheerders zelf.
Nu ja, als wij het niet doen, doet niemand het.
Het Ministerie wil duidelijk zijn en het belang
van de natuur voor de samenleving benadrukken. Dat doen we vandaag door deze nieuwe
opzet en nog extra geld erbij.

