De fauna heeft ook zijn eigen
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was van het vernietigen van nog
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Deze informatie leidde anderhalf
jaar geleden tot de oprichting van
het deskundigenteam Fauna. Dit
deskundigenteam onderzoekt nu
welke diersoorten te lijden hebben van de ‘ver-thema's’ en hoe

De fauna heeft er baat bij als plagwerkzaamheden niet te grootschalig worden uitgevoerd en er
voldoende dynamiek is. Betreding kan dus juist positief werken voor sommige diersoorten.

deze soorten middels effectgerichte maatregelen geholpen kunnen
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nodeloos ingewikkeld en duur

duidelijk dat bepaalde soorten
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wèl over een groot oppervlak aan
geschikt habitat moeten beschikken (met name de grotere dieren).
De combinatie van een groot
oppervlak aan geschikt habitat
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Herstel van natte schraallanden:
bezint eer ge begint
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gedegen boek waar André Jansen
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zijn ervaringen van twaalf jaar

kom je er achter waar vroeger het

lijk alleen zin als vervolgens in de

herstelmaatregelen in natte

water gestroomd moet hebben en

uitvoering daar ook heel goed

schraallanden heeft opgeschre-
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gaan afplaggen.’

plaggen niet precies weet wat er
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een goed resultaat.’’

‘Voordat beheerders herstelmaat-
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regelen gaan uitvoeren, moeten

Geen haast

ze eerst heel goed uitzoeken wat

Hydrologie, reliëf, historische

het probleem precies is. Met

vegetatie. Het is nogal wat dat

verkeerde maatregelen is schade

een beheerder moet weten voor-

zo aangebracht. Op het eerste

dat hij aan de slag gaat. Is het wel

gezicht lijken de problemen in elk

reëel om dat van beheerders te

terrein misschien wel hetzelfde en

verwachten? Jansen: ‘Ik noem het

er zijn ook een aantal algemene

wel eens ijsschotsjes springen.
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om vooral ook de specifieke
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belangrijkste onderwerpen op

een terrein en daarmee te durven
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‘spelen’ om op die manier een
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soorten zich na de herstelmaat-

natuurgebieden zal toenemen

snel gedacht: ‘verdroging? dan

naar ijsschots springen. Probeer te

voeren we toch water aan’. Het is

analyseren hoe het er ooit uitge-

duidelijk dat dat niet werkt en in

zien kan hebben, wat er is ge-

een aantal gevallen zelfs ave-

beurd om vervolgens een plan te

rechts heeft gewerkt. Mijn advies

maken wat de grootste kans op

is dan ook ‘Bezint eer ge begint’.

succes heeft. Een aantal jaar

In de meeste gevallen heeft

geleden werd er nog wel eens te

herstel namelijk ook niet zo’n
haast en is het beter om een paar
jaar in samenwerking met onderzoekers na te gaan wat de beste
herstelmaatregelen zijn. Wat dat
betreft zou ik beheerders dan ook
op het hart willen drukken:

ob+n nieuws

gebruik de beschikbare kennis van
onderzoekers en vraag de onderzoekers om advies. Het deskundigenteam is er voor in het leven
geroepen. Het is helemaal geen

Handleiding EGM vernieuwd
Subsidie Effectgerichte Maatregelen

Wat is er procedureel veranderd?

schande als beheerders niet alles

(EGM-subsidie) zal ook in 2001 geheel

Ondermeer:

weten van hun terrein of van de

via de Regeling effectgerichte maat-

• de status van de maatregel en

processen die er spelen. Ik zie

regelen in bossen en natuurterreinen
(Regeling EGM) verlopen. Pas in 2002 zal
EGM-subsidie ook deels via de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN) gaan

procedure zijn beter op elkaar

helaas zo vaak dat beheerders het

afgestemd,

allemaal zelf willen oplossen en

• de subsidiebedragen zijn verhoogd
naar 95%.

de weg niet weten te vinden naar
bijvoorbeeld ons deskundigenteam.’

lopen; per 2003 zullen nieuwe EGM-

Nadere informatie bij G. van Ommering,

subsidies geheel via de SN gaan lopen.

Directie Natuurbeheer, tel. 070-3785778,

De EGM-handleiding uit 1996 is nu

email g.van.ommering@n.agro.nl

Bottleneck

vervangen door de EGM-handleiding

(beleidsmatige en inhoudelijke aspecten

Met goede wil kan een beheerder

2001, waarin de beleidsregels en andere

van de regelingen en de handleiding).

dus een zinvolle samenwerking

aanwijzingen staan voor het aanvragen

De Handleiding EGM kan worden

tot stand brengen met onder-

van subsidies voor EGM-maatregelen die

aangevraagd bij het Expertisecentrum

zoekers en uitvoerders. Maar wat

vanaf 2001 in uitvoering worden

LNV, M. Leusink, telefoon 0317-

die beheerder natuurlijk zelf

genomen. Omdat besluitvorming binnen

474822/474826, e-mail

nauwelijks in de hand heeft, is de

LNV nog niet is afgerond, draagt de

m.l.leusink@eclnv.agro.nl

vierde ‘speler’ uit het rijtje: het
beleid. Volgens Jansen is dat

Handleiding EGM 2001 nu nog de naam
‘concept’. Na publicatie in de Staats-

Publicaties

beleid helaas nog wel eens een

courant later dit jaar zal de concept-

Er zijn een aantal nieuwe OBN-

bottleneck voor een succesvol

versie worden vervangen door een

publicaties bij het Expertisecentrum LNV

herstel. ‘Je kan een prachtig plan

definitieve versie. De subsidieaanvragen

te bestellen:

hebben voor herstel van natte

voor 2001 kunnen aan de hand van de

• ‘Sleutelen aan vennen’ (OBN-09): deze

schraallanden maar als daar geen

Handleiding EGM 2001 versie concept,

‘sleutel’ is de beheerder behulpzaam

beleidsmatig draagvlak voor is,

juli 2000 worden aangevraagd.

bij het kiezen van het meest optimale

heb je er niets aan. Uit mijn

Niet alleen is deze handleiding een stuk

maatregelenpakket.

onderzoek blijkt dat het heel

dunner dan de vorige versie, ook zijn
een aantal belangrijke wijzigingen
doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben

• ‘A vision for survival’ (OBN-11): de

belangrijk is dat herstel vooral in

Engelse vertaling van de brochure

de nabijheid van bestaande

‘Zicht op overleven’.

gebieden moet plaatsvinden.

betrekking op kennisinhoudelijke en

• ‘Jaarverslag OB+N 1999’ (OBN-12):

Maar als je geen mogelijkheden

procedurele zaken.

verslag van alle activiteiten die binnen

hebt om die bestaande natuur-

Wat is er kennisinhoudelijk veranderd?

het OBN in 1999 zijn uitgevoerd.

kernen uit te breiden, omdat ze

Onder andere:

Deze rapporten zijn onder vermelding

niet in verkoop komen of omdat

• de status van de maatregelen is

van de rapportcode te bestellen bij het

ze niet zijn begrensd door de

Expertisecentrum LNV,

provincie, dan begin je niets. Ik

telefoon 0317-474801,

denk dat het dus van essentieel

of e-mail balie@eclnv.agro.nl

belang is dat er een betere

opnieuw vastgesteld,
• een aantal aanpassingen en uitbreidingen in het maatregelenpakket,
• wijzigingen in de wijze van uitvoering
van de maatregelen.

samenwerking komt tussen
beheerders, onderzoekers en
beleidsmakers. Ook OBN kan daar
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een impuls aan geven.’
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beeld te krijgen: van ijsschots

