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Met plezier bied ik u het OBN Jaarverslag 2019

wat diersoorten nodig hebben om te kunnen (over)

aan. We kunnen terugkijken op een roerig jaar

leven in een gebied. Nuttige inzichten die terrein-

als het gaat over natuurkwaliteit. Maar dan vooral

beheerder meteen in de praktijk kunnen brengen.

buiten OBN en op het Malieveld. Binnen het OBN
Kennisnetwerk gingen we gewoon door met

Ook zijn weer nieuwe onderzoeken opgestart in

wat we al decennia doen: kennis ontwikkelen en

2019. Bijvoorbeeld over ruimte voor zand, wat moet

verspreiden over hoe de Nederlandse natuur in de

zorgen voor een kennisbasis onder een nieuwe

benen te houden. De kunst is de meerwaarde van

beheerstrategie voor een dynamisch en veerkrach-

OBN daarin aan beleid en bestuur goed voor het

tig kustgebied. Over voedselrijke moerassen, een

voetlicht te brengen.

natuurtype met potentieel veel natuurwaarde maar
waar we het beheer nog niet goed in de vingers

Om met dat laatste te beginnen. Er is in 2019 een

hebben. En over natte overstromingsvlakten in het

advies opgeleverd over hoe je OBN-resultaten het

rivierengebied, de missing link in het rivierecosys-

beste bij bestuur en beleid onder de aandacht kunt

teem met veel verwachte winst voor biodiversiteit,

brengen. Alleen een rapport of brochure maken is

zowel onder als boven water.

niet genoeg, daar moet je meer voor doen en daarbij andere vormen gebruiken. In 2020 wil het OBN

Niet in de laatste plaats zal het Extra Impuls onder-

daarin een verbeterslag maken. In dat kader is ook

zoek dat momenteel binnen OBN wordt uitgevoerd,

de OBN Stuurgroep ingesteld, juist om de verbin-

zorgen voor een nieuwe kennisagenda en mogelijk

ding tussen bestuur, beleid en OBN-onderzoek te

zicht geven op ruimere financiële middelen voor on-

verbeteren. In de komende jaren moeten daarvan

derzoek. Om al deze nieuwe kennis over natuurher-

de vruchten worden geplukt.

stel te ontwikkelen en verspreiden blijft het overleg
tussen beheer, beleid en wetenschap noodzakelijk.

Terreinbeheerders waarderen de OBN-producten

En er moet een tandje bij, anders valt er straks

weten we uit een ander onderzoek hiernaar, met

geen natuur meer te herstellen.

van verschenen, onder andere over herstel van

Teo Wams

Grijze duinen door verstuiving en kansen voor fauna

Voorzitter OBN Platform en
Adviescommissie

in natuurbeheer. Die laatste biedt informatie over

Foto: Marc van der Aa
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Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) bestaat
sinds het begin van de jaren negentig als advies- en onderzoeksprogramma
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het kennisnetwerk was van oudsher gekoppeld aan het Subsidieprogramma
Effectgerichte Maatregelen dat zich richtte op het tegengaan van de effecten
van verzuring, vermesting en verdroging in natuurgebieden. Vanwege de
goede resultaten van het kennisnetwerk is in 2006 de doelstelling verbreed
naar natuurherstel in het algemeen en naar landschapsschaal.

Doel
Het Kennisnetwerk OBN heeft als doel de ontwikkeling, ontsluiting,
verspreiding en benutting van kennis over natuurherstel en natuurbeheer
ten behoeve van Natura 2000, leefgebiedenbenadering, ontwikkeling van
nieuwe natuur (het nationaal natuurnetwerk) en het cultuurlandschap.
Binnen het netwerk signaleren bos- en natuurbeheerders, onderzoekers
waterschappen samen problemen in het herstel, ontwikkeling en beheer van
natuur en zetten deze om in onderzoeksvragen. Het onderzoek moet leiden
tot concrete maatregelen voor beheer, behoud en herstel van bos en natuur.
Het onderzoek wordt via een aanbestedingentraject aan onderzoeksinstellingen gegund. Tijdens de gehele cyclus van probleemverkenning tot aan de
verspreiding van kennis werken beheerders, onderzoekers en beleidsmakers
intensief samen in deskundigenteams. Het Kennisnetwerk OBN wordt

Deskundigenteams

Het Kennisnetwerk OBN streeft naar samenwerking

De motor van het OBN-netwerk

met andere organisaties en kennisprogramma’s bij de

zijn de acht deskundigenteams:

financiering van onderzoek, publicaties en activiteiten: de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
(STOWA), Ruimte voor de Rivier/Deltaprogramma,
het Programma Rijke Waddenzee, het Waddenfonds,
het Prins Bernard Cultuurfonds, de Nederlandse

gecoördineerd door de VBNE.
In 2018 is een advies opgesteld over de toekomst van het
Kennisnetwerk OBN. In 2019 is voor het eerst volgens
de nieuwe werkwijze en structuur gewerkt.

Samenwerking

organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
en Europese programma’s als LIFE+ en het Natura
2000 Biogeographical Process. Het Kennisnetwerk
Lees meer

›

is in 2016 lid geworden van de Society for Ecological
Restoration Europe.

• Beekdallandschap
• Cultuurlandschap
• Droog zandlandschap
• Duin- en kustlandschap
• Heuvellandschap
• Laagveen- en zeekleilandschap
• Nat zandlandschap
• Rivierenlandschap
en de Expertisegroep Fauna.

Foto: Cora de Leeuw
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Nieuwe structuur en extra impuls voor het Kennisnetwerk OBN
Het Kennisnetwerk OBN bestaat al vele jaren

nieuw is de OBN Adviescommissie. Deze bestaat

maar heeft in 2019 op basis van een evaluatie

uit negen vertegenwoordigers van beleid,

uit 2018 een aantal belangrijke organisatori-

beheer en onderzoek, die niet ook in een van de

sche veranderingen ondergaan. Een belangrijke

deskundigenteams zitten. Deze adviescommis-

aanbeveling was de zogenaamde Extra Impuls.

sie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen van de

In de Extra Impuls zullen de mogelijkheden

deskundigenteams en prioriteert deze binnen

worden onderzocht voor verbreding van de ken-

het beschikbare budget en doet daarmee een

nisontwikkeling op het gebied van het natuurbe-

voorstel voor het nieuwe jaarplan.

heer met natuurrelevante maatschappelijke be-

Met deze nieuwe structuur is een scheiding aan-

leidsontwikkelingen zoals klimaatverandering,

gebracht tussen het inhoudelijke werk van de

waterbeheer en het Deltaplan Biodiversiteit.

deskundigenteams en de verantwoordelijkheid

Dit moet in ieder geval voor het Jaarplan 2021

voor een jaarplan en de beslissing hoeveel geld

leiden tot onderzoeksthema’s waarmee het OBN

naar de verschillende projecten gaat. Wel blijft

verbreed kan worden en/of een rendementsver-

het inhoudelijk overleg van de deskundigen-

groting van het kennisnetwerk mogelijk is, door

teams bestaan, het huidige OBN Platform. Het

een betere aansluiting op deze maatschappelij-

platform is bedoeld om het netwerkproces van

ke vraagstukken.

onderzoekers, beheerders en beleidsmakers te
bevorderen. In het platform worden regelmatig

Uit de evaluatie volgde ook een aantal aanpas-

de onderzoeksvoorstellen besproken die de

singen in de structuur van het Kennisnetwerk

deskundigenteams ontwikkelen voor het nieuwe

OBN. Nieuw is de Stuurgroep OBN Natuurken-

jaarplan. Hiermee wordt de kwaliteit van de

nis met daarin vijf vertegenwoordigers van de

voorstellen die aan de Adviescommissie worden

financiers (ministerie LNV en de provincies), de

voorgelegd, geborgd. Het Directeurenoverleg

terreinbeheerders en het onderzoek. De stuur-

(LNV, IPO en VBNE) tenslotte is belast met de

groep komt twee keer per jaar bij elkaar en zal

uitvoering van de besluiten van de Stuurgroep

het jaarverslag van het voorafgaande program-

en een goed en soepel verloop van de werkpro-

majaar vaststellen en het nieuwe jaarplan. Ook

cessen.
Foto: Cora de Leeuw

VOORWOORD

VOORWOORD

ORGANISATIE

COMMUNICATIE

DESKUNDIGENTEAMS

FINANCIËN

2019

Kennisnetwerk OBN

COLOFON

Kennisnetwerk OBN: centraal in het maatschappelijk debat over stikstof
Zelden heeft het natuurbeleid zo hoog op de agenda

Het is dan nu ook de vraag of de uitspraak er voor

gestaan als in 2019 toen de rechter een streep haal-

gaat zorgen dat de stikstofdepositie echt naar

de door de Programmatische Aanpak Stikstof. De

beneden gaat? Of zullen de maatschappelijke

rechter vond dat de PAS onvoldoende bescherming

gevolgen (landbouw, verkeer, bouw, infrastruc-

biedt aan de natuur en dus moet komen te verval-

tuur) te groot blijken dat het toch niet van een

len. Natuur werd opeens een maatschappelijke

forse reductie zal komen? In beide gevallen zullen

factor van belang.

effectgerichte maatregelen de komende jaren in
ieder geval nodig blijven. En ook zal het nodig blij-

Het Kennisnetwerk OBN heeft op de achtergrond

ven om de precieze effecten van een te veel aan

altijd een belangrijke rol gespeeld in de discussie

stikstof te doorgronden in wetenschappelijk on-

rondom stikstof en natuur. Het OBN is zelfs ooit

derzoek. Want alleen dan is het mogelijk om een

opgericht om kennis over verzuring en vermesting op

aanpak te hanteren die zowel ecologisch zinvol is

te bouwen en om de negatieve gevolgen van bijvoor-

als juridisch houdbaar. Gelukkig bleek ook na de

beeld stikstof op de natuur te verzachten. Interessant

eerste tien jaar dat deze OBN-aanpak heel zinvol

is daarom dat rondom de uitspraak van de rechter en

is en bijdraagt aan het terugkeren van planten- en

de discussies die dat opleverde, eigenlijk nauwelijks

diersoorten die vaak een lange tijd afwezig zijn

getwijfeld werd aan de ernst van het probleem voor

geweest of een langdurig kwijnend hebben gehad.

de natuur. Aan de onderbouwing van bijvoorbeeld

En de resultaten zijn ook de latere twintig jaar

de kritische depositiewaarden voor de verschillende

vaak spectaculair gebleken. Het OBN heeft daar

natuurtypen, werd niet getwijfeld. De noodzakelijke

in al die jaren, tot op de dag van vandaag, aan bij-

beheermaatregelen in Natura 2000-gebieden bleven

gedragen door systematisch kennis te genereren

buiten schot, allemaal omdat ze blijkbaar voor ieder-

die direct toepasbaar is in het praktische beheer.

Foto: Marc van der Aa

een voldoende sterk onderbouwd zijn.
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Essentieel voor OBN-onderzoek is dat de onderzoeken resulteren in
concrete herstelmaatregelen zodat terreinbeheerders de natuur kunnen
herstellen. Een onderzoek of een advies zal dan ook altijd op een passende manier bij de gebruikers van kennis terecht moeten komen. In de
praktijk zet Kennisnetwerk OBN een scala aan communicatiemiddelen in. In 2019 zijn zeven rapporten van onderzoeken uitgebracht,
vier OBN-nieuwsbrieven verschenen, twaalf veldwerkplaatsen gehouden,
drie adviezen gegeven, diverse presentaties gegeven en zijn
twee brochures verschenen. Alles met hetzelfde doel: zorgen dat de

1 Publicaties

2 Veldwerkplaatsen

3 Bijeenkomsten

4 Adviezen

Foto: Cora de Leeuw

beschikbare kennis gebruikt kan worden in het natuurbeheer.
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Publicaties
OBN rapporten
• Runhaar, J., R.C.M. Verdonschot, C. Swinkels, E.C.H.E.T. Lucassen,
R. Loeb & A.J.P. Smolders, (2019). Ontwikkeling broekbossen OBN227-BE,
VBNE, Driebergen.
• Teunissen, W., C. Kampichler, J. Scheper, E. Oosterveld, H. Sierdsema,
R. Buij, D. Melman & D. Kleijn (2019). Het effect van omgevingsvariabelen op
soorten van het open akkerland en droge dooradering. OBN226-CU. VBNE,
Driebergen.
• Dorland, E., T. Van den Broek, K. Eichhorn, M. Courbois, (2019). Herstel van
kruiden- en faunarijke graslanden in het droge zandlandschap, rapport
OBN230-DZ. VBNE, Driebergen.
• De Vries, W., M.J. Weijters, J.J. de Jong, S.P.J. van Delft, J. Bloem,
A. van den Burg, G.A. van Duinen, E. Verbaarschot & R. Bobbink (2019).
Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden
door steenmeeltoediening. Rapport OBN229-DZ. Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren (VBNE), Driebergen.
• P. Esselink, W.E. van Duin & A. Wielemaker, 2019. Variatie op de kwelder
door beweiding: een handreiking aan natuurbeheerders. PUCCIMAR rapport
15. PUCCIMAR Ecologisch Onderzoek & Advies, Vries.

Foto: Freek Zwart

• Jong, B. de, L. Bovend’aerde, J. Mandemakers, R. van de Haterd, J. Kampen
& C. Cusell (2019). Bureauonderzoek naar het effect van uitheemse
rivierkreeften, andere grazers en biobouwers op de ontwikkeling van jonge
verlanding met een doorkijk naar potentiële maatregelen. Tussenrapportage
OBN228-LZ. VBNE, Driebergen.
• Norda, L.J., M. Koopmans, W. Beekman, H.J.W. Vermeulen, A. Woldering,
D. Maes & R. Van Diggelen, (2019). Omgang met boszones rond
heideveentjes. OBN231-NZ. VBNE, Driebergen.

Artikelen
• Mars, H. de, G. van Dijk, B. van der Weijden, A Grootjans &
F Smolders, (2019). Nederlandse kalktufbronnen, de meest
vervuilde bronnen van Europa. De Levende Natuur, oktober
2019.
• Wallis de Vries, M., R. Bobbink, E. Brouwer, R. Loeb &
J. Vogels, (2019). Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op
natte heide. De Levende Natuur jaargang 120, nummer 5.
• Bobbink, R., R. Loeb, R-J Bijlsma & B. van Delft, (2019).
Doet extreme droogte stikstofbom in droge heide barsten?
Vakblad Natuur Bos Landschap, december 2019.
• Teunissen, W. & D. Melman, (2019). Beheer van vogels in
akkerland en kleinschalig cultuurland Vakblad Natuur Bos
Landschap, oktober 2019.
• Diggelen, R. van, H. Bergsma, R-J Bijlsma, R. Bobbink,
A. van den Burg, J. Sevink, H. Siebel, H. Siepel,
J. Vogels, W. de Vries & M. Weijters, (2019). Steenmeel
en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle
combinatie? Vakblad Natuur Bos Landschap, mei 2019.
• Lucassen E., E. Brouwer, A.J.P. (Fons) Smolders,
M. Bartels, M. van Roosmalen & J. Roelofs, (2019).
Broekbosontwikkeling op landbouwgronden. Landschap,
2018, nr 4.
• Tamme fret helpt kwakkelend duinkonijn. Reportage door
Koen Moens. Trouw, 3 januari 2020.

OBN Nieuwsbrieven
• Voorjaar 2019

• Herfst 2019

• Zomer 2019

• Winter 2019

Nieuwsbrieven vanuit OBN
onderzoek
• Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen
– oktober 2019
• Griend-nieuwsbrief. Nr 5, augustus 2019

Brochures
• Verbinding in het landschap
• Kansen voor fauna in natuurbeheer

Lees meer

›
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Publicaties
Aandacht voor de fauna
Toen twintig jaar geleden het OBN Preadvies Fauna

van bijvoorbeeld verzuring en vermesting, maar ook

verscheen, was dat voor veel mensen even schrik-

als onbedoeld neveneffect van herstelmaatregelen.

ken. Tot dan toe dacht bijna iedereen namelijk dat als
de vegetatie op orde zou zijn, de fauna daar vanzelf

Een handig handvat voor beheerders dat in de

wel van zou profiteren. Dat bleek in de praktijk

brochure wordt geïntroduceerd, is daarom het wer-

helaas lang niet altijd het geval en het preadvies liet

ken met de vier V’s. Een gebied is geschikt voor een

zien dat flora- en faunabeheer niet automatisch hand

soort wanneer er continu aan de vier V’s – Voedsel,

in hand gaan. Zeker tijdens de uitvoering van beheer-

Veiligheid, Voortplanting & Verplaatsing – wordt

maatregelen zoals grootschalig maaien of plaggen,

voldaan op een oppervlak dat voldoende groot is

was meer aandacht voor de fauna nodig.

om een populatie te huisvesten met voldoende
genetische variatie.

Die aandacht is sindsdien weliswaar gegroeid maar
er valt nog veel winst te behalen. De OBN-Expertise-

In de praktijkvoorbeelden laten de auteurs zien hoe

groep Fauna stelde daarom een brochure op met

je in een concrete situatie kunt beoordelen of aan

praktische handvatten voor beheerders. De auteurs

de vier V’s wordt voldaan of wat je als beheerder

dagen de beheerders uit om vaker met een fauna-

kunt doen om de omstandigheden te verbeteren.

bril naar het landschap te kijken. Hoe kunnen

Dat vereist vaak de nodige kennis over de fauna

verschillende diergroepen zich bewegen in dat

(leefwijze, voedsel, voortplanting). Ook helpen de

landschap, zijn er mozaïeken en gradiënten, en zijn

auteurs om mee te denken over schaalniveaus.

er voldoende kleine landschapselementen voor de

Een roofvogel heeft op een groter gebied alle

diverse diersoorten? En kijk als beheerders eens

ingrediënten nodig dan een springstaart die in een

naar de kwaliteit en beschikbaarheid van voedsel

veel kleiner gebied leeft.

voor de verschillende diersoorten. De kwaliteit neemt
in veel gebieden langzaam maar zeker af als gevolg

Download brochure op www.natuurkennis.nl (pdf)

Foto: Marijn Nijssen
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Veldwerkplaatsen
Veldwerkplaatsen in 2019
Na afloop van elke veldwerkplaats wordt een kennisblad gemaakt. Hierin vindt u een uitgebreid verslag
van de dag en links naar meer achtergrondinformatie.
Drones
Kennisblad en presentaties

Herstel rietkragen langs meren en
strangen Zwarte Meer
Kennisblad en presentaties

Steenmeel in droge bossen

Meer fauna in natuurbeheer

Kennisblad en presentaties

Kennisblad en presentaties

Kruidenrijke graslanden
Kennisblad en presentaties

Herstel rietkragen langs meren en
strangen
Kennisblad en presentaties

Herstel beekdalvenen internationaal
Kennisblad en presentaties

Heideherstel met steenmeel
K
 ennisblad en presentaties

Lees meer

›

Heideveentjes en bos, gaat dat
samen voor hoogveeninsecten?
K
 ennisblad en presentaties

Lees meer

›

Houtoogst en nutriënten op
zandgronden
Kennisblad en presentaties

Broekbossen
Kennisblad en presentaties

Bevorderen insectendiversiteit- én
massaliteit
Kennisblad en presentaties
Foto: VBNE
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Veldwerkplaatsen
Heideherstel met steenmeel
Van 2014 tot 2018 is onderzoek gedaan op de Strabrechtse Heide
en in Het Nationale Park De Hoge Veluwe om te onderzoeken of het
opbrengen van silicaat-steenmeel op verzuurde droge en natte heide
het heide ecosysteem met de bijbehorende flora en fauna zou kunnen
herstellen. Silicaat-steenmeel is gemalen gesteente, dat veel langzamer
oplost dan kalk, waardoor de resultaten duurzamer en beter kunnen zijn.
De eerste resultaten laten zien dat door verwering van silicaat-mineralen
kruidenrijker wordt. Het is wel maatwerk, want de juiste dosering

Kap van boszones rondom hoogveentjes niet noodzakelijk

en juiste soort steenmeel is nodig voor een goed resultaat. Dat geldt

Het was lange tijd een tamelijk heldere redene-

beter te begrijpen, liet het Deskundigenteam Nat

zeker voor fauna, omdat die gevoelig is voor snelle veranderingen in de

ring: als je hoogveentjes wil beschermen moet

zandlandschap een onderzoek uitvoeren naar het

ionenbalans en daarnaast in heide vaak een gebrek aan fosfor heeft.

je de strook bos er omheen weghalen. De bomen

effect van boszones op de habitatkwaliteit van hei-

Tijdens een veldwerkplaats op de Strabrechtse heide op 2 oktober 2019

zuigen immers veel water weg dat het hoogveen

deveentjes voor de habitatspecifieke faunasoor-

konden de deelnemers zien dat de eerste resultaten van de proef positief

nodig heeft. Bovendien waait er blad in de veentjes

ten. De resultaten zijn verwerkt in een praktische

zijn. Ook is hier goed te zien wat de verschillen zijn in behandelingen van

en dat leidt tot vermesting. Maar tijdens een veld-

handleiding die werd gepresenteerd tijdens de

de heide: alleen maaien van de heide, op een tweede locatie plaggen en

werkplaats in Dwingeloo kregen de deelnemers

veldwerkplaats in Dwingeloo op 27 november

steenmeel strooien, daarnaast alleen begrazen of tenslotte begrazen

te horen dat het zelden een effectieve maatregel

2019. De twee belangrijkster kenmerken die de

met daarna nog steenmeel. Verschillen in effect zijn er zeker, maar

is. Want in de praktijk blijken de veentjes zonder

beheerder moet weten voordat hij een beslissing

er zijn ook verschillen in kosten en moeite. Daarnaast zijn er nog veel

bosgordel het helemaal niet beter te doen dan de

kan maken, zijn de hydrologische toestand en de

vragen over de langetermijneffecten en beste manier van opschalen.

veentjes met bos eromheen. En het is al zeker niet

actuele depositie van stikstof.

zo dat de bijzondere veenfauna in alle gevallen te Meer informatie op natuurkennis.nl

rugkwam. Om de processen in dit soort systemen

 Bekijk de publicatie op natuurkennis.nl (pdf)

Foto: Chris Peel / Wikimedia Commons

inderdaad basische kationen vrijkomen (Ca, K en Mg) en dat de heide
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Bijeenkomsten

Bijeenkomsten in 2019
•	Kennisdag Steenmeel als herstelmaatregel –
18 februari 2019
Meer informatie

•	Presentatie OBN onderzoek bos-heideveentjes
Meer informatie

•	Veldbijeenkomst akkerbeheer –
20 september 2019

Lees meer

›

•	Bijeenkomst Cultuurlandschap –
27 september 2019

Lees meer

›

Foto: Cora de Leeuw
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Bijeenkomsten
Leren over akkerbeheer
Veel agrariërs willen, al dan niet tegen een geringe vergoeding, best een
deel van hun akkers bestemmen voor wat meer natuur. Ze zaaien een
akkerrand in met een bloemrijk mengsel of passen een andere grondbewerking toe die leidt tot een bloemrijke en daarmee insectenrijke akker.
De vraag is alleen wat de beste methode is, hoe deze te betalen is, wat
de resultaten zijn. Op 20 september kwamen boeren, wetenschappers en
beleidsmakers bij elkaar om ervaringen en vragen uit te wisselen.

voor agrariërs. Vertegenwoordigers van agrarische collectieven waren
aanwezig om hun ervaringen te vertellen met het opzetten van cursussen voor agrariërs. Boodschap was dat de kennis voor agrariërs vooral
aanschouwelijks gemaakt moet worden, praktisch toepasbaar en dat het
duidelijk moet zijn wie er wat betaalt. Dus naast het praktische veldwerk,
moet ook de regelgeving en financiering duidelijk zijn.
 Bekijk de presentaties van de bijeenkomst op natuurkennis.nl

Foto: Agrarische Natuurvereniging Kempenland

Belangrijk onderdeel van de dag was ook het opzetten van cursussen
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Uitdagingen in het cultuurlandschap
Op 27 september 2019 vond het symposium

naar de boer gekeken om de uitstoot van

‘Cultuurlandschap' plaats. Het symposium,

schadelijke stoffen te beperken en de boer

georganiseerd door Deskundigenteam

te belonen voor zijn inzet voor de verduur-

Cultuurlandschap, stond in het teken van de

zaming van zijn bedrijf. Hoe kunnen boeren

veranderingen in het cultuurlandschap en

deze vraag oppakken en inpasbaar maken

de uitdagingen die dat met zich meebrengt.

op het boerenbedrijf? Een uitdaging waar

Het Deskundigenteam Cultuurlandschap

veel agrarische ondernemers de komende

wil namelijk graag weten welke vraagstuk-

tijd mee bezig zullen zijn. Volgens Frank

ken er leven bij betrokkenen om daaruit

Verhoeven van Boerenverstand zijn ver-

vervolgens nieuwe onderzoeksvragen te

schillende organisaties zijn op dit moment

formuleren. Zo weten we en zien we dat het

kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) aan

laagveenlandschap in Nederland dreigt te

het ontwikkelen om objectief de kwaliteit

verdwijnen. Maar op welke manier kunnen

van de verduurzaming op agrarische be-

we het weerbaar maken zodat toekomstige

drijven te kunnen meten.

generaties dit landschap kunnen blijven
beleven met al zijn karakteristieke natuur-

De bijeenkomst leverde uiteindelijk meer

waarden? Hoogleraar plantenecologie en

vragen dan antwoorden op, maar dat was

natuurbeheer van Wageningen universiteit

volgens het Deskundigenteam juist ook een

David Klein wil de komende jaren met

belangrijke doelstelling. De komende tijd

veldlaboratoria aan de slag om de effecten

kunnen partijen de vragen verder uitwer-

van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel op

ken of al gaan werken aan de mogelijke

de biodiversiteit te meten. Wat is hiervoor

antwoorden. Uiteindelijk wil het Deskun-

nodig en hoe kunnen we dit landelijk van

digenteam Cultuurlandschap dan komen

de grond krijgen zodat we een goed beeld

tot een aantal praktische handvatten voor

krijgen.

beheer en beleid om het cultuurlandschap
nog weer beter te kunnen beheren.

Als je het hebt over het Nederlandse
cultuurlandschap, heb je het over boeren.

B
 ekijk de presentaties van de

Vanuit de overheid wordt er steeds meer

bijeenkomst op natuurkennis.nl

Foto: Hans Dekker / Saxifraga
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Adviezen in 2019
• Beheer & inrichtingsmaatregelen
Altenbroek-Noorbeemden

Lees meer

›

Adviezen

• Effecten van ruige stalmest op de botanische kwaliteit
van Vochtig hooiland (N10.02)
Download pdf

• Beheeradvies natuurherstel Schor en Slikken bij Bath,
Westerschelde
Download pdf

 ron: OBN onderzoeksrapport 'Herstel van kruiden- en
B
faunarijke graslanden in droge zandlandschap
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Adviezen
Advies over locaties voor kalkmoeras
De Vlaamse natuurorganisatie Natuurpunt

het bronwater afstroomt er helemaal mee

te lokaliseren. Ook hebben ze gekeken wat

kon enkele jaren geleden een mooi landgoed

ingepakt. De bronnen hebben vaak een eigen

de eventueel verstorende invloeden zijn die

kopen, in het dal van de Noor. Met deze aan-

flora waarbij vooral de mosflora op valt.

daar momenteel nog op van invloed zijn. Dat
kan bijvoorbeeld zijn een vermeste toplaag,

Altenbroek - Molenhoeve is een groot aan-

Probleem was echter dat je in het landschap

verbosssing, verdroging of drainage. In ge-

eengesloten natuurgebied ontstaan in en rond

nauwelijks nog kunt zien waar de bronnen

sprekken met lokaal bekenden is geprobeerd

het dal van de Noor ter weerszijden van de

ooit gelegen moeten hebben. Er is infrastruc-

te achterhalen waar ooit eens drainage is

Belgisch-Nederlandse grens ontstaan. Gezien

tuur en drainage aangelegd en de bodem

aangelegd.

het landschap, oude historisch-ecologische

is meerdere keren ‘op de schop’ geweest.

gegevens en enkele kleine bronnen liggen

Waar moet je zoeken naar geschikte loca-

Voor zowel het Nederlandse als het Vlaamse

in dit gebied wellicht mogelijkheden om in

ties? Natuurpunt, Natuurmonumenten en de

deel konden de deskundigen uiteindelijk een

een kalklandschap met bronnen de volledi-

Provincie Limburg gingen voor een antwoord

aantal locaties aanwijzen die met meer of

ge landschapgradiënt van droog naar nat te

op die vraag te rade bij het Deskundigenteam

minder werk ontwikkeld kunnen worden tot

herstellen. Met de daarbij behorende kalk-

Heuvellandschap.

kalkmoeras. Belangrijkste is om de locaties

tufbronnen. In een kalktufbron slaat in het

in ieder geval eerst nog goed te onderzoeken

afstromende water als gevolg van de specifie-

Via een veldonderzoek en literatuurstudie

op fosfaatverzadiging en op de mogelijke

ke milieuomstandigheden actief kalk neer. En

heeft een groep deskundigen vervolgens de

aanwezige drains.

dat kalk slaat neer op alles wat zich in de bron

potentiële locaties voor kalkmoeras in het

bevindt. Soms raken zelfs hellingen waarover

natuurgebied zo concreet mogelijk proberen

Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

KALKBRONNEN
MET EEN EIGEN
FLORA
Foto: Hans de Mars

koop van landbouwgrond en bos rond kasteel
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De motor van het OBN-netwerk zijn de acht op landschapsniveau georganiseerde deskundigenteams. Ieder team heeft een voorzitter, een
vicevoorzitter, een secretaris en daarnaast circa 12 leden. De voorzitters
zijn afkomstig uit het natuurbeheer, de vicevoorzitters uit het onderzoek.
De secretarissen hebben tevens zitting in het door de VBNE ingestelde

1 Beekdallandschap

2 Cultuurlandschap

4 D
 uin- en
kustlandschap

5 Heuvellandschap

7 Nat zandlandschap

8 Rivierenlandschap

secretarissen-overleg. Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris vormen

3 D
 roog
zandlandschap

samen het bestuur van het deskundigenteam. Dit bestuur zorgt voor de
onderlinge afstemming, opstellen van onderzoeksvoorstellen, bijdragen
aan het jaarplan en het jaarverslag van OBN, de begeleiding van onderzoek, goedkeuring van rapporten en de verspreiding van OBN-kennis.

6 L
 aagveen- en
zeekleilandschap

Foto: Bas Arens

9 Expertisegroep fauna
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Beekdallandschap

Beekdallandschappen vertegenwoordigen een
grote landschappelijke en cultuurhistorische
waarde. Het zijn zeer gradiëntrijke gebieden die
daarom van grote waarde zijn voor een breed scala
aan moeras-, hooiland-, en broekbosvegetaties en
hieraan gebonden fauna. In veel beekdalen vindt
momenteel herstel van beken en hier omheen

Lopend onderzoek 2019

gelegen (natte) natuur plaats.

• Grip op beekslib: de sturende rol van
beeksediment op de kwaliteit van
beeklevensgemeenschappen
Af te ronden in 2021

Lees meer

›

Lees meer

›

• Aangepast beheer- en onderhoud en
kleinschalige maatregelen in beken
Af te ronden in 2020

• Hydrologie van beekdalvenen

Bestuur

Af te ronden in 2020

Duovoorzitters: U. Vegter
(Stichting Het Drentse Landschap)
(tot april 2019) en R. v. Dongen
(Staatsbosbeheer)
Vicevoorzitter: R. Verdonschot
(WUR)

Secretaris: T. Termaat
(Bosgroep Midden Nederland)

• Invloed van vermest grondwater op
kwelafhankelijke ecosystemen
Af te ronden in 2020

• Extra metingen in het kader van internationaal
REPEAT programma
Download artikel over het onderzoek (pdf)

Afgerond onderzoek
• De nutriëntenhuishouding van broekbossen

Leden: zie website

Download artikel over het onderzoek (pdf)
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Beekdallandschap
Schoon water alleen is niet voldoende voor een mooie beek
Het lukt waterbeheerders en natuurbe-

liteit voldoende. In een OBN-onderzoek

zich te handhaven. Sommige doelsoorten

heerders steeds beter om de waterkwali-

dat is uitgevoerd door B-ware, Deltares

hebben hun optimum nu eenmaal in een

teit van beken op orde te krijgen. Dit leidt

en Wageningen University & Research is

voedselarmer milieu en worden dus eerder

helaas nog lang niet altijd tot een verbe-

nagegaan of de sliblaag daadwerkelijk de

weggeconcurreerd. Andere doelsoorten

tering van de vegetatie in en rond de beek.

oorzaak daarvan is. Daarvoor zijn op een

maken geen kans omdat ze weliswaar op

De verwachting was namelijk dat als de

groot aantal locaties monsters genomen

voedselrijkere standplaatsen voor kunnen

waterkwaliteit op orde zou zijn, dan ook de

van de beekbodem, van de eventuele sli-

komen, maar liever een zandiger en harder

vegetatie ‘vanzelf’ wel zou volgen. Omdat

blaag en van de vegetatie.

substraat hebben.

de internationale afspraken uit de Kader-

Uit de analyses van de monsters blijkt dat

Het slib zorgt via chemische processen in

richtlijn Water en de Natuur 2000-doelen in

ophoping van slib in beken inderdaad leidt

het water, slib en bodem, voor hogere con-

veel oppervlaktewateren niet te halen.

tot voedselrijkere omstandigheden in het

centraties aan anorganisch stikstof, fosfor

wortelmilieu. Daardoor gaan algemene

en bicarbonaat. Hierdoor kan de aanwe-

In langzaam stromende beken hoopt zich

soorten als grof hoornblad en waterpest

zigheid van een sliblaag in een deel van de

vaak slib op en dat zou de voedselrijkdom

woekeren, ook als het beekwater zelf he-

beek ook de waterkwaliteit en daarmee ook

van de beekbodem wel eens kunnen verho-

lemaal niet zo veel nutriënten bevat. Door

de plantengroei stroomafwaarts beïnvloe-

gen. En dat kan dan weer het herstel van de

de plaats die de woekeraars innemen in

den. En dus ook op plekken waar geen slib

vegetatie hinderen, ook al is de waterkwa-

de beek, hebben doelsoorten minder kans

aanwezig is.

dit niet blijkt te werken, dreigt Nederland

SLIB
BEÏNVLOEDT
HERSTEL VAN
VEGETATIE

VOORWOORD

ORGANISATIE

COMMUNICATIE

DESKUNDIGENTEAMS
1

2

3

4

6

7

8

9

FINANCIËN

2019

Kennisnetwerk OBN

COLOFON

5

DESKUNDIGENTEAM

Beekdallandschap
Kwelwater als transporteur van verontreinigingen uit de landbouw
In kwelgebieden komt water aan het oppervlakte dat soms

alleen de eigenschappen van de diepere ondergrond van

vele kilometers verderop als neerslag is gevallen. Het

belang maar ook die van de ondiepe ondergrond en bodem

water sijpelt de bodem in en stroomt door de ondergrond

in kwelgebieden waar vaak sedimenten met veel reactieve

naar lager gelegen gebieden om ergens weer naar buiten

stoffen aanwezig zijn. Veelal zijn de indirecte chemische

te treden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in beekdalen, waar

effecten van doorslaggevende betekenis voor de effecten

bijzondere plantensoorten voorkomen die gebonden zijn

op de vegetatie. Het Deskundigenteam Beekdalen vroeg

aan de aanwezigheid van kwelwater. Het is dan natuurlijk

een consortium van onderzoekers daar eens goed naar te

al lang geen ‘zuiver regenwater’ meer: onderweg neemt

kijken en te komen met zo praktisch mogelijk handvatten

dat water van alles mee aan stoffen die het tegenkomt.

om te voorspellen hoe vervuild het kwelwater kan zijn.

Een bron van beïnvloeding die steeds nadrukkelijker wordt,

VERVUILING
VAN KWELWATER
VOORSPELLEN

is de bemesting van de infiltratiegebieden als gevolg van

De onderzoekers hebben in 2019 gewerkt aan een prakti-

landbouwkundig gebruik.

sche rekentool. Voor een willekeurig beekdal in Nederland
kunnen beheerders op basis van minimale beschikbare

Tot voor kort was er eigenlijk niets bekend over hoeveel van

data een globaal inzicht krijgen van de termijn waarop

die stoffen en hoever ze met het water worden vervoerd,

gevolgen van vermest grondwater zijn te verwachten, de

en waren dus ook de effecten van een dergelijke belasting

concentraties van nitraat en sulfaat, en de zuurgraad.

voor natuurwaarden in kwelgebieden niet eenvoudig te

Ook kunnen beheerders met de tool inschatten op welke

voorspellen. Want de belasting is niet alleen afhankelijk

termijn de voorraden aan kalk en uitwisselbare basische

van de lengte van de stroombaan en de snelheid waarmee

kationen uitgeput zijn om aanvoer van zuur te bufferen.

verontreinigd grondwater wordt aangevoerd, maar ook van

Zo kan een eerste inschatting gemaakt worden van welke

gehaltes aan reactieve stoffen (organische stof, diverse

natuurgebieden kwetsbaar zijn voor veranderingen in land-

ijzermineralen, kalk) in de ondergrond. Daarbij zijn niet

gebruik in gebieden waar het regenwater infiltreert.
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Cultuurlandschap
De provincies hebben in totaal € 65 miljoen
subsidie beschikbaar voor het vernieuwde
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het
Deskundigenteam Cultuurlandschap is opgericht
om de landbouw optimaal van de benodigde
kennis te voorzien die nodig is voor een nieuwe
aanpak door de boeren.

DT Cultuurlandschap
Voorzitter: D. Hoogland
Per 1 september 2019:
S. Hoogendoorn

Lopend onderzoek 2019
• Effect van greppel plas-dras situaties op
grasland en akkers op de kuikenoverleving
van boerenlandvogels
Af te ronden in 2020

Vicevoorzitter:
D. Melman (WER)
Secretaris:
W. Hakkeling
(BoerenNatuur.nl)
Leden: zie website

Lees meer

›

• Gebiedskenmerken die bepalend zijn voor het
voorkomen van doelsoorten in het agrarisch
leefgebied ‘Natte dooradering’ en hun beheereisen
Af te ronden in 2020

Afgerond onderzoek
• Gebiedskenmerken van Open akkerland en
Droge dooradering
Download publicatie (pdf)
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Cultuurlandschap
Greppel-plasdrassen: goed begin voor beter weidevogelbeheer?

PLAS-DRAS
IS NIET
GENOEG

Natte percelen zijn goed voor weidevogels.

Verrassend genoeg blijken de plas-

greppels en de percelen zonder greppels

Dat is althans het idee. Je ziet immers veel

dras-greppels geen effect te hebben op

helemaal niet zo van elkaar verschillen.

weidevogels rondom dit soort natte perce-

de kuikenoverleving. Kuikens jonger dan

Plasdras leidt dus lang niet altijd tot een ef-

len. Dus leggen boeren, al dan niet met een

tien dagen hebben weliswaar een voordeel

fectieve onderdrukking van de gewasgroei.

vergoeding, plasdras-situaties aan, bijvoor-

van plasdras, maar voor oudere kuikens

Het lijkt er op dat boeren de neiging hebben

beeld een plasdras-greppel. Voordeel van

vonden de onderzoekers juist een negatief

om na de plasdrasfase - in het naseizoen

zo’n brede natte strook langs een greppel,

effect. Per saldo is er dus geen effect op de

- de verloren gegane productie in te halen.

is dat er meer variatie in vegetatie ont-

kuikenoverleving. Wel viel op dat de condi-

Het perceel wordt gemaaid en ruim bemest

staat en daarmee ook een groter en goed

tie, zowel van de jongen als van de adulten

en vervolgens drie à vier maal gemaaid.

bereikbaar voedselaanbod. En dat is dan

slecht was: de lichaamsgewichten waren

Dit compensatiebeheer kan doorwerken in

ook terug te zien in fors hogere aantallen

laag. Dit duidt op generieke problemen voor

de uitgroei van het gewas in het volgende

vogels die hier op af komen. Maar heeft dit

de kievit, waar plasdrassen kennelijk weinig

seizoen zodat er ondanks de plasdras-grep-

dan ook een positief effect op de populatie?

aan veranderen. Om de kievitpopulatie te

pels, geen goed weidevogelhabitat ontstaat.

Resulteert het in meer vliegvlugge jongen

versterken is kennelijk meer nodig.

en dragen de greppel-plasdrassen daarmee
bij aan een verduurzaming en vergroting

In de zoektocht naar mogelijke oorzaken

van de populatie? Het Deskundigenteam

voor het achterwege blijven van positie-

Cultuurlandschap liet onderzoek naar deze

ve effecten van de greppels, kwamen de

vragen uitvoeren.

onderzoekers er achter dat de percelen met

Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)
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Het droog zandlandschap bestaat uit stuifzanden,
droge heide, droog schraalgrasland en droge
bossen van het pleistocene zandlandschap. Door

Droog zandlandschap

atmosferische depositie van stikstofverbindingen
en –voorheen- zwavelverbindingen is zowel
verzuring als vermesting opgetreden. Oplossing
daarvoor ligt meestal in het toevoegen of
verwijderen van elementen uit de bodem.

Lopend onderzoek 2019
• Kansen voor oude droge heide in het
heidelandschap
Af te ronden in 2020

Lees meer

›

• Continuering praktijkproef heideherstel Noordenveld
Af te ronden in 2020

• Verbetering strooiselafbraak
Voorzitter:
H.N. Siebel
(Natuurmonumenten)
Vicevoorzitter:
T.J. Verstrael (Sovon)
Secretaris:
W.R.M. van Heusden (RVO)

Af te ronden in 2022

Lees meer

›

Afgerond onderzoek
• Effectief herstel van kruiden- en
faunarijke graslanden in het droge
zandlandschap
• Herstel loofbossen op droge zandgronden
Download publicatie (pdf)

• Monitoring OBN onderzoek fosfaattoevoeging heide –
effect op bodem, vaatplanten en fauna 7 jaar na inzet
Leden: zie website

Download publicatie (pdf)

Foto: Geurt Besselink

Bestuur
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Droog zandlandschap
Tikkende tijdbom onder stikstofverzadigde heide
In oude heide is veel koolstof en stikstof vastgelegd in de

van intacte bodemkolommen langdurig en sterk verhoogd

organische bodemlagen omdat er nauwelijks nitraat of

worden. Dit bleek ook te gebeuren in het veld. Onderzoekers

ammonium uit spoelt naar dieper grondwater. Dus zolang

konden op de Terletse heide tijdens de droge zomer van 2018

dat stikstof daar blijft zitten lijkt er niet zo veel aan de hand

en het jaar erna meten wat de gehalten in het veld zijn. Het

te zijn. Maar uit een laboratoriumexperiment blijkt nu dat

bleek dat die al veel hoger waren dan tijdens het steken van

onder bepaalde omstandigheden dit stikstof wel ineens kan

de bodemkolommen, begin 2018. Het lijkt er dus op dat er

vrijkomen met ernstige gevolgen van dien. ‘Helaas’ werden

sprake is van een soort stikstofbom in de bodem. Er zit heel

deze resultaten gestaafd met een veldonderzoek: de extreem

veel stikstof in de bodem opgeslagen dat zich gedraagt als

droge zomer van 2018.

een tijdbom: bij extreme droogte barst die bom waarbij heel
veel ammonium en nitraat in het poriewater komt. Dit zou de

In het laboratoriumonderzoek werden bodemkolommen van

groei van grassen als pijpenstrootje kunnen gaan stimule-

de Terletse heide onder gecontroleerde omstandigheden nat-

ren. Ook bereikt veel meer nitraat het bodemwater onder de

gehouden dan wel verdroogd. In mei 2019 is het experiment

wortelzone, tot zelfs boven de toegestane concentratie voor

afgesloten met metingen aan bodem en vegetatie. Het blijkt

drinkwaterwinning (50 mg nitraat/l).

dat de hoeveelheid stikstof in het poriewater sterk wordt beïnvloed door de droogteperiode. Hoe langer de bodem droog

Van de ene kant is het natuurlijk positief dat geaccumuleerde

bleef, hoe meer stikstof er beschikbaar was. Ook in de or-

stikstof een keer uit het heidesysteem verdwijnt. Veel ernsti-

ganische bovenlaag nam het ammoniumgehalte van het po-

ger is dat het stikstof via het dieper grondwater ook kwelwa-

riewater na droogte aanzienlijk toe. Het experiment liet dus

ter in andere (natuur)terreinen negatief beïnvloeden.

duidelijk zien dat door een langdurige, extreme droogteperiode de hoeveelheden ammonium en nitraat in het poriewater

Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

AMMONIUM EN
NIITRAAT KOMEN
BIJ DROOGTE IN
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Droog zandlandschap
Mijten en springstaarten verbeteren de strooiselafbraak
Door een overmatige stikstofdepositie

en heischrale graslanden. Maar ook de

een veldonderzoek en experimenten daarbij

gaat het niet goed met de bossen van de

loofbossen op voedselarme of soms iets

op de mijten en springstaarten, en de hoe-

zandgronden. Over de oorzaken daarvan en

rijkere zandbodems – veelal met zomereik –

veelheden nutriënten in bodem en strooisel

de effecten op de vegetatie is steeds meer

hebben dus te maken met deze problemen:

die via afbraak vrijkomen.

bekend geworden door onderzoek. Door de

eikenbossen op arme zandgronden kampen

voortschrijdende bodemverzuring, spoelen

met een mineralenonbalans die doorwerkt

In de experimenten willen de onderzoe-

belangrijke elementen sneller uit naar de

in de voedselketen.

kers drie verschillende factoren en hun

ondergrond en komt er juist steeds meer

MINERALENONBALANS
WERKT DOOR IN
VOEDSELKETEN

interacties testen. Dat doen ze door het

giftig aluminium in de bodem te zitten.

Een van de onderzoeken aan de loofbossen

toevoegen van extra P, door het toevoegen

Een ander effect is dat het strooisel steeds

op zandgrond, gaat specifiek over de strooi-

van extra bodemfauna en als derde door

langzamer wordt afgebroken terwijl strooi-

selafbraak. Want als je die op de een of

het toevoegen van sporenelementen in de

sel juist ook een bron zou moeten zijn van

andere manier kunt stimuleren, zou dat een

vorm van steenmeel. De verwachting is dat

allerlei voedingsstoffen voor de vegetatie.

verrijking geven aan de bodem die wellicht

een tekort aan één of meerdere van deze

Dus de verhoogde stikstofdepositie zorgt op

positief doorwerkt op de hele voedselketen.

factoren de strooiselafbraak en daarmee

twee manieren voor een gebrek aan allerlei

In 2018 is met het onderzoek gestart en in

de kringloop van elementen belemmert, en

stoffen voor planten.

2019 zijn onderzoekers van B-ware, WUR en

dat deze beperking van de afbraakefficiëntie

Bosgroep Zuid, verder gegaan met experi-

kan worden opgeheven of verbeterd door

Deze problematiek krijgt de laatste jaren

menten en analyses. Zij zoeken vooral naar

toevoeging van de ontbrekende factor(en).

veel aandacht in verband met het herstel

de mechanismen die de strooiselafbraak

van de kenmerkende biodiversiteit in heiden

bevorderen en richten zich door middel van
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De Nederlandse kust heeft zich de afgelopen
eeuwen ontwikkeld onder de invloed van wind en
water, waardoor de kust voortdurend veranderde.

Duin- en kustlandschap

Mensen hebben die natuurlijke processen de
laatste eeuwen beïnvloed en steeds gestuurd door
het bouwen van dijken en dammen, het planten
van helm en bos. De vraag is hoe we de bijzondere

Lopend onderzoek 2019

natuurwaarden van de kust kunnen behouden en

• Ruimte voor zand – Ontwikkeling van een nieuwe
beheerstrategie voor het behoud van een dynamisch
kustlandschapsmozaïek

laten samengaan met voldoende kustveiligheid.

Af te ronden in 2022

• Populatiedynamiek en bescherming van
Lees meer
Tapuiten in de Noordduinen in 2019

›

• Langetermijneffecten extensieve duinbegrazing in
gecontroleerd experiment
Af te ronden in 2020

• Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen
Af te ronden in 2020

Bestuur

• Habitat overstijgende interacties Waddengebied
Duovoorzitters:
C. Bakker (It Fryske Gea) en
E.J. Lammerts (Staatsbosbeheer)
Vicevoorzitter:
T. van der Heide
(Rijksuniversiteit Groningen)
Secretaris: S. Terlouw
(Staatsbosbeheer)
Leden: zie website

Af te ronden in 2020

• Advies: Beheeradvies natuurherstel schor en slikken
bij Bath Westerschelde
Download publicatie (pdf)

Afgerond onderzoek
• Rotatie begrazing op kwelders
Download publicatie (pdf)

• Brochure Beheer en herstel stuifzanden Lees meer

›
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Duin- en kustlandschap
Dit was een goed jaar voor de tapuiten
Als je wil weten of beheermaatregelen effect

en kleine marterachtigen, is het aantal succesvolle

hebben, is monitoring onontbeerlijk. En dan is het

broedparen de laatste jaren afgenomen. Tegen die

eigenlijk het beste om meerdere seizoenen achter

predatie is weinig te doen, maar de beheerders

elkaar goed kijken of een plant of een diersoort het

proberen wel om met kleinschalige maatregelen de

beter doet dan voor de ingreep. Zo kun je trends

vergrassing tegen te gaan. Bijvoorbeeld door delen

ontdekken en er achter komen of de ingreep ook

te chopperen en nieuwe stuifkuilen te maken. Het

op langere termijn effect heeft. In de Noordduinen

lijkt er op dat dit positief uitpakt voor de tapuiten.

wordt daarom al sinds 2007 een populatie-onder-

Voor de tapuiten was 2019 een zeer goed jaar. Veel

zoek aan tapuiten uitgevoerd. Onderzoekers van

vogels waren de winter doorgekomen en konden

SOVON, Landschapsbeheer Noord-Holland en

gezond aan het broedseizoen beginnen en mede

Vogelbescherming kijken zowel naar de ontwikke-

hierdoor nam het aantal nestelende tapuiten toe.

ling in de aantallen broedparen, het broedsucces

Er was bovendien sprake van een ongekend hoog

als de overleving van deze typische duinvogel. De

broedsucces, als gevolg van een groot aandeel suc-

gegevens zijn onder andere gebruikt om de invloed

cesvolle nesten (nauwelijks predatie), grote legsels

van recreatie en grootschalige beheermaatregelen

en een relatief groot aantal tweede legsels, door de

op de Tapuitenstand te evalueren. Het gaat namelijk

vroege start van de eileg. Het belangrijkste gevolg

al langere tijd niet goed met de tapuit en de be-

hiervan is dat deze kernpopulatie aan tapuiten dit

heerders en onderzoekers willen weten of ze met

jaar voor het eerst sinds lange tijd weer kan funge-

de beheermaatregelen de laatste tapuiten kunnen

ren als bronpopulatie.

redden.
Wordt vervolgd!
Omdat er steeds minder geschikt habitat is door
vergrassing en steeds meer predatie door vossen

Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

ONGEKEND HOOG
BROEDSUCCES
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Duin- en kustlandschap
Verstuiven tegen de stikstofoverlast
Al jaren proberen onderzoekers uit te

tatie veel te snel dichtgroeit door de hoge

gaat optreden. Zo moet de beheerder weten

zoeken hoe je de gevolgen van een te veel

stikstofdepositie.

wat de overheersende windrichting is want

aan stikstof in de duinen kunt verzachten.

MEER
DYNAMIEK IN
DE DUINEN

wind is natuurlijk de belangrijkste factor bij

Verstuiving van kalkrijk zand lijkt daarvoor

In een actieve stuifkuil stuift het zand vanuit

verstuiving. En blijkt het verstuiven goed te

een goede oplossing te zijn. Onderzoek aan

de bodem van de kuil over de randen.

gaan als forse regenval wordt afgewisseld

deze succesvolle aanpak heeft geleid tot

Hierdoor ontstaat een humusarme zand-

met droge perioden. De afstand tot de kust

een praktische brochure voor beheerders.

bodem waar nauwelijks planten groeien.

is van belang omdat hoe dichter bij de kust,

Het afgezette zand komt tientallen meters

hoe meer zand er beschikbaar is om te

Grijze duinen zijn droge graslanden in de

verderop te liggen en de humushoudende

verstuiven. En dus ook de hoogte van een

duinen met laagblijvende grassen, kruiden,

toplaag aanvult met basen uit het ingesto-

duin waar de stuifkuil ligt en de expositie

mossen en korstmossen. De vegetatie wordt

ven zand. Daardoor kan zich hier soortenrijk

ten opzichte van de zon, zijn van invloed. Tot

regelmatig overstoven met zand en daar-

duingrasland ontwikkelen.

slot heeft ook de kalkrijkdom belangrijke

door teruggezet in successie. Op helemaal

invloed op de ontwikkeling van de vegetatie

overstoven gedeelten kan de successie van

De brochure “Kleinschalige verstuiving

en de bodem: Hoe hoger de stikstofdeposi-

voren af aan beginnen, of worden afgeremd.

voor herstel van Grijze duinen” geeft de

tie, hoe minder stuifkuilen ervoor komen en

Tegenwoordig is de dynamiek in de duinen

beheerder praktische handvatten voor dit

hoe moeilijker het is om de verstuiving weer

echter bijna weg omdat de duinen beplant

duinbeheer. Niet één afzonderlijke factor is

voor langere tijd op gang te krijgen.

zijn, omdat er geen konijnen zijn die de

doorslaggevend, maar het samenspel van

vegetatie kort houden en omdat de vege-

meerdere factoren bepaalt of er verstuiving

Brochure op www.natuurkennis.nl (pdf)
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Heuvellandschap

Het kleinschalige heuvellandschap herbergt
levensgemeenschappen, zoals kalkgraslanden en
kalkrijke hellingbossen die elders in Nederland
nauwelijks voorkomen. De achteruitgang aan
biodiversiteit in het heuvellandschap is echter
vergelijkbaar met de situatie elders in Nederland.
Verdroging en vermesting hebben ook hier hun tol
geëist. Een aangepast beheer kan gelukkig veel
herstellen.

Lopend onderzoek 2019
• Duurzaam veiligstellen van het prioritaire habitattype
H6110* Pionierbegroeiingen op rotsbodem
Af te ronden in 2023

• Oplossingen gezocht voor diepe insnijding van beken in
het Heuvelland
Af te ronden in 2021

• Uitbreidingsmogelijkheden heischrale graslanden in het
Heuvelland
Af te ronden in 2022

Voorzitter:
B.F. van Tooren
(Natuurmonumenten)
Vicevoorzitter:
R. Bobbink
(Onderzoekcentrum B-Ware)
Secretaris:
F.F. van der Zee (Wageningen
Environmental Research)
Leden: zie website

Afgerond onderzoek
• Herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in
Zuid-Limburg
Download publicatie (pdf)

• Ontwikkeling fauna en vegetatie in
herstelde hellingschaallanden op de
Verlengde Winkelberg.

Lees meer

›

• Brochure: Verbinding in het landschap

Lees meer

›

• Herstel en kwaliteit veldbies-beukenbos
Download publicatie (pdf)

Foto: Marijn Nijssen
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Heuvellandschap
Variatie in het beheer van Limburgse hellingen
Nederland is hartstikke vlak. Tenminste, op

een donorgebied. In 2013 is de controleplot

Ook de fauna profiteert van de werk-

een aantal wat hogere heuvels in Limburg

alsnog ontgrond, waarna direct maaisel is

zaamheden. De eerste jaren nog niet zo

na dan. Die hellingen en de natuur die er

opgebracht. Alle proefvlakken zijn ongeveer

zichtbaar, maar tussen 2012 en 2018 is

voorkomen, zijn dus heel bijzonder en de

0,75 groot. Op deze manier konden onder-

zowel het aantal soorten als de dichtheid

moeite waard om ze goed te beheren. De

zoekers beoordelen wat de beste manier is

toegenomen. Tientallen karakteristieke

laatste decennia is dat niet zo goed gelukt:

om van voormalige landbouwgronden weer

soorten bloembezoekers, wantsen, loop-

er zijn nog maar enkele snippers helling-

hellingschraallanden te maken.

kevers, mieren en sprinkhanen hebben

schraallanden over en de kwaliteit er van

binnen 11 jaar na afgraven de herstelde

is vaak behoorlijk mager. Het is dus niet

Op basis van de soortensamenstelling van

hellingschraallanden van de Verlengde

alleen zaak om ze beter te gaan beheren

de proefvlakken op de Verlengde Winkel-

Winkelberg gekoloniseerd.

maar daar waar mogelijk ook in areaal uit

berg concluderen de onderzoekers dat

te breiden.

ontgronden in combinatie met het op-

Volgens de onderzoekers is een groot deel

brengen van maaisel van een soortenrijk

van het succes te verklaren door de variatie

Op de Verlengde Winkelerberg deed in 2007

schraalgraslandreservaat heeft geresul-

in behandelingen en de fasering in beheer.

de mogelijkheid zich voor om 3 hectare

teerd in een significant hoger aantal voor

Dat zorgt voor veel verschillende stadia

landbouwgrond om te vormen tot natuur.

hellingschraalland karakteristieke soorten

in vegetatieontwikkeling en daarmee ook

Vraag was natuurlijk wel: hoe moeten we

vaatplanten. Deze positieve ontwikkeling

een grote variëteit in microklimaatjes, heel

dat doen? Om kennis te ontwikkelen over

was na drie jaar al wel zichtbaar, maar het

geschikt voor fauna.

deze herstelmaatregel is het als experi-

goede nieuws is vooral dat ook twaalf jaar

ment op praktijkschaal uitgevoerd met de

na het ontgronden de vegetatie zich nog

behandelingen ‘Ontgronden’, ‘Ontgronden

steeds positief onderscheid van de andere

met direct maaisel’ en ‘Ontgronden met

percelen.

na enige tijd maaisel’ opbrengen vanuit

Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)
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Genuanceerd ontsnipperen
Versnippering van natuurgebieden is een

of kanaal – kan voor andere soorten een

van de belangrijkste problemen voor het

barrière vormen. Verbondenheid of juist ver-

behoud van biodiversiteit. In kleine natuur-

snippering is daarmee altijd een samenspel

gebieden is niet alleen het oppervlak aan

tussen de eigenschappen van het landschap

leefgebied voor soorten afgenomen, maar

én die van de betreffende soort.

Heuvellandschap

door toenemende invloed van de omgeving
vaak ook de kwaliteit van het leefgebied.

Een van de onderwerpen die de auteurs

Bovendien raken populaties van soorten in

behandelen, is de vraag waarom zou je

versnipperde gebieden geïsoleerd van ande-

verbinden. Bij lage dichtheden van een soort

re populaties, waardoor vaak de genetische

zal deze geneigd zijn om uit het leefgebied te

diversiteit afneemt. Helaas is het lang niet

willen vertrekken om soortgenoten te tref-

altijd mogelijk, maatschappelijk wenselijk of

fen. Ook als er hele hoge dichtheden voorko-

betaalbaar om natuurgebieden allemaal met

men kan een soort willen vertrekken, puur

elkaar te gaan verbinden. Maar dat is ook

omdat het te druk wordt. Maar als te lage of

niet per se nodig.

te hoge dichtheid geen echt probleem is, zal
de soort wellicht helemaal geen behoefte

Het Deskundigenteam Heuvelland heeft een

hebben om te migreren.

brochure uitgebracht over het verbinden van
natuurgebieden. En het interessante is dat

Om alle nuances goed in beeld te krijgen,

de brochure vooral een genuanceerd aanpak

bevat de brochure een stappenplan dat

voorstelt van de term verbinden. Verbinden

beheerders kunnen volgen als ze aan de

wil niet per definitie zeggen dat gebieden fy-

slag willen met ontsnippering. Daarmee is

siek aan elkaar worden gesmeed. De verbin-

de brochure een praktisch handvat waarmee

ding van leefgebieden in een landschap staat

grondeigenaren, beheerders, gemeenten en

of valt met het vermogen van een soort om

provincie aan de slag kunnen.

de matrix tussen leefgebieden en stapstenen
te overbruggen. Maar wat voor de ene soort
een leefgebied is – bijvoorbeeld een rivier

Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)
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Laagveen- en zeekleilandschap
Het lage deel van Nederland is voor een groot
deel door veenvorming, zeeafzettingen en
inpolderingen op de kaart gezet. De voorheen
zeer dynamische processen zijn door de mens
gaandeweg beteugeld waardoor veel bijzondere
De vraag is hoe je de omstandigheden weer zo
krijgt dat alle stadia blijvend aanwezig zijn.

Bestuur

Lopend onderzoek 2019
Voorzitter:
W. Rip (Waternet)
Tot begin 2019: C.J.M. van Vliet
(Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden)
Duo vicevoorzitters:
A.M. Kooijman (Sciencepark IBED)
Tot begin 2019: L.P.M. Lamers
(Radboud Universiteit Nijmegen)
Secretaris:
R. van Grunsven
(de Vlinderstichting)
Leden: zie website

• Verbrakken van laagveen

Lees meer

›

• Stimulering jonge verlanding tot nieuw
trilveen: biobouwers en vraat
Af te ronden in 2022

• Bevloeiing trilvenen
Af te ronden in 2020

Foto: Marco van der Roest

successiestadia nauwelijks meer voorkomen.
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Laagveen- en zeekleilandschap
Voor een tegens van verbrakking van laagveen

MINDER
NUTRIËNTEN
NA VERZILTING

Door klimaatverandering, zeespiegelstij-

voorspellen. Daarom liet het Deskundigen-

vormen van oeverbeheer. Daarnaast worden

ging en langere droogteperiodes, neemt de

team Laagveen en Zeeklei een onderzoek

ook de effecten op enkele geïntroduceer-

kans op stijgende zoutconcentraties in het

doen naar de effecten van verhoogde zout-

de typische brakke soorten van de brakke

oppervlaktewater in laag Nederland toe.

concentraties in het oppervlaktewater. Dit

variant van het N2000 Habitattype “zoomen

Daar komt bij dat omwille van de landbouw

onderzoek in het Ilperveld bestond uit een

en ruigte”, zoals Echt Lepelblad.

deze gebieden ontwaterd worden, het veen

langjarig experiment dat laat zien dat een

De verbrakking in het veldexperiment blijkt

inklinkt en daardoor lager komt te liggen.

verhoogde zoutconcentratie in het opper-

grote consequenties te hebben op de stand-

Nu hoeft die mogelijke verzilting niet eens

vlaktewater grote effecten heeft op allerlei

plaats en de vegetatiesamenstelling: het

een groot probleem te zijn. Natuurlijk zal de

processen in de waterbodem van veenge-

brak water trekt ver de oever én de water-

landbouw het niet graag zien, is het slecht

bieden. Uit de experimenten kwam naar

bodem in, met lokaal nutriëntmobilisatie tot

voor de drinkwatervoorziening en ook de

voren dat de beschikbaarheid van nutriënten

gevolg in de waterbodem, maar tot noch toe

natuurgebieden die afhankelijk zijn van zoet

in voormalig brakke laagvenen afnam. Een

op de oevers (behalve een verhoogd zoutge-

water zullen eronder lijden. Maar we moeten

ander belangrijk effect is dat de verhoogde

halte), weinig abiotische effecten. De eerste

ook bedenken dat grote delen van Nederland

zoutconcentratie in het oppervlaktewater

korte termijn effecten op de vegetatiesam-

voor de aanleg van de Afsluitdijk regelmatig

resulteert in een sterk gereduceerde uitstoot

enstelling zijn zichtbaar: op de oevers in de

overstroomden met zout water. Verzilting is

van methaan (tot wel 75-95% reductie).

verbrakte compartimenten neemt de bedek-

dus behalve een bedreiging voor landbouw

king van zoete soorten af en die van brakke

en drinkwatervoorziening ook een kans om

In 2017 is in Westzaan een grootschalig

soorten toe. De ingebrachte zaden van Echt

deze brakwaternatuur te herstellen.

veldexperiment in hele watergangen opgezet

lepelblad kiemen en ontwikkelen zich beter

waarin de effecten van verbrakking onder-

in de brakke oevers dan in de zoete oevers.

De consequenties van verhoogde zout-

zocht wordt op de abiotische processen én

concentraties in oppervlaktewater voor

de vegetatie van watergang en oever en het

Veldonderzoek Ilperveld (pdf)

hydrologie en ecologie zijn echter lastig te

gecombineerde effect met verschillende

Veldonderzoek Westzaan (pdf)
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Nat zandlandschap

Het natte zandlandschap bestaat uit een groot
aantal verschillende (grond)water afhankelijke
ecosystemen zoals hoogvenen, vennen, vochtige
heiden en bossen, blauwgraslanden of zelfs
kalkmoerassen. Er vinden talrijke grootschalige
herstelprojecten plaats om de negatieve effecten
van verdroging, verzuring en vermesting op te
heffen.

Bestuur

Lopend onderzoek 2019

Voorzitter:
M. Klein (Rijkswaterstaat)

• Herstelmaatregelen vochtige bossen
Af te ronden in 2021

• Maatregelen ter versnelling van acrotelmontwikkeling
Af te ronden in 2020

Secretaris:
J. van der Weele
(Landschap Overijssel)
Leden: zie website

• Systeemgerichte bestrijding van watercrassula
Af te ronden in 2020

• Preadvies aantasting en beheer van voedselkwaliteit
Af te ronden in 2020

Lees meer

Afgerond onderzoek
• Invloed van boszones rond heideveentjes in het natte zandlandschap
Bekijk hier het rapport (pdf)

›
Foto: Harry van Oosterhout

Vicevoorzitter:
H. van Kleef
(Stichting Bargerveen)

VOORWOORD

ORGANISATIE

COMMUNICATIE

DESKUNDIGENTEAMS
1

2

3

4

6

7

8

9

FINANCIËN

2019

Kennisnetwerk OBN

5

DESKUNDIGENTEAM

Nat zandlandschap
Preadvies aantasting en beheer van voedselkwaliteit
Op de Veluwe worden steeds meer koolmezen

De onderliggende mechanismen zijn onbekend, de

geboren met een ernstig kalkgebrek. Door bo-

omvang en locatie van het probleem is niet bekend

demverzuring gaat calcium in oplossing en spoelt

en dus ontbreken ook passende herstelmaatrege-

vervolgens uit. De koolmezen krijgen daardoor te

len. Het Deskundigenteam Nat zandlandschap en

weinig kalk binnen en dat uit zich onder andere

de Expertgroep Fauna hebben daarom een land-

in gebroken pootjes. De achteruitgang van het

schapsoverstijgend preadvies laten opstellen voor

korhoen op de Sallandse heuvelrug is deels toe te

onderzoek aan voedselkwaliteit Dat moet de eerste

schrijven aan een verslechtering van de voedselsi-

stap vormen voor de ontwikkeling van effectieve

tuatie van de kuikens, veroorzaakt voor verzuring.

herstelstrategieën en -maatregelen.

De biodiversiteit van zowel flora als fauna in de
heide en heischrale graslanden neemt nog steeds

Het preadvies moet een overzicht geven van de

af door verzuring. En ook door de hoeveelheid en

processen die van invloed zijn op voedselkwaliteit.

de weinige diversiteit aan insecten in het landelijk

Het idee is om deze vervolgens te relateren aan na-

gebied lijken de broedvogels een veel te eenzijdig

tuurlijke omgevingsfactoren en zaken als stikstof-

voedselaanbod te hebben.

depositie, verzuring en beheer. Hieruit volgt inzicht
in gevoeligheid van landschappen, habitattypen en

Deze voorbeelden laten zien dat een goede voed-

soorten voor achteruitgang van voedselkwaliteit.

selkwaliteit van groot belang is voor een gezon-

Daarnaast geeft het preadvies een overzicht van de

de levensgemeenschap. Beheerders zien het in

meest urgente kennisvragen en waar mogelijk al

het veld gebeuren, beleidmakers zijn zich ervan

richting aan maatregelen voor herstel van voed-

bewust. Maar het is vanuit beide invalshoeken erg

selkwaliteit.

lastig om concrete maatregelen te nemen.

EENZIJDIG
VOEDSELAANBOD
VOOR
BROEDVOGELS
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Rivierenlandschap

Rivieren hebben van nature een grote dynamiek.
Uiterwaarden overstromen en vallen weer droog.
Zand, slib en vloedmerk worden afgezet en weer
meegevoerd. De gebieden zijn daardoor rijk aan
landschappelijk structuren zoals stroomruggen,
komgronden en rivierduinen. De kunst is om met
de te verwachten waterstandveranderingen en
veiligheidseisen, de natuur hier te ontwikkelen en
te herstellen.

Bestuur

Lopend onderzoek 2019

Vicevoorzitter:
B. Peters (Bureau Drift)

• Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet?
Visie vanuit ecologisch perspectief
Af te ronden in 2022

• Strategieën en Afwegingskader voor de ontwikkeling
en het beheer van Ooibossen in het winterbed
van de rivieren
Af te ronden in 2020

Secretaris:
M. Brunsveld (VBNE)

Leden: zie website

Lees meer

›

• Natte overstromingsvlakte in het rivierengebied
Af te ronden in 2020
Foto: Fokko Erhardt

Voorzitter:
W. Lammers
(Staatsbosbeheer)
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Rivierenlandschap
Waar leg ik een nieuw ooibos aan?

KANSRIJKE
PLEKKEN
ZOEKEN VOOR
NIEUW OOIBOS

Behoud en ontwikkeling van ooibossen

omwille van de veiligheid. En ook de pro-

welk type ooibos dan bij die groeiplaats

zijn ‘harde’ doelstellingen en opgaven in

vincie vindt het allemaal wel spannend die

hoort. Het afwegingskader laat de gebrui-

het natuurbeleid zowel voor het ‘habitat

opgaande begroeiing langs de rivier. En dan

ker ook zien wat op een bepaalde plaats,

ooibos’ zelf als ook voor de diersoorten die

langzamerhand ijlt het enthousiasme weg

gegeven deze factoren de kans is dat binnen

afhankelijk zijn van ooibos als leefgebied.

bij de beheerder en blijft alles bij het oude.

twintig jaar ook een aantal doelsoorten

Daarnaast groeit het besef dat in het licht

Soms is dat terecht omdat het ook echt niet

zich zal vestigen in een nieuw ooibos. Soms

klimaatverandering en behoud biodiversi-

kan of mag, maar een gebrek aan feitelijke

liggen ooibossen namelijk te geïsoleerd om

teit de uiterwaarden van de grote rivieren

kennis over ooibossen en de regels is in de

volledig te kunnen ontwikkelen tot soorten-

een belangrijke functie hebben als robuust

praktijk net zo vaak een reden om alles bij

rijk ooibos. Met het afwegingskader als hulp

deltanatuurgebied, dat door zijn omvang,

het oude te laten.

kan een beheerder zodoende keuzes maken

samenhang, diversiteit en natuurlijk dyna-

voor de ene dan wel andere locatie. De

miek leefgebied is voor talloze soorten die

Het Deskundigenteam Rivierenlandschap

opstellers verwachten bovendien dat het af-

hier tot een duurzame populatie kunnen

is daarom in 2019 gestart met het opstel-

wegingskader een communicatiemiddel zal

uitgroeien. Het ooibos speelt daarin een

len van een Afwegingskader ooibossen.

worden voor beheerders en beleidsmakers

belangrijke schakel.

Hiermee kunnen beheerders op basis van

waarmee ze samen kunnen beoordelen wat

de groeiplaats, de wettelijke regels ter

wenselijke en kansrijke locaties zijn voor

Het ontbreekt de beheerder echter aan

plaatse, de actueel voorkomende soorten,

nieuwe ooibossen.

kennis over hoe je zo’n bos moet starten.

een afweging maken of het kansrijk is om

Rijkswaterstaat zegt dat het niet mag

een ooibos te gaan ontwikkelen en zo ja
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Expertisegroep Fauna

en kansen voor kenmerkende diersoorten worden
uitgewerkt tot een fauna kennisagenda, welke
wordt ingebracht bij de OBN deskundigenteams.
Belangrijk aandachtspunt is het beheer van fauna
in de PAS.

Brochure in 2019

Bestuur
Voorzitter:
M. van der Weide
(Natuurmonumenten)

• Kansen voor fauna in
natuurbeheer

Lees meer bij
publicaties

›

Vicevoorzitter:
H. Siepel
(Radboud Universiteit
Nijmegen)
Secretaris:
H.H. van Kleef
(Stichting Bargerveen)

Foto: Cora de Leeuw

Leden: zie website
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Herstel van droge en natte
heide door steenmeelgift de middellange termijn

Knelpunten bij herkolonisatie van
bedreigde vlinders en bijen na
herstelmaatregelen

Duurzaam veiligstellen van het
prioritaire habitattype H6110
(Pionierbegroeiingen op rotsbodem)

€

€

€
€

199.859

69.839

BIJ12 (de provincies) financiert het OBN-onderzoek
jaarlijks met € 950.000. Dit wordt elk jaar volledig

COLOFON

74.776
25.000
Extern provincie Limburg

vastgelegd in onderzoeksverplichtingen. Daarnaast
zijn andere externe partijen (waaronder ook individuele
provincies) die extra financiering inbrengen. In totaal is
daarmee in 2019 een onderzoeksbudget beschikbaar

Ontwikkeling en beheer eutrofe
moerassen

Ruimte voor zand – Ontwikkeling van
een nieuwe beheerstrategie voor het
behoud van een dynamisch kustlandschapsmozaïek

Natte overstromingsvlakte in het
rivierengebied

€

€
€

€
€

van ruim 1,1 miljoen. Sinds 2019 is BIJ12 ook formeel
opdrachtgever van de onderzoeken. De VBNE
ondersteunt BIJ12 bij de aanbestedingen.

99.942

198.807
85.000

Extern van Staatsbosbeheer,
Rijkswaterstaat, Waternet, Dunea en PWN

IN NATURA BIJDRAGEN
In de tripartite formule van het Kennisnetwerk OBN wordt
uitgegaan van ‘halen en brengen’ en een samenwerking die
voor alle partijen voordeel heeft. In de bijeenkomsten wordt
door de leden van de deskundigenteams veel tijd gestoken
in de probleemverkenning, vraagarticulatie, beoordeling
van onderzoeksvoorstellen, onderzoeksbegeleiding en

74.447
25.000

Extern door provincie Gelderland
en Rijkswaterstaat

Programma Ontwikkeling en
Herstel Heischraal grasland in
Nederland

Kansrijkdom voor ontwikkeling
Natura 2000-habitats in vernatte
veengebieden

Monitoringsprojecten 2020

€
€

€

€

79.379
80.000
Extern door provincies Gelderland,
Fryslan, Overijssel, Drenthe en NoordBrabant (nog niet geheel toegezegd)

150.000

2.951

Aanbesteding volgt in 2020

+

verspreiding van kennis. De hoeveelheid tijd die de deelnemers
besteden wordt niet betaald of slechts in beperkte mate
(vacatiegeld). Daarnaast wordt in het experimentele OBNonderzoek tijd gestoken door beheerders in aanleg en beheer
van de proeflocaties. Dit betekent dat zowel door beheerders
als door onderzoekers in natura een grote bijdrage wordt
geleverd vanuit de beheer- en onderzoekspraktijk.

Totaal BIJ12/provincies
Extern
Totaal inclusief externe financiering

€
€
€

950.000
215.000
1.162.670
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LNV KENNISVERSPREIDING

Advisering door leden deskundigenteams en OBN algemeen

Kennisverspreidingsactiviteiten

Vergoeding werkzaamheden deskundigenteams, adviescommissie en kennisarticulatie

€

€

€

Het ministerie van van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit financiert
de activiteiten van het kennisnetwerk

38.229

171.593

237.850

voor kennisverspreiding, kennisarticulatie, advisering, monitoring
en coördinatie door de VBNE.

Organisatiekosten VBNE (coördinatie,
administratie, financiën, veldwerkplaatsen)

Onderzoek en monitoring

€

€

226.003

Totaal uitgaven

VERPLICHTINGEN UIT 2018 UITGEGEVEN IN 2019
Het ministerie van LNV heeft toestemming verleend om middelen die in 2018 niet zijn
besteed alsnog in 2019 te besteden tot uiterlijk 1 juni 2019. Dat gaat om een totaalbedrag van
€ 186.533. Grootste uitgaven hierin waren aan monitoring van afgeronde OBN-experimenten
en aan een aantal gepubliceerde brochures. Het volledige financiële overzicht 2019 is op te
vragen via w.wiersinga@vbne.nl.

Overige kosten (aanbestedingen,
vergoeding beoordelingscommissies,
reserveringen’)

60.056

€
€

50.592

+

784.322
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Het Kennisnetwerk ontwikkeling beheer

drs. W.A. (Wim)
Wiersinga
natuurkwaliteit
Adviseur Plein van de kennis/
• is een onafhankelijk
en innovatief platform waarin beheer,
ammaleider Kennisnetwerk
OBN
0343-745255 / beleid
06-38825303
en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken;
w.wiersinga@vbne.nl

• ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer

van natuurkwaliteit.
M. (Mark) Brunsveld
MSc
medewerker Kennisnetwerk OBN
0343-745256 / 06-31978590
m.brunsveld@vbne.nl

Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 7, 3972 NG Driebergen
0343-745250
drs. W.A. (Wim) Wiersinga
Adviseur Plein van de kennis/
Programmaleider Kennisnetwerk OBN
0343-745255 / 06-38825303
w.wiersinga@vbne.nl

M. (Mark) Brunsveld MSc
Programmamedewerker
Kennisnetwerk OBN
0343-745256 / 06-31978590
m.brunsveld@vbne.nl

Foto: Cora de Leeuw

Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de
VBNE en gefinancierd door BIJ12 en het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

