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OBN? 



Rond 1990  
• sterke afname biodiversiteit 

• zeer hoge milieubelasting. 

 

Herstelmaatregelen  

Samenwerken met een opdracht,  
• buiten de eigen kaders denken,  

• multidisciplinair,  

• uitstijgend boven instituutsgrenzen 

Waarom OBN 



• Biodiversiteit 

• Afname verdroging 

• Habitattypen 

• Economische activiteiten  

• Snelle politieke dynamiek 

Beleidsopgave vaak abstract 

geformuleerd 

Natuur is niet in vier jaar te herstellen 



• Mijn terrein verruigt  

• Waterlobelia moet terug 

• Hoogveenglanslibel moet terug 

• Gentiaanblauwtjes verdwijnen 

 

Concreet probleem vanuit het 

beheer 

Korhoen, op de rand van uitsterven 



• Kennis ontwikkelen 

• Kennis verspreiden  

• Kennis ontsluiten 

 

• Niet abstract maar concreet 

• Maatwerk op gebiedsniveau  

 
Tbv Natura 2000, KRW,  

programmatische aanpak stikstof, 

Leefgebieden benadering 

 

Wat doet het OBN 

Hoe reageert bodemchemie 

en –fauna op verbrakking? 



Onderzoeksverslagen 

Tijdschriften voor beheerders 

Website Natuurkennis.nl 

Veldwerkplaatsen 

Ontwikkelde kennis delen 

Zo ziet habitatbeheer voor  

gladde slang eruit. 



Herstel van natuur: N2000, biodiversiteit, PAS 

Samenwerking met respect voor de verschillende 

invalshoeken 

Expertise en betrokkenheid van mensen. 

Wil om iets te doen in de terreinen 

Werken op het grensgebied van beheer, beleid en 

onderzoek.  

Wat bindt OBN deelnemers 



Deskundigen team per landschap ongeveer 12 leden, 
met verschillende expertise, zoals ecoloog, hydroloog, 
geomorfoloog, specifieke soortgroepen, altijd 
terreinbeheerders, altijd iemand met een 
beleidsachtergrond  
• Duin-en kustlandschap 

• Beekdallandschap 

• Droogzandlandschap 

• Heuvellandschap 

• Laagveen- en zeekleilandschap 

• Nat zandlandschap 

• Rivierenlandschap 

• Expertisegroep Fauna 

Hoe werkt O+BN 

De uitdaging: beheren van landschappen 



Betrokken organisaties totaal 92 

Ministeries

Provincies

Waterschap

Terreinbeheerders

Landschappen

Universiteiten

Stichtingen

Commerciele bureau's



Aandeel OBN in de PAS 
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N =  343

PAS maatregelen: 

63 % tot stand gekomen met 

bijdrage van OBN. 

 

 

Deze maatregelen waren: 

Bewezen: 50% 

Hypothetisch:  28% 

Vuistregels: 22% 

Dus vooral evidence-based en 

vernieuwende maatregelen. 



Het herstellen van vennen: 

Baggeren 

Waterkwaliteit herstellen 

Waterkwantiteit herstellen 

 

Herstel vennen eerste fase 



 

Herstel waterhuishouding 

Herstel verstuiving 

Toepassing steenmeel 

Gericht begrazingsbeheer 

 

 

 

Bredere aanpak Duurzaam Herstel 

ecosystemen 

Steenmeel in zure bossen 



Flora fauna monitoring 

Gradienten aanwezig 

Bufferzones 

 

 

 

Oog voor de hele 

levensgemeenschap 



Aanpak van exoten die inheemse  

Flora en fauna sterk beinvloeden 

Water crassula 

Grondels  

Zonnebaars 

Exoten weren 

Uitdagingen: uitheemse soorten 



Effectief en efficiënt 

 

Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat 

domheid kost en ook niet wat onwetendheid 

aanricht. 

 
Uitspraak van Alexander Rinnooy Kan 

 

Beleid en beheer en onderzoek 

samen aan het werk in OBN 




