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VOORWOORD
Met gepaste trots bied ik u het OBN Jaarverslag 2016 aan. Dit is alweer 

het 27e jaarverslag van dit Kennisnetwerk, en voor het eerst uitsluitend 

digitaal gepubliceerd in een prachtige nieuwe vorm.

Het OBN Kennisnetwerk is meer en meer een begrip in het natuurbeheer 

en natuurbeleid in Nederland. Het nut van OBN-kennis heeft zich bij de 

terreineigenaren al in ruime mate bewezen. Ook de provincies, die aan de 

lat staan voor het ontwikkelen en uitvoeren van het natuurbeleid, weten 

het OBN steeds beter te vinden.

Een mooi voorbeeld daarvan is het onderzoek naar herstel van droge 

bossen door mineralen toe te voegen aan de bodem. De biodiversiteit in 

droge bossen gaat onder andere achteruit door stikstofdepositie. OBN 

is in 2015 in dit kader een onderzoek gestart, en met extra financiële 

ondersteuning van de provincies Gelderland en Noord-Brabant kunnen 

de effecten van mineralengift nog beter worden bepaald.

Een ander voorbeeld is de inschakeling van het OBN om de beheer-

maatregelen die staan omschreven in de SNL-typen te toetsen aan de 

meeste recente ecologische inzichten. Dit project is in opdracht van BIJ12 

uitgevoerd.

In 2016 is het OBN geëvalueerd. De conclusie is dat het goed gaat.  

Natuurlijk kwamen er ook verbeterpunten naar voren. Afgelopen jaar 

zijn er daarom gesprekken geweest over hoe het OBN nog meer tot nut 

kan zijn voor provincies en het ministerie van Economische Zaken. Deze 

gesprekken zullen komend jaar worden vervolgd om ook na 2017 via het 

OBN Kennisnetwerk de natuurkwaliteit in Nederland blijvend te kunnen 

verbeteren. Daar gaan we voor!

Teo Wams 

Voorzitter OBN Adviescommissie

VOORWOORD
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Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) bestaat 

sinds het begin van de jaren negentig als advies- en onderzoeksprogram-

ma van het ministerie van Economische Zaken. Het kennisnetwerk was van 

oudsher gekoppeld aan het Subsidieprogramma Effectgerichte Maatregelen 

(EGM) dat zich richtte op het tegengaan van de effecten van verzuring, ver-

mesting 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, versprei-

ding en benutting van kennis over natuurherstel en natuurbeheer ten behoe-

ve van Natura 2000, PAS, leefgebiedenbenadering, ontwikkeling van nieuwe 

natuur (het nationaal natuurnetwerk) en het cultuurlandschap.

Binnen het netwerk signaleren bos- en natuurbeheerders, onderzoekers 

van universiteiten en adviesbureaus en beleidsmakers van rijk, provincies en 

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 onderzoeksinstel-

lingen 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 geco-

ordineerd door de VBNE.

De laatste jaren zien steeds meer mensen de waarde in van de breed samen-

gestelde onafhankelijke deskundigenteams. 

Bij12 heeft in 2016 aan het Kennisnetwerk gevraagd om adviezen te geven  
over de nieuwe standaardkostprijzen van het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap.  

Lees meer ›

Samenwerking 
Het Kennisnetwerk OBN streeft naar samenwerking met andere organi-

saties en kennisprogramma’s bij de financiering van onderzoek, publi-

caties 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 organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO),  

de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Europese programma’s als 

LIFE+ en het Natura 2000 Biogeographical Process. Het Kennisnetwerk is 

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

Deskundigenteams 
De motor van het OBN-netwerk  

zijn de acht deskundigenteams:

• Beekdallandschap

•  Cultuurlandschap

•  Droog zandlandschap

•  Duin- en kustlandschap

•  Heuvellandschap

•  Laagveen- en zeekleilandschap

• Nat zandlandschap

• Rivierenlandschap

en de Expertisegroep Fauna.

ORGANISATIE
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Elk jaar stelt BIJ12 de standaardkostprij-

zen vast voor het beheer van natuurbe-

heertypen en landschapsbeheertypen. 

Deze standaardkostprijzen zijn de werke-

lijke, landelijk gemiddelde, beheerkosten 

voor het in stand houden van de natuur- en 

landschapstypen en vormen de grond-

slag van de Subsidieregeling Natuur en 

Landschap. 

Uit een evaluatie bleek dat het goed is 

om de ecologische basis van de stan-

daardkostprijzen eens tegen het licht te 

houden en te evalueren op actualiteit, 

effectiviteit en efficiency. Uit de evaluatie 

bleek dat vooral voor veel werkzaamheden 

in het natuurbeheer de frequentie en de 

bewerkingspercentages niet altijd even 

goed ecologisch onderbouwd zijn. Dat gaat 

bijvoorbeeld om de vraag hoe vaak per jaar 

gemaaid moet worden, welk percentage 

van een gebied begraasd zou moeten wor-

den of hoe vaak de toplaag van welk deel 

van een gebied verwijderd moet worden. 

De OBN Deskundigenteams hebben in 

2016 op verzoek van BIJ12 per beheertype 

alle beheermaatregelen beoordeeld op 

basis van de huidige praktijk  en nieuwe 

inzichten voor instandhoudingsbeheer. 

Advies
De deskundigenteams hebben per natuur-

type advies uitgebracht aan BIJ12 over 

aanpassing van beheermethoden, bewer-

kingspercentages of frequentiefactoren.

Een groot manco van de beheeradviezen 

is volgens de deskundigenteams dat ze 

zich vooral richten op het regulier beheer 

terwijl vaak herstelbeheer aan de orde 

is. Bij een wat minder gunstige staat van 

instandhouding is doorgaans een intensie-

ver herstelbeheer nodig. De tabellen voor 

beheeropgaven en standaardkosten zou-

den veel explicieter op het onderscheid in 

moeten gaan, inclusief de criteria wanneer 

herstelbeheer van toepassing is. Als er 

geen goede scheidslijn wordt gehanteerd 

tussen dit reguliere SNL-instandhou-

dingsbeheer en herstelbeheer is het in de 

praktijk erg lastig om tussen provincie en 

beheerders afspraken te maken over de 

verbeteropgave (bijvoorbeeld via de PAS, 

SKNL bestaande natuur, soortgerichte 

maatregelen), de maatregelen en de kos-

ten voor het reguliere beheer.

ORGANISATIE

Deskundigenteams adviseren over standaardkostprijzen natuurbeheer
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Essentieel voor OBN-onderzoek is dat de onder-

zoeken resulteren in concrete herstelmaatregelen 

zodat terreinbeheerders de natuur kunnen her-

stellen. 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 commu-

nicatiemiddelen in. In 2016 is een start gemaakt 

met een nieuwe, beter toegankelijke website. In 

2017 zal deze site voor iedereen bruikbaar zijn.

Daarnaast zijn dit jaar zeven rapporten van  

onderzoeken uitgebracht, vier OBN-nieuwsbrieven  

verschenen, zeventien veldwerkplaatsen gehou-

den, zeven adviezen gegeven, diverse presentaties 

gegeven en is een symposium georganiseerd. Alles 

met hetzelfde doel: zorgen dat de beschikbare 

kennis gebruikt kan worden in het natuurbeheer.

COMMUNICATIE

2 Veldwerkplaatsen 1 Publicaties 3 Bijeenkomsten 4 Adviezen 

COMMUNICATIE
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Lees meer

COMMUNICATIE 

PublicatiesOBN-rapporten
• Vogels, J., et al. 2016. Fosfaattoevoeging heide. 

Rapport 2016/OBN207-DZ

• Nijssen, M. et al. 2016. Beheer en inrichting 
van mergelgroeves en rotsen. Rapport 2016/
OBN203-HE

• Loeb, R.,  et al. 2016. Verlanding in laagveenpet-
gaten: speerpunt voor natuurherstel in laagve-
nen. Rapport 2016/OBN208-LZ

• Emsens, W.-J., et al. 2016. Onderzoek aan 
biochemie en experimentele maatregelen voor 
het herstel van beekdalvenen. Rapport 2016/
OBN204-BE

• Nijssen, M, et al. 2016. Beheeroptimalisatie 
Zuid-Limburgse hellingschraallanden: effecten 
van gefaseerde begrazing op bodem, vegetatie 
en fauna. Rapport 2016/OBN209-HE

• Mars, H. de, et al. 2016. Towards threshold 
values for nutrients; Petrifying springs in 
South-Limburg (NL) in a Northwest European 
context. Rapport 2016/OBN210-HE

• Arts, G., et al. 2016. Herstel en ontwikkeling van 
laag-dynamische, aquatische systemen in het 
rivierengebied. Rapport 2016/205-RI

• Rotthier, S. & K. Sýkora, 2016. Zandafzetting, 
standplaats, beheer en botanische kwaliteit van 
Stroomdalgrasland. Rapport 2016/200-RI

• Oosterveld et al., 2016. Gebiedskenmerken en 
beheer van leefgebieden voor agrarisch natuur-
beheer – een kennisoverzicht. Rapport 2016/
OBN 211-CU.

Artikelen
• Tomassen, H., E. Brouwer & H. van Kleef, 2016. Waterpeilfluctuaties in ven-

nen: effecten op stikstofverliezen en fosfaatbinding. In: Vakblad Natuur Bos 
Landschap nummer 121, januari 2016, pp. 24 t/m 27

• Bobbink, R., M. Weijters, A. van der Bij & R. van Diggelen, 2016. Het belang 
van bodemleven bij heideherstel op voormalige landbouwgrond. In: Vakblad 
Natuur Bos Landschap nummer 123, maart 2016, pp. 10 t/m 13

• Van Kleef, H., J. van der Loop, B. Nyssen & E. Brouwer (2016). 
Systeemgericht beheer als duurzame oplossing tegen invasieve exoten. De 
Levende Natuur 117(6): 251-255

• Hommel, P. & J. Schaminée, 2016. Achteruitgang van de hellingbosflora in 
Zuid-Limburg (1930-2010). Nat. Hist. Maandblad 105 (4): 73-79

• Esselink, P., B.J. Ens, D.D.G. Lagendijk, F.S. Mandema, S. Nolte, J.M. Tinber-
gen, R. van Klink, M.F., Wallis de Vries, M. & J.P. Bakker. 2016. De invloed van 
beweiding op de biodiversiteit van kwelders. De Levende Natuur 117:5

• Groot, A.V. de, A.P. Oost, R.M. Veeneklaas, E.J. Lammerts, W.E. van Duin, B.K. 
van Wesenbeeck & O.G. Bos. 2016. Verjonging en veroudering van eilandstaar-
ten in de Waddenzee. De Levende Natuur 117:2

• Groot, A.V. de, A.P. Oost, R.M. Veeneklaas, E.J. Lammerts, W.E. van Duin & 
B.K. van Wesenbeeck.  Tales of island tails: biogeomorphic development and 
management of barrier islands. Journal Coastal Conservation. Published 
online 21 juni 2016

• Dijk, G., J.J. Nijp, K. Metselaar, L.P.M. Lamers & A.J.P. Smolders. Salinity 
induced increase of the hydraulic conductivity in the hyporheic zone of coastal 
wetlands. Hydrological Processes 2016: 1–11 

Nieuwsberichten Nature Today

• Nederlandse stroomdalgraslanden uniek en bedreigd  

• Kalkgraslanden zijn Mekka voor wilde bijen 

• Puzzelen met P en Ca op droge heide 

• EHBO voor ongewervelde fauna bij natuurontwikkeling 

• Hoe beheer je mergelgroeves en rotsen? 

• Systeemgerichte bestrijding van watercrassula 

Brochures
• Burg, R.F. van der, R.J. Bijlsma, E. Brouwer 

en R.W. de Waal, 2016. Vochtige bossen, 
tussen verdrogen en nat gaan

• Duinhoven, G. van, T. Termaat, A. Stortel-
der, R. van de Weerd en H. Runhaar, 2016. 
Van stroomgoot tot beekdallandschap

Nieuwsbrieven
• Voorjaar 2016 (pdf)

• Zomer 2016 (pdf)   

• Herfst 2016 (pdf)  

• Winter 2016 (thema Bodem) (pdf)

Specials
• Themanummer LANDSCHAP over het 

Nat Zandlandschap

• Beekvissensleutel
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http://edepot.wur.nl/403565
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN203_HE_Beheer_en_inrichting_van_mergelgroves_en_rotsen.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN203_HE_Beheer_en_inrichting_van_mergelgroves_en_rotsen.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN208-LZ_Verlanding_van_laagveenpetgaten.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN208-LZ_Verlanding_van_laagveenpetgaten.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN208-LZ_Verlanding_van_laagveenpetgaten.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN204_BE_Onderzoek_aan_biochemie_en_experimentele_maatregelen_voor_herstel_beekdalvenen.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN204_BE_Onderzoek_aan_biochemie_en_experimentele_maatregelen_voor_herstel_beekdalvenen.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN204_BE_Onderzoek_aan_biochemie_en_experimentele_maatregelen_voor_herstel_beekdalvenen.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN209_HE_Beheeroptimalisatie_Zuid_Limburgse_hellingschraallanden1.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN209_HE_Beheeroptimalisatie_Zuid_Limburgse_hellingschraallanden1.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN209_HE_Beheeroptimalisatie_Zuid_Limburgse_hellingschraallanden1.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN209_HE_Beheeroptimalisatie_Zuid_Limburgse_hellingschraallanden1.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN210_HE_Towards_threshold_values_for_nutrients_def.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN210_HE_Towards_threshold_values_for_nutrients_def.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN210_HE_Towards_threshold_values_for_nutrients_def.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN210_HE_Towards_threshold_values_for_nutrients_def.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN205_RI_Herstel_en_ontwikkeling_laagdynamische_en_aquatische_systemen_vs1.4.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN205_RI_Herstel_en_ontwikkeling_laagdynamische_en_aquatische_systemen_vs1.4.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN205_RI_Herstel_en_ontwikkeling_laagdynamische_en_aquatische_systemen_vs1.4.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN200_RI_Zandafzetting_standplaats_beheer_en_botanische_kwaliteit_van_Stroomdalgraslanden_1.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN200_RI_Zandafzetting_standplaats_beheer_en_botanische_kwaliteit_van_Stroomdalgraslanden_1.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN200_RI_Zandafzetting_standplaats_beheer_en_botanische_kwaliteit_van_Stroomdalgraslanden_1.pdf
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22648
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22583
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23008
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22707
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22536
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23106
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN_VochtigeBossen_lr.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN_VochtigeBossen_lr.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN_Beekdalen_def.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBNnb_mrt2016_lr.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBNnb_juni2016_def.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBNnb_herfst2016_lr.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBNnieuwsbrief_winter16_def.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/Landschap_Themanummer_OBN_onderzoek_nat_zandlandschap_2016.pdf
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/Landschap_Themanummer_OBN_onderzoek_nat_zandlandschap_2016.pdf
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Met de vissensleutel op de site www.natuurkennis.nl kunnen beheerders en beleids- 

makers nagaan of een beektraject geschikt is voor bepaalde beekvissen. Als de beek 

niet geschikt is, volgen er maatregelen uit de sleutel die een beheerder kan nemen. De 

beekvissensleutel kijkt niet alleen naar de geschiktheid van een beek voor volwassen vis-

sen, maar juist naar de omstandigheden voor alle stadia van een beekvis (eiafzet, larven, 

juvenielen, volwassen dieren).

Beekvissen zijn belangrijke graadmeters voor de ecologische staat van een beekdalland-

schap. Beekvissen zijn meestal de toppredatoren binnen het beekecosysteem en hebben 

een zeer grote sturende rol in het functioneren van het beekecosysteem. Ontbreken soor-

ten in een beek, dan moet het met de sleutel mogelijk zijn om knelpunten op te sporen in 

het beheer of inrichting van de beek of het beekdallandschap.

  www.natuurkennis.nl/sleutels/beekvissen

Vissensleutel nu online bruikbaar

COMMUNICATIE 

Publicaties
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http://www.natuurkennis.nl/sleutels/beekvissen
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Veldwerkplaatsen

Mergelgroeven en rotsen: beheer en 
inrichting

   Informatie en presentaties op website 

Bloemenaanbod voor insecten in het 
heidelandschap

   Informatie en presentaties op website

Rekening houden met muggenoverlast 
bij inrichting en beheer van natuur

   Informatie en presentaties op website

Recreatie: ‘Unique selling points van 
natuur - van ontdekken naar inrichten’

   Informatie en presentaties op website

Essentaksterfte
   Informatie en presentaties op website

 
Herstel van vochtig schraalland op 
voormalige landbouwgronden

   Informatie en presentaties op website

De nutriëntenbalans van droge heide
   Informatie en presentaties op website 

De ecologische waarde en het beheer  
van sloten

   Informatie en presentaties op website

Duurzame Duindynamiek

   Informatie en presentaties op website 

Verlanding Laagveenpetgaten

   Informatie en presentaties op website

Hydrologie van het hoogveenlandschap
   Informatie en presentaties op website

Lichtvervuiling
   Informatie en presentaties op website

Open grasland, beheer kruidenrijk  
en vernat grasland

   Informatie en presentaties op website

Beheer natte dooradering en 
waterkwaliteit

   Informatie en presentaties op website

Beheer van perceelranden en 
landschapselementen voor patrijs

   Informatie en presentaties op website

Hoogveenherstel
   Informatie en presentaties op website

Veldwerkplaatsen in 2016
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https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/beheer-en-inrichting-van-mergelgroeves-en-rotsen
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/bloemenaanbod-voor-insecten-in-het-heidelandschap
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/rekening-houden-met-muggenoverlast-bij-inrichting-en-beheer-van-natuur
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/veldwerkplaats-recreatie
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/essentaksterfte
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/herstel-van-vochtig-schraalland-op-voormalige-landbouwgronden
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/nutrientenbalans-droge-heide
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/de-ecologische-waarde-en-het-beheer-van-sloten
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/duurzame-duindynamiek
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/verlanding-laagveenpetgaten
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/hydrologie-vanhet-hoogveenlandschap
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/lichtvervuiling
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/open-grasland-beheer-kruidenrijk-en-vernat-grasland
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/eheer-natte-dooradering-en-waterkwaliteit-cultuurlandschap
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/beheer-van-perceelranden-en-landschapselementen-voor-patrijs
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/hoogveenherstel
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In het waterbeheer buitelen de opgaven 

veiligheid, waterberging, Kaderrichtlijn 

Water en Natura 2000 over elkaar heen 

en allemaal stellen ze andere eisen. Soms 

loopt het planproces vast omdat er geen 

goede communicatie is. Of wordt een gebied 

er niet fraaier op, omdat het effect op ande-

re functies niet goed doordacht is. Hoe zorg 

je nu voor de zinvolle combinatie van alle 

opgaven voor land en water, flora en fauna, 

natuur- en landschappelijke waarden, vei-

ligheid, natuurlijkheid en recreatief mede-

gebruik? En wat zijn de belangrijke succes- 

en faalfactoren van integraal beekherstel in 

Nederland bij projecten die wel lukken? Dit 

zijn slechts enkele van de vele vragen die 

op tafel lagen tijdens het symposium ‘Laat 

beken weer stromen door het landschap’, 

dat het Deskundigenteam Beekdalland-

schap organiseerde op 20 september 2016. 

Waterschappers, ecologen, beleidsma-

kers, natuurbeheerders, onderzoekers en 

adviseurs gingen met elkaar in debat over 

de vraag hoe het beekherstel de komende 

decennia vorm zou moeten krijgen.

In 2006 is het deskundigenteam gestart 

met een duidelijke visie: beken zijn een 

integraal onderdeel van het beekdalland-

schap en herstel hiervan moet dan ook 

ingezet worden op landschapsniveau: een 

heel stroomgebied. Dit vergt samenwerking 

van ecologen en hydrologen, evenals van 

onderzoekers, beleidsmakers en natuurbe-

heerders. Met dit uitganspunt is onderzoek 

gedaan naar bijvoorbeeld het herstel van 

beekdalvenen en het herstel van beekbron-

nen, maar ook is er nu veel meer kennis op 

het gebied van zandsuppleties om daarmee 

de stroomsnelheid in beken te verlagen en 

weer overstromingszones te creëren. De 

laatste presentatie ging tenslotte in op een 

groot onderzoek naar de mogelijkheden 

voor integraal herstel van beekdalland-

schappen dat in 2016 is afgerond. In dit 

onderzoek komen in feite alle kennis van de 

afgelopen tien jaar bij elkaar. 

Aan het eind van de dag kregen alle deelne-

mers de kersverse en mooi geïllustreerde 

brochure ‘Van stroomgoot tot beekdal-

landschap’ uitgereikt. Deze geeft in een 

notendop een goed beeld van de activiteiten, 

resultaten en kennis van het Deskundigen-

team Beekdallandschap en een overzicht 

van alle in OBN-verband uitgevoerde onder-

zoeken. 

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl

Op 19 december organiseerde Deltares 

samen met Utrecht Universiteit en Radboud 

Universiteit een werkatelier ‘ecosysteem-

waarden voor de bovenrivieren’ in het kader 

van Nationaal Kennis- en Innovatiepro-

gramma Water en Klimaat (NKWK) Rivieren. 

Bij dit werkatelier was een groot aantal 

deskundigen uit het Deskundigenteam Ri-

vierenland aanwezig. Gezamenlijk is nage-

dacht over wat drie decennia natuurherstel 

langs de rivieren heeft opgeleverd, en over 

wat de bedreigingen en kansen zijn voor de 

toekomst (2050-2100).

Opmerkelijke successen uit dertig jaar 

rivierherstel zijn de aanzienlijke verbetering 

van de waterkwaliteit en de grote uitbrei-

ding van natuurontwikkeling in de uiter-

waarden. Negatieve ontwikkelingen zijn de 

steeds striktere scheiding tussen binnen- 

en buitendijkse gebieden met negatieve 

gevolgen voor fauna die beide gebruiken, 

en de aquatische fauna die in ontwikkeling 

sterk achterblijft.

Voor de toekomst van het ecologische 

herstel van het rivierengebied is de ontwik-

keling van de scheepvaart een belangrijke 

factor. Nu werkt deze nog zeer beperkend in 

de mogelijkheden voor herstel van rivier-

processen.

Het uitgebreide verslag van het werkatelier 

is op te vragen via m.brunsveld@vbne.nl

COMMUNICATIE 

Bijeenkomsten
Symposium ‘Laat beken weer stromen door het landschap’

Werkatelier ecosysteemwaarden voor de bovenrivieren
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Adviezen in 2016

• Dannemeer Groningen 
  Advies op website (pdf)

• Herstel verstuivingsdynamiek Noordduinen- 
Grafelijksheidsduinen 

  Advies op website (pdf)

• Herstel verstuivingsdynamiek 
Waddeneilanden

• Dynamisch peilbeheer Naardermeer 
  Advies op website (PM)

• Herinrichting omgeving Heidsche Peel (Limburg) (NZ) 
  Advies op website (PM)

• Stikstofgevoeligheid van het leefgebied  
van de zwarte specht

• Herstel van de Vledder- en Leijer hooilanden 
  Advies op website (PM)

Lees meer

Lees meer
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Het Deskundigenteam Duin- en kustland-

schap werkt aan een onderzoek over grijze 

duinen. Het moet antwoord geven op de vraag 

hoe je grijze duinen kunt behouden. In de 

praktijk duurt het grijze duinen-stadium vaak 

maar erg kort omdat door verzuring het duin 

heel snel volgroeit.

Provincies zijn blij met dat onderzoek om-

dat de uitkomsten hen kan helpen om dit 

habitattype goed te beheren. Een mogelijk 

goede beheermaatregel is het stimuleren 

van verstuiving zodat er weer jonge bodems 

ontstaan met weinig organische stof en een 

relatief hoge pH. Bovendien zorgt verstuiving 

van kalkhoudend zand voor het verhogen van 

de basenrijkdom van de bodem. Het liefst 

willen de provincies meteen aan de slag 

met verstuiving. In het kalkarme deel van de 

duinen is de maatregel al vaker toegepast en 

is het een bewezen maatregel. In de kalk-

rijke duinen van de Waddenzee is nog veel 

minder ervaring met de maatregel. Maar de 

provincies willen er wel graag mee aan de 

slag omdat in de PAS-gebiedsanalysen van 

de Waddeneilanden deze maatregel wordt 

opgevoerd voor de eerste PAS-periode (2015-

2021). Deze gebiedsanalysen geven echter 

nog niet aan waar en hoe deze maatregelen 

voor verstuiving moeten worden uitgevoerd.

Het deskundigenteam heeft daarom een 

beheeradvies uitgebracht voor alle Wad-

deneilanden. Aan elk eiland is een bezoek 

gebracht en bekeken waar het nodig en mo-

gelijk is om nu al verstuiving te stimuleren. 

Op sommige plekken adviseren de deskun-

digen om lokaal basenrijke stuifkuilen te 

activeren zodat het kalkhoudend zand weer 

aan het oppervlakte komt. Op andere plekken 

wordt geadviseerd om kerven in de zeereep 

te maken om zo weer de ontkalkte duinen te 

voeden met kalkhoudend zand uit de zeereep 

of de stuifdijk. En een aantal keer adviseert 

het deskundigenteam om te proberen hele 

ketens van stuifkuilen te reactiveren. Het gaat 

er dan om dat “bovenwindse” stuifkuilen tot 

veranderingen in de benedenwindse kunnen 

leiden. In alle gevallen wil het deskundigen-

team wel graag dat de beheerders de maat-

regelen en gevolgen goed monitoren omdat 

deze experimenten dan kunnen bijdragen aan 

het uiteindelijke onderzoeksrapport over de 

grijze duinen.

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl

HET GAAT 
WEER  
STUIVEN IN 
DE DUINEN!

Als haast geboden is…..
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Wat kan een provincie voor maatregelen 

bedenken en als herstelstrategie formu-

leren om het leefgebied van de zwarte 

specht te verbeteren? Het gaat op veel 

plaatsen niet goed met deze soort, maar 

wat moet je er aan doen om de trend 

te keren? Heeft de specht last van een 

overmatige stikstofdepositie? Of hebben 

de bosmieren of houtmieren daar juist last 

van zodat de zwarte specht te weinig ge-

schikt voedsel kan vinden? Het Deskundi-

genteam Droog zandlandschap kreeg deze 

vragen voorgeschoteld en formuleerde een 

advies voor de provincies.

De zwarte specht laat een structurele, 

langjarige afname zien in heel Nederland. 

Waarom is niet goed duidelijk, schrijft het 

deskundigenteam. Dat betekent dat we te 

weten moeten komen waar zwarte spech-

ten hun voedsel vandaan halen en hoe het 

met dat voedsel gaat. De zwarte specht 

leeft vooral van houtbewonende mieren en 

behaarde bosmier. Mierenkolonies hebben 

last van teveel N-depositie doordat hun 

belangrijkste voedselbron, bladluizen, in 

dichtheid afneemt. In bossen op de droge 

zandgronden heeft dit al geleid tot een 

minder frequent voorkomen van kolonie-

vormers zoals behaarde bosmier en kale 

bosmier. 

Dat de zwarte specht momenteel voorkeur 

heeft voor de iets rijkere bostypen, lijkt te 

maken te hebben met het feit dat uit de 

armere typen het voedsel voor de zwarte 

specht inmiddels al verdwenen is door 

de verstoring van de mineralenbalans. 

Daarom trekt de specht zich terug naar de 

rijkere typen. Deze rijkere typen zijn ook 

N-gevoelig, zelfs nog gevoeliger dan de 

armere typen. Dit betekent dat zowel de 

arme als de iets rijkere bostypen tot het 

leefgebied van de zwarte specht gerekend 

moeten worden.

De concrete adviesvraag van het IPO moet 

wat het deskundigenteam betreft eigenlijk 

uitmonden in een uitgebreider onderzoek. 

Want in het antwoord lag nu de nadruk 

op het voedsel van de zwarte specht, 

maar misschien speelt er wel meer, zoals 

predatie, overleving, laag broedsucces, 

competitie. Het zou ook helpen als meer 

bekend is over de verspreiding, talrijkheid 

en de ecologische vereisten van de diverse 

mierensoorten.

STIKSTOFDEPOSITIE 
WERKT DOOR IN DE HELE 
VOEDSELKETEN

De stikstofgevoeligheid van de zwarte specht

COMMUNICATIE 
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De motor van het OBN-netwerk zijn de acht op landschapsniveau ge-

organiseerde 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 

secretarissen-overleg. Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris vormen 

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 onder-

zoek, goedkeuring van rapporten en de verspreiding van OBN-kennis.

DESKUNDIGENTEAMS

4   Duin- en  
kustlandschap

5  Heuvellandschap 

1  Beekdallandschap 2  Cultuurlandschap 3   Droog  
zandlandschap

8  Rivierenlandschap 9  Expertisegroep fauna 7  Nat zandlandschap 

 6   Laagveen- en  
zeekleilandschap
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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 

gelegen (natte) natuur plaats.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Beekdallandschap

Duovoorzitters: U. Vegter  
(Stichting Het Drentse Landschap) 
en H.J. de Vries (It Fryske Gea) 

Vicevoorzitter: R.M. Bekker (BIJ12)

 

Secretaris: T. Termaat  
(De Vlinderstichting)

   Leden: zie website   

Bestuur Onderzoeken in 2016

• De nutriëntenhuishouding van broekbossen  
Af te ronden in 2018

• Integraal natuurherstel in beekdalen 
Af te ronden in 2017

• Hydrologie van beekdalvenen 
Af te ronden in 2017

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

• Herstelexperiment voor elzenbroek door bevloeiing 
met oppervlaktewater in het Lankheet 
Vervolgmonitoring 2016

Lees meer ›

Lees meer ›
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Beekdallandschap
Integraal beekherstel
Er zijn de afgelopen decennia al veel beken hersteld. 

Meestal betrof het echter een klein deel van een beekdal 

waardoor ecologisch herstel nauwelijks optrad. Dit jaar 

rondde het deskundigenteam een langjarig onderzoek af 

dat handvatten opleverde waarmee inrichters, natuur- 

en waterbeheerders op de schaal van het stroomgebied 

integraal afgewogen keuzes kunnen maken van her-

steldoelen en herstelmaatregelen voor beek- en natte 

beekdalnatuur.

Integraal natuurherstel van beekdalen vraagt om een 

stroomgebiedsaanpak met hydrologische maatregelen 

in zowel het infiltratiegebied als in het beekdal. Daar-

naast zijn aanvullende morfologische maatregelen 

(passend bij de toekomstige afvoer) en eutrofiering- 

reducerende maatregelen (zoals oppervlakkige afstro-

ming van slib, bufferen en zuiveren in de haarvaten) 

noodzakelijk. In oorspronggebieden is veel biodiversi-

teitswinst te behalen door het dempen van watergangen, 

zodat het grondwater weer gaat stromen door het dal.

Naast de hydrologie heeft het project ook informatie 

opgeleverd over de samenhang tussen de terrestrische 

en de aquatische ecologie. De samenhang tussen die 

twee is veel groter dan veel waterbeheerders en natuur-

beheerders vermoeden. Zo bleek dat de onderzochte 

loopkevers en spinnen gedurende hun levenscyclus de 

hele breedte van het beekdal gebruiken. 

De nutriëntenhuishouding van broekbossen
In 2013 heeft het Deskundigenteam Beekdallandschap een pro-

ject uitgevoerd over het herstel en de ontwikkeling van broek-

bossen. Dat project gaf in grote lijnen weer op welke manier 

broekbossen hersteld en beheerd kunnen worden. In 2016 is 

gewerkt aan een verdiepingsslag van dit onderzoek. De centrale 

vraag nu is welke invloed waterdynamiek en nutriëntenbeschik-

baarheid hebben op de vegetatie en fauna van broekbossen en 

daarmee op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bostypen 

op voormalige landbouwgronden in beekdalen. Zeker over de 

nutriëntenhuishouding van broekbossen is tot op heden weinig 

bekend. Zo is bijvoorbeeld niet bekend wat binnen broekbossen 

onder welke condities het meest beperkende nutriënt is (N, P 

of K) en wat de invloed is van stikstofbinding door zwarte els, 

de dominante soort in broekbossen. Door in een groot aantal 

broekboslocaties onderzoek te doen naar nutriënten in bodem, 

grondwater en gewas proberen onderzoekers een antwoord 

te krijgen op deze vragen. Daarbij kijken ze niet alleen naar 

ongestoorde referenties maar ook naar broekbossen die zijn 

ontstaan op voormalige landbouwgronden en naar broekbossen 

die regelmatig overstromen met beekwater.

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

INTEGRAAL  
HERSTEL IS  
VAN BEEK TOT 
RAND
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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.

                                                 DESKUNDIGENTEAM

Cultuurlandschap

Voorzitter:  
D. Hoogland (Noardlike  
Fryske Walden) 
 
Vicevoorzitter:  
D. Melman (Alterra)

Secretaris:  
W. Hakkeling (Boerennatuur) 

   Leden: zie website   

DT Cultuurlandschap Onderzoeken in 2016

• Vier achtergronddocumenten

• Gebiedskenmerken van Open akkerland en 
Droge dooradering 
Af te ronden in 2017

Lees meer ›
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Voor het Deskundigenteam Cultuur-

landschap was 2016 het eerste ‘volle 

jaar’ en daarin heeft het team een aantal 

onderzoeken opgestart. Het deskundi-

genteam onderscheidt vier leefgebieden 

waar ze de komende jaren aandacht aan 

wil besteden: Droge dooradering, Natte 

dooradering, Open grasland en Open 

akker. Een eerste stap van het deskundi-

genteam is het opstellen van een quick 

scan van de relevante habitatfactoren van 

de vier leefgebieden: wat is er al bekend, 

waar liggen knelpunten en wat zijn de 

kennishiaten? 

Per leefgebied zijn onderzoekers aan 

de slag gegaan en dat heeft vier docu-

menten opgeleverd op basis waarvan het 

deskundigenteam nu mogelijk nieuwe 

onderzoeksvoorstellen voor het OBN gaat 

formuleren en onderwerpen uit destil-

leert voor veldwerkplaatsen.

Enkele opvallende conclusies uit de vier 

rapporten:

• Er is nauwelijks kennis over de effec-

tiviteit van akkervogel-bevorderende 

maatregelen. Een belangrijke omissie 

bovendien is het gebrek aan inzicht in 

de schaal waarop maatregelen effectief 

zijn voor het behoud en ontwikkeling 

van duurzame populaties.

• Er moet een betere onderbouwing 

komen van allerlei normen voor het 

beheer van weidevogels. Nu is vaak 

onduidelijk waar de normen vandaan 

komen en of ze al dan niet te streng 

zijn.

• De ecologie van iedere soort is anders 

en daarom zijn maatregelen noodza-

kelijkerwijs vaak soortspecifiek. Maar 

welke soorten profiteren mee van 

bepaalde maatregelen? Voor soorten 

van droge dooradering zijn beheer-

maatregelen in het aangrenzende 

akkerland vaak net zo belangrijk als de 

maatregelen gericht op de dooradering 

zelf. Maar dit belang van omliggend 

land verschilt tussen soorten, en is 

afhankelijk van hun mobiliteit en voed-

selpakket. De kennis over het effect van 

beheermaatregelen op soortgroepen 

binnen het leefgebied droge doorade-

ring is vrij beperkt.

• Het is onduidelijk wanneer natuur- 

vriendelijke oevers wel of niet  

ecologisch effectief zijn, en of deze 

effectiviteit verbeterd kan worden met 

bepaalde beheersingrepen. Nu lijkt  

het erop dat veel oevers enige jaren 

functioneren, om vervolgens te ver-

ruigen en hun ecologische waarden te 

verliezen. 

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (PM)

                                                 DESKUNDIGENTEAM

Cultuurlandschap
Start van het nieuwe Deskundigenteam Cultuurlandschap

DE  
ECOLOGIE VAN 
ELKE SOORT IS  

ANDERS
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Het droog zandlandschap bestaat uit stuifzanden, 

droge heide, droog schraalgrasland en droge 

bossen van het pleistocene zandlandschap. Door 

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.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Droog zandlandschap

Voorzitter:  
H.N. Siebel  
(Natuurmonumenten) 

Vicevoorzitter:  
T.J. Verstrael (Sovon)

Secretaris:  
W.R.M. van Heusden (RVO) 

   Leden: zie website   

Bestuur Onderzoeken in 2016

• Effectief herstel van kruiden- en faunarijke graslanden in het droge 
zandlandschap 
Af te ronden in 2019

• Herstel loofbossen op droge zandgronden 
Af te ronden in 2019

• Slow release mineralengift natte en droge heide 
Af te ronden in 2018 

• Handleiding overmatige voedingsstoffen bij natuurherstel 
Af te ronden in 2017

• Continuering praktijkproef heideherstel Noordenveld 
Af te ronden in 2018

• Fosfaattoevoeging heide 
Afgerond in 2016 

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (PM)

Lees meer ›

Lees meer ›
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Droog zandlandschap

KOMEN  
TOT EEN  
VERANTWOORDE 
KEUZE VAN  
MAATREGELEN

Binnen het Natuur Netwerk Nederland 

neemt het beheertype kruiden- en faunarijk 

grasland een aanzienlijk areaal in, vooral 

binnen het droge zandlandschap. Probleem 

is dat de huidige graslanden vooral gedo-

mineerd worden door gestreepte witbol of 

gewoon struisgras. Het zijn helaas niet de 

soortenrijke, met door kruiden gedomi-

neerde, structuurrijke graslanden met nec-

tar- en waardplanten voor diverse insecten 

en andere ongewervelden.

Het Deskundigenteam Droog zandland-

schap is daarom een onderzoek gestart 

om uit te zoeken hoe dit soort graslanden, 

die bij verschraling in een witbolstadium 

blijven steken, effectief kunnen worden 

omgevormd tot kruiden- en faunarij-

ke graslanden. Recent onderzoek laat 

inderdaad zien dat in graslanden die in 

ontwikkelingsbeheer zijn genomen er geen 

relatie is gevonden tussen fosfaat en de 

florakwaliteit. Blijkbaar speelt niet alleen 

de voedselrijkdom een rol, maar is er meer 

aan de hand. Een van de zaken zou volgens 

dat onderzoek wel eens een gebrek aan 

dynamiek kunnen zijn.

De onderzoekers gaan daarvoor te rade bij 

de historie. In de tijd van het traditionele ak-

kerbeheer wisselde het gebruik in grasland 

en akkerland elkaar voortdurend af. En in 

de akkerbouw was een strikte afwisseling 

tussen wintergraan, zomergraan en braak. 

Braak was feitelijk weilandbeheer zodat 

gedurende de jaren tal van soorten voort-

durend aanwezig waren in de akkers en de 

weilanden.

Tijdelijk akkeren, zoals in het verleden 

gebeurde, al dan niet in combinatie met het 

inbrengen van maaisel, zijn maatregelen die 

het deskundigenteam graag wil onderzoe-

ken. Via veldexperimenten zal er antwoord 

moeten komen op de vraag of tijdelijk 

akkeren effectief is om de witbolgraslanen 

tot kruiden- en faunarijke graslanden om 

te vormen. Ook moet er antwoord komen 

op de vraag hoe en hoelang geakkerd moet 

worden om effectief te zijn.  En als dat lukt: 

is het dan nog nodig om maaisel of plagsel 

in te brengen? 

Akkeren voor een bloemrijk grasland?

DESKUNDIGENTEAMSDESKUNDIGENTEAMS

1

6

3

8

2

7

4 5

9



VOORWOORD ORGANISATIE FINANCIËN COLOFONCOMMUNICATIE DESKUNDIGENTEAMS 2016Kennisnetwerk OBN

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Droog zandlandschap
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De laatste jaren is steeds duidelijker gewor-

den dat er een acute situatie is ontstaan met 

de vitaliteit in eikenbossen op arme zandgron-

den. Door de voortschrijdende bodemverzu-

ring (= afname buffercapaciteit) zijn basische 

kationen zoals calcium (Ca), kalium (K) en 

magnesium (Mg) steeds meer uitgespoeld, 

en is de beschikbaarheid van aluminium (Al) 

verhoogd. Verder worden de afbraak van 

organisch materiaal en de nitrificatie geremd. 

Het Deskundigenteam Droog zandlandschap 

wil graag weten of bosbemesting iets aan 

deze situatie kan verbeteren. In het verleden is 

dat wel eens geprobeerd, maar de daaruit ont-

stane verruiging is bij de gebruikte hoge dosis 

na een groot aantal jaren nog steeds merk-

baar. Vanuit natuuroogpunt was het bemesten 

slecht bevallen.

In het onderzoek is daarom gekeken of het 

mogelijk is om heel gedoseerd steenmeel 

te geven. Voorafgaand aan de behande-

lingen zijn de vitaliteit van de bomen, de 

bodemchemie en de bladchemie bepaald. 

Vervolgens zijn twee soorten steenmeel in 

gelijke hoeveelheden opgebracht. Na vijf 

maanden blijkt dat de bladchemie van de 

bomen licht is verbeterd: de Ca-gehalten ne-

men iets toe en het aluminium neemt juist 

iets af. Dat duidt er op dat er dus weer meer 

Ca aan het bodemcomplex gebonden is en 

beschikbaar is voor de bomen. Dat zegt nog 

niet alles over de vitaliteit van de bomen en 

over het herstel van het bodemleven, maar 

het is een indicatie dat de steenmeelgift 

positief uitwerkt.

Overigens laat modelonderzoek zien dat de 

verhogende werking van de basenverzadiging 

via steenmeel waarschijnlijk ongeveer tien 

jaar duurt waarna de basenverzadiging weer 

langzaam zal afnemen tot het beginniveau. 

Die voorspellingen gelden bij de huidige 

depositie. Het is echter wel duidelijk dat een 

steenmeelgift geen eenmalige maatregel 

kan zijn om de basenverzadiging op peil te 

houden. Beheerders zullen bij de huidige 

verzurende neerslag waarschijnlijk elke tien 

tot twintig jaar steenmeel moeten strooien.

VITALERE  
BOMEN DOOR  

STEENMEEL 
IN DE BODEM

Steenmeel moet de bodem weer gezond maken
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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. 

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 

natuurwaarden van de kust kunnen behouden en 

laten samengaan met voldoende kustveiligheid.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Duin- en kustlandschap

Duovoorzitters:  
C. Bakker (It Fryske Gea) en  
E.J. Lammerts (Staatsbosbeheer)

Vicevoorzitter:  
T. van der Heide  
(Radboud Universiteit Nijmegen)

Secretaris: S. Terlouw  
(Staatsbosbeheer)

   Leden: zie website   

Bestuur Onderzoeken in 2016

• Herstel grijze duinen door reactiveren  
kleinschalige dynamiek 
Af te ronden in 2018

• Rotatie begrazing op kwelders 
Af te ronden in 2017

• Habitat overstijgende interacties Waddengebied 
Af te ronden in 2019

• Populatiedynamiek en bescherming  
Tapuiten in de Noordduinen 2016

Lees meer ›

Lees meer ›
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Door het open maken van de duinvegeta-

tie en het weer laten stuiven van het zand 

zou kleinschalige dynamiek terugkeren in 

de duinen en daarvan zouden ook de flora 

en fauna profiteren. Jarenlang hebben 

duinbeheerders dit gedaan, maar lang niet 

altijd met evenveel succes. Dus willen de 

provincies graag weten wanneer en hoe de 

maatregel wel of niet werkt en wanneer het 

dus een geschikte maatregel is in het kader 

van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Het blijkt dat in een aantal gevallen beheer-

ders soms iets te vroeg hebben geoordeeld: 

een stuifkuil is soms na een paar jaar 

weer dichtgegroeid en het experiment leek 

mislukt.. Later blijkt dat daar juist schrale 

duingraslanden aan het ontwikkelen zijn. 

Daarom willen de onderzoekers graag 

weten hoe zo’n stuifkuil zich na enkele 

decennia ontwikkelt, want bodemontwikke-

ling en verzuring opereren op een langere 

tijdschaal. Ook willen ze weten hoe de 

verstuiving ruimtelijk doorwerkt. Rondom 

de stuifkuilen komt veel zand te liggen, 

en verder weg veel minder, maar het is 

onbekend wat daar de effecten van zijn. Wel 

is duidelijk hoe kalkarmer het zand, hoe 

kleiner het effect op de omgeving. Op Ter-

schelling is het positieve effect daarom echt 

beperkt tot de oude stuifkuil zelf, terwijl 

in de kalkrijkere Hollandse duingebieden 

de vegetatie in een zone buiten de stuifkuil 

positief wordt beïnvloed.

Van meer dan vijfhonderd gebiedjes langs 

de hele kustduinzone van Nederland heeft 

het Deskundigenteam Duin- en kust-

landschap laten vaststellen waarbinnen 

autonome kleinschalige dynamiek een rol 

speelt. De gebieden variëren van een enkele 

stuifkuil binnen een overwegend stabiel 

landschap tot een groot aantal stuifkuilen 

met sterke onderlinge beïnvloeding binnen 

een overwegend dynamisch landschap. 

Per gebied worden verschillende factoren 

geïnventariseerd, zoals expositie, ligging 

in het reliëf, afstand ten opzichte van de 

zeereep, kalkgehalte, mate van dynamiek 

en verandering in dynamiek. Op die manier 

proberen de onderzoekers een set handvat-

ten te geven aan beheerders die aan de slag 

willen met nieuwe stuifkuilen.

IN OUDE  
STUIFKUILEN 

ONTWIKKELEN 
ZICH NIEUWE 

GRASLANDJES

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Duin- en kustlandschap

Waarom de ene kuil gaat stuiven en de andere niet
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OBN-veldonderzoek beslaat over het al-

gemeen een periode van twee tot vier jaar. 

Deze looptijd is vaak te kort om gefundeerde 

conclusies te kunnen trekken over de effec-

ten van herstelmaatregelen. Door het inge-

zette veldonderzoek in OBN-onderzoek na 

afloop een aantal jaren voort te zetten door 

monitoring, kunnen de effecten beter in-

zichtelijk worden. Om dit mogelijk te maken 

is ook in 2016 weer 40.000 euro specifiek 

voor monitoring vrijgemaakt. Het Deskun-

digenteam Duin- en kustlandschap heeft 

daarvan een deel gekregen om een jaar de 

monitoring te doen van het tapuiten-project 

in de Noordduinen. In het Noord-Hollands 

duingebied komt de grootste Nederlandse 

tapuitenpopulatie voor. Sovon doet al enkele 

jaren onderzoek aan de populatiedynamica 

en bescherming van deze vogelsoort. De 

eerste jaren van het onderzoek vanaf 2007 

leek het allemaal wel goed te gaan met de 

tapuit: er werden meer individuen geboren 

dan er stierven, de populatie in de Noord-

duinen bleef op peil en elk jaar verhuisde 

zelfs een aantal tapuiten naar een iets 

zuidelijker deel van de Noord-Hollandse 

duinen.

Het belang van een langdurige monitoring 

werd des te duidelijker toen na een aan-

vankelijke positieve aantalsontwikkeling, 

het in 2015 en 2016 steeds slechter ging 

met de tapuit. Overigens viel dat niet eens 

direct op in de aantallen, maar wel in de 

afname van het aantal vliegvlugge jongen 

per vrouwtje. En tegelijkertijd bleek uit de 

monitoring dat er geen geringde tapuiten 

meer voorkwamen in andere duingebieden. 

Een overlevingsanalyse heeft uitgewezen 

dat de sterfte van volwassen en eerstejaars 

tapuiten niet structureel is veranderd. Het is 

daarom belangrijk om snel met het beheer 

een passend antwoord te vinden. Inmiddels 

is een aantal maatregelen uitgevoerd zoals 

grootschalige herverstuiving, kleinschalig 

chopperen en winterbegrazing met scha-

pen. Verdere monitoring moet uitwijzen of 

deze maatregelen succesvol zijn.

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

HET  
BELANG  
VAN  
LANGDURIGE  
MONITORING

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Duin- en kustlandschap

Monitoring: Tapuitenpopulatie in de Noordduinen
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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. 

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Heuvellandschap

Voorzitter:  
B.F. van Tooren  
(Natuurmonumenten) 

Vicevoorzitter:  
R. Bobbink  
(Onderzoekscentrum B-Ware)

Secretaris:  
F.F. van der Zee (Alterra)

   Leden: zie website   

Bestuur Onderzoeken in 2016

• Kalktufbronnen

• Ecohydrologie van de Zuid-Limburgse hellingmoeras-
sen (Fase II) 
Af te ronden in 2017

• Beheer en inrichting van mergelgroeven en rotsen  
Afgerond in 2016 

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

• Functionaliteit bufferzones 
Af te ronden in 2017

• Herstel en kwaliteit veldbies-beukenbos 
Af te ronden in 2017

• Monitoring herstel hellingbossen op kalkrijke bodem

Lees meer ›

Lees meer ›
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Kalktufbronnen: nitraatbelasting moet 
omlaag 
Hoeveel stikstof kunnen kalktufbronnen hebben zodat ze 

goed functioneren en een unieke mosflora kunnen her-

bergen? Een relevante vraag voor de provincie Limburg 

omdat de kalktufbronnen een Natura 2000 habitattype 

zijn. Een vergelijking met bronnen in het buitenland, 

laat zien dat de stikstofbelasting nog fors lager moet. 

De vegetatie van de kalktufbronnen is namelijk zeer 

stikstofgevoelig en kan zich dus nauwelijks ontwikke-

len bij de huidige nitraatbelasting. De nitraatbelasting 

van het bronwater is momenteel gemiddeld 85 mg per 

liter, en dat is al ver boven de Europese Nitraatrichtlijn 

voor grondwater (50 mg per liter). Door vergelijkend 

onderzoek concluderen de onderzoekers dat bij kalktuf-

bronnen de grenswaarde voor nitraat op 28 mg/l en voor 

fosfaat op 0,05 mg/l ligt. Alleen bij enkele bronnen bij 

Eupen worden deze grenswaarden momenteel bereikt, 

elders zitten de waarden er ver boven. Dat geeft dus aan 

hoe belangrijk het is dat er forse maatregelen genomen 

worden om de belasting met fosfaat en stikstof flink te 

laten dalen.

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

Hellingmoerassen
In Zuid-Limburg komen veel, geïsoleerd gelegen hellingmoeras-

sen voor. Terwijl natuurgebieden in de omgeving last hebben van 

de hoge stikstofdepositie, gaat het opmerkelijk genoeg helemaal 

niet zo slecht met deze kalkmoerassen. Vooral de stikstoflast in 

deze moerassen lijkt niet zo hoog. Dat klinkt natuurlijk mooi, en 

dat is het ook wel, maar dat betekent niet dat er geen probleem 

is. Het nitraat wordt in de ondergrond namelijk min of meer 

weggezuiverd doordat nitraat het ondergronds aanwezige pyriet 

oxideert. Daarbij ontstaat sulfaat en stikstof. Het worden dus heel 

sulfaatrijke moerassen.

Uit onderzoek van het Deskundigenteam Heuvellandschap blijkt 

dat door het aanwezige sulfaat en reactie in de bodem in sommi-

ge gevallen kalktuf ontstaat. Maar ook dat door de bijbehorende 

microbiële activiteit de vaak dunne veenlagen in de moerassen 

afbreken. Dus ook al is de nitraatbelasting in de hellingmoerassen 

op het eerste gezicht heel laag, toch leidt het nitraat via allerlei 

chemische processen tot uiteindelijk een afbraak van de helling-

moerassen. Dat verklaart ook waarom in dit soort moerassen 

steeds vaker eutrofieringsplanten zoals brandnetel voorkomen.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Heuvellandschap

UNIEKE  
MOSFLORA  
GEVOELIG  
VOOR  
STIKSTOF
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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 

successiestadia nauwelijks meer voorkomen. 

De vraag is hoe je de omstandigheden weer zo 

krijgt dat alle stadia blijvend aanwezig zijn.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Laagveen- en zeekleilandschap

Voorzitter:  
C.J.M. van Vliet (Hoogheemraad-
schap de Stichtse Rijnlanden) 

Duo vicevoorzitters:  
A.M. Kooijman (Sciencepark IBED) 
en L.P.M. Lamers (Radboud  
Universiteit Nijmegen)

Secretaris:  
R.P. de Ridder (Provincie 
Noord-Holland)

   Leden: zie website   

    

Bestuur Onderzoeken in 2016

• Bevloeiing trilvenen  
Af te ronden in 2019

• Verlanding in laagveenpetgaten 
Afgerond in 2016 

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

• Onderzoek van effecten van stikstof in  
overgangs- en trilvenen 
Af te ronden in 2017

• Monitoring plagexperiment Westbroekse 
Zodden ten behoeve van het opgang  
brengen van verlanding 

Lees meer ›

Lees meer ›
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Inunderen om trilvenen te bewaren
Laagveenmoerassen herbergen een bijzonder, maar 

zeldzaam vegetatietype: de trilvenen. Deze venen zijn 

een successiestadium van verlanding tot moerasbos.  

Tijdens de natuurlijke verlanding groeit de vegetatie 

zichzelf boven de invloedsfeer uit van het basenrijk 

water en wordt meer en meer afhankelijk van het zure 

regenwater. Door de hoge zuur- en stikstofdepositie 

echter duurt het basische trilveenstadium steeds korter 

en komen er in Nederland nog nauwelijks intacte tril-

venen voor. In een onderzoek is daarom gekeken of het 

mogelijk is om door het bevloeien van de vegetatie met 

oppervlaktewater het basenrijke stadium langer is te 

behouden.

Voordat experimenten worden uitgevoerd (Wieden- 

Weerribben en wellicht ook Naardermeer) hebben on-

derzoekers nauwkeurig onderzocht hoeveel water er dan 

moet worden opgebracht en op welke perioden in het 

jaar. Daarnaast is gekeken wat de kwaliteit van het inun-

datiewater moet zijn om daadwerkelijk een bijdrage te 

kunnen leveren aan de basenverzadiging in de trilvenen.

Amerikaanse rivierkreeft verhindert de  
ontwikkeling van trilvenen
Karakteristiek voor het Nederlandse laagveenlandschap is een mo-

zaïek van petgaten en legakkkers. Na vergraven groeien de petgaten 

van nature weer langzaam dicht via een aantal stadia: van open water 

met ondergedoken waterplanten, via drijvende kraggen tot moerasbos. 

Trilveen is een van de tussenstadia van mesotrofe verlanding en herbergt 

veel bijzondere soorten. Het lukt beheerders echter maar moeilijk om 

de verlanding van petgaten op gang te brengen zodat zich weer nieuwe 

trilvenen kunnen ontwikkelen.

Uit onderzoek is gebleken dat het lang niet altijd de waterkwaliteit is die 

de verlanding tegenhoudt. De kwaliteit is de laatste jaren namelijk flink 

verbeterd. Een heel belangrijke belemmerende factor bij verlanding blijkt 

de vraat door ganzen en kreeften te zijn. Amerikaanse rivierkreeft en 

ganzen vreten onder andere de krabbenscheer, lisdodde en riet. Vervolg-

onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de graasdruk door de dieren tegen 

is te gaan op het cruciale moment waarin jonge verlandingsvegetaties 

ontstaan.

Naast de vraat blijkt ook een gebrek aan kwel de verlanding tegen te 

gaan omdat kwelwater voor een buffering zorgt van het water.

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Laagveen- en zeekleilandschap

EEN  
MOZAÏEK VAN  
PETGATEN EN  
LEGAKKKERS
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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.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Nat zandlandschap

Voorzitter:  
A.J.M. Jansen  
(Unie van Bosgroepen)

Vicevoorzitter:  
M.G.C. Schouten  
(Staatsbosbeheer) 

Secretaris:  
L. van Tweel-Groot  
(Landschap Overijssel)

   Leden: zie website   

Bestuur

Onderzoeken in 2016
• Systeemgerichte bestrijding van watercrassula 

Af te ronden in 2018

• Handleiding overmatige voedingsstoffen bij natuurherstel 
Af te ronden in 2017

• Invloed van boszones rond heideveentjes in het natte zandlandschap 
Af te ronden in 2018

• Slow release mineralengift natte en droge heide 
Af te ronden in 2018 

• Handleiding herstel hoogveenlandschap 
Af te ronden in 2017

• Veenbasis: Afbraakprocessen in relatie tot hydrologie 
Af te ronden in 2017

Lees meer ›

Lees meer ›
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Op veel plekken overwoekert de Australische 

exoot watercrassula hele venoevers en grote 

delen van het open water. En juist vaak in vennen 

waar met veel moeite de kenmerkende levens-

gemeenschappen zijn hersteld. Er is de afgelo-

pen jaren al van alles geprobeerd om van deze 

vetplant af te komen maar tot nog toe weinig 

succesvol. De provincie Brabant, de provincie 

waar de eerste watercrassula in 1997 in Neder-

land werd ontdekt, en de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit hebben met financiële onder-

steuning van het OBN een onderzoek laten uit-

voeren naar de ecologie van watercrassula. Doel 

van het onderzoek is om te achterhalen waarom 

watercrassula het zo goed doet in Nederland en 

wat een effectieve bestrijdingsmethode is.  

 

Onderdeel van het onderzoek was een aantal 

concurrentie-experimenten waarin watercras-

sula opgroeide tussen andere waterplanten. Ook 

is gekeken naar de chemische omstandigheden 

waaronder de plant al dan niet gaat woekeren. 

Hein van Kleef is projectleider van het onderzoek. 

“We weten inmiddels dat de plant het heel goed 

doet als er veel koolzuur in het water zit en als er 

veel stikstof beschikbaar is. Verder is opgevallen 

dat watercrassula minder uitbundig groeit als er 

bij weinig koolstof en stikstof ook nog concurren-

tie is van soorten als oeverkruid, gesteeld glas-

kroos, pilvaren en moerashertshooi. Met deze 

kennis gaan we nu een aantal experimenten doen 

en de ontwikkeling van de vennen volgen omdat 

we nu wel een aantal aanknopingspunten hebben 

voor het in toom houden van watercrassula. Als 

er weinig koolzuur en stikstof in het water zit, zou 

het wel eens kunnen zijn dat de plaag vanzelf ver-

dwijnt. Verder willen we in een aantal vennen de 

soort weghalen om vervolgens in dat ven pilvaren 

en oeverkruid brengen. We vermoeden dat als 

ze in een vroeg stadium voldoende talrijk zijn die 

soorten dan voldoende concurrentiekracht heb-

ben om watercrassula in toom te houden. Verder 

zouden we op termijn nog kunnen denken aan 

het, in combinatie met concurrentiekrachtige ve-

getatie, het opbrengen van een laag koolzuurarm 

water zodat watercrassula het moeilijker krijgt.”

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Nat zandlandschap

Nieuwe kennis om watercrassula in toom te houden

WATERCRASSULA  
BESTRIJDEN  
MET CONCURRENTIE- 
KRACHTIGE VEGETATIE
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Nat zandlandschap

Beheerders en onderzoekers hebben 

veel informatie en ervaring over natuur-

ontwikkeling op voormalige landbouw-

gronden. Maar juist omdat er zo veel is, 

hebben ze behoefte aan een overzicht 

van beschikbare informatie en adviezen 

om aan de slag te gaan. Een onder-

zoeksconsortium heeft daarom veertig 

afgeronde projecten onder de loep ge-

nomen en de vraag gesteld onder welke 

omstandigheden, wat de beste strategie 

is om natuurdoelen te realiseren op 

overmatig bemeste voormalige land-

bouwgronden. Alle methoden hebben 

voor- en nadelen, hebben verschillende 

resultaten en brengen verschillende 

kosten met zich mee. Daar komt nog 

eens bij dat verschillende onderzoekers 

en adviesbureaus verschillende meet-

methoden gebruiken zodat het voor 

beheerders wel erg ingewikkeld is om 

de juiste en meest effectieve aanpak te 

kiezen.

Op basis van de review en het veldon-

derzoek aan de veertig projecten lijkt 

de combinatie van plaggen / afgraven 

bouwvoor / ontgronden al dan niet met 

de inbreng van plagsel het meeste 

perspectief te bieden voor herstel van 

een lage nutriëntenbeschikbaarheid en 

vegetatie en bodembiota gemeenschap.

Maar deze aanpak is ook weer niet altijd 

de beste oplossing. Bijvoorbeeld als er 

een grote kans is op archeologische 

vondsten of als er cultuurhistorische 

waarden in het geding zijn. En als het 

fosfaat inmiddels meer dan een halve 

meter diep zit, wordt afgraven veel te 

duur. In die gevallen moet de beheerder 

een andere optie kiezen.

Om te komen tot een verantwoorde 

keuze van maatregelen maken de on-

derzoekers naast een wetenschappelijk 

achtergrondrapport ook een handreiking 

voor beheerders en projectleiders. De 

handreiking geeft geen uitsluitsel over 

de beste methoden maar is een check-

list op grond waarvan een beheerder 

of projectleider informatie kan gaan 

verzamelen en afwegingen kan maken. 

Uiteindelijk zal hij zelf de keuzen moeten 

maken.

Verwijderen van overmatige nutriënten

ZOEKEN NAAR 
EEN EVENWICHT  

IN BODEM EN  
WATER
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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. 

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Rivierenlandschap

Onderzoeken in 2016

• Gecombineerde experimenten met begrazing en maaien op de 
Ewijkse plaat.  
Af te ronden in 2020

• Aanleg en beheer van kwelmilieus en kwelgeulenlangs de 
Terrassenmaas 
Af te ronden in 2017

• Herstel en ontwikkeling van laag-dynamische, aquatische 
systemen in het rivierengebied 
Afgerond in 2016 

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)

• Monitoring: vegetatie op de oever bij langsdammen in de Waal. 

Voorzitter:  
W. Lammers  
(Staatsbosbeheer) 

Vicevoorzitter:  
B. Peters (Bureau Drift) 

Secretaris:  
M. Brunsveld (VBNE) 

 

  Leden: zie website   

Bestuur
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Grazen of maaien langs de rivier
De uiterwaarden van rivieren kunnen ontegenzeggelijk 

prachtige natuur herbergen. Maar de rivieren moeten 

ook water afvoeren, dus dat stelt eisen aan de inrichting 

van het gehele gebied tussen de dijken. Op steeds meer 

plekken grazen paarden en runderen in de uiterwaar-

den, maar volgens Rijkswaterstaat niet altijd tot tevre-

denheid. De grazers houden de vegetatie namelijk lang 

niet altijd kort en glad genoeg voor een waterafvoer bij 

hoog water. Er is bijna altijd arbeidsintensief aanvullend 

beheer nodig om de verruiging van braamstruweel en 

meidoorns tegen te gaan. Want deze verruiging is niet 

alleen nadelig voor de afvoerfunctie maar houdt ook een 

ontwikkeling van stroomdalgraslanden op de hogere 

delen tegen. 

Rijkswaterstaat wil daarom graag weten of de verruiging 

van de hogere delen kan worden gestopt ten gunste van 

de ontwikkeling van stroomdalgrasland. Bijvoorbeeld 

door het maaien van deze gebieden, al dan niet in com-

binatie met begrazen. In 2016 is dit onderzoek gestart op 

de Ewijkse plaat in de Waal. 

Terrassenmaas: natuur en  
waterveiligheid
In het Maastraject tussen Roermond en Nijmegen staat 

de komende jaren veel te gebeuren om het gebied te 

beveiligen tegen hoogwater. Vooral in het overstromings-

gebied en de laagste terrassen zijn waarschijnlijk de 

meeste maatregelen nodig. In opdracht van het Deskun-

digenteam Rivierenlandschap heeft Arcadis een systeem- 

analyse uitgevoerd voor dit riviertraject om uiteindelijk de 

vraag te kunnen beantwoorden: waar liggen de meeste 

kansen voor grondwatergevoede natuur en grondwa-

tergevoede nevengeulen. Daarvoor is het in ieder geval 

nodig om vlak onder maaiveld grondwater te hebben en 

daarnaast moet het water ook zo weinig mogelijk fosfaat 

en stikstof bevatten. Gerjan Verhoeff is projectleider van 

het onderzoek. In de eerste fase van het onderzoek zijn 

op kaart ongeveer 30 locaties gevonden waar potentieel 

dit soort natuur zou kunnen voorkomen. Verhoeff: “We 

gaan in 2017 in het veld bekijken of deze locaties inder-

daad potenties hebben. Uiteindelijk willen we dan met 

een gedegen advies komen voor Rijkswaterstaat. Zij zul-

len namelijk de straks de ontwerpen gaan maken en we 

hopen dat ze dan gebruik maken van deze nieuwe kennis 

bij het veilig maken van de rivier.”

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Rivierenlandschap

DYNAMISCH  
SAMENSPEL  
TUSSEN NATUUR 
EN VEILIGHEID
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De Expertisegroep Fauna adviseert de 

deskundigenteams over onderzoek aan fauna en 

agendeert specifieke faunaproblemen. Knelpunten 

en kansen voor kenmerkende diersoorten worden 

uitgewerkt tot een fauna kennisagenda, welke 

wordt ingebracht bij de OBN deskundigenteams.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Expertisegroep Fauna

Voorzitter:  
M. van der Weide  
(Natuurmonumenten)

Vicevoorzitter:  
H. Siepel  
(Wageningen UR) 

Secretaris:  
H.H. van Kleef  
(Stichting Bargerveen)

   Leden: zie website   

    

Bestuur Activiteiten in 2016

• Workshop ganzen 
  Verslag van de workshop (pdf)   
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BIJ12 KENNISONTWIKKELING

BIJ12 (de provincies) financiert het OBN- 

onderzoek jaarlijks met € 800.000. Dit 

wordt elk jaar volledig vastgelegd in onder-

zoeksverplichtingen. Daarnaast zijn andere 

externe partijen (waaronder ook individuele 

provincies) die extra financiering inbren-

gen. In totaal is daarmee een onderzoeks-

budget beschikbaar van ruim 1,1 miljoen.

Totaal  BIJ12/provincies €  800.000  
Extern €  309.406
Totaal inclusief externe financiering € 1.109.406

+

Habitat-overstijgende  
interacties Waddengebied 

€ 150.000

Effectief herstel van kruiden- en 
faunarijke graslanden (N12.02) 
in het droge zandlandschap

€  149.919

Monitoring afgeronde OBN 
veldexperimenten en meer-
werk

€  69.994

Herstel, aanleg en beheer van 
kwelmilieus en kwelgeulen 
langs de Terrassenmaas

€  138.545
€ 12.000

Aangepast beheer- en  
onderhoud en kleinschalige 
maatregelen in beken

€  74.921
€ 74.921

Herstel en kwaliteit van het  
Veldbies- beukenbos 

€  73.412 
€ 25.000 

Continuering Praktijkproef  
heideherstel Noordenveld 

€  60.000
€ 155.880 

Invloeden van boszones rond 
heideveentjes in het natte 
zandlandschap

€  83.209
€ 41.605

Extern, provincie Drenthe

Extern, Rijkswaterstaat-Zuid Extern, StowaExtern, provincie Limburg

Extern, provincie Drenthe

Financiën

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 onder-

zoeksvoorstellen, onderzoeksbegeleiding en verspreiding van kennis.  

De hoeveelheid tijd die de deelnemers besteden wordt niet betaald of slechts  

in beperkte mate (vacatiegeld). Daarnaast wordt in het experimentele OBN- 

onderzoek tijd gestoken door beheerders in aanleg en beheer van de proefloca- 

ties. Dit betekent dat zowel door beheerders als door onderzoekers in natura 

een grote bijdrage wordt geleverd vanuit de beheer- en onderzoekspraktijk.

FINANCIËN
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EXTRA OBN-PROJECTEN MET 
EXTERNE FINANCIERING

Opdrachten onder verantwoor-

ding van het Kennisnetwerk OBN 

uitgevoerd, met grotendeels 

externe financiering van provin-

cies en BIJ12. Deze opdrachten 

vallen buiten het Jaarplan 2016. 

OBN UITFINANCIERING PERIODE 2010-2013

In 2014 heeft de VBNE de lopende verplichtingen 

voor 26 OBN-onderzoeken overgenomen van 

het Bosschap. Hiervan waren in 2016 nog 8 in 

uitvoering. Hieraan is € 341.201 uitgegeven en 

gefinancierd door EZ.

Het volledige financiële overzicht 2016 is op te 

vragen via w.wiersinga@vbne.nl

Advisering door leden  
deskundigenteams en OBN 
algemeen 

€ 26.440

Ecologische toetsing  
beschreven beheermaat- 
regelen SNL-typen 
 
Opdrachtgever: BIJ12 
 

€ 17.847

Advies eolische  
activering dynamiek  
Waddeneilanden 
 
Opdrachtgever: provincie  
Friesland, provincie Noord- 
Holland, Staatsbosbeheer

€ 34.055
 18% vanuit OBN-budget bijgelegd

Advies herstel verstuivings- 
dynamiek Noordduinen en  
Grafelijksheidsduinen 
 
Opdrachtgever: Landschap 
Noord-Holland, provincie 
Noord-Holland

€ 15.488
20% vanuit OBN-budget bijgelegd

Onderzoek en monitoring  
 
 

€  28.050

Kennisverspreidings- 
activiteiten 
 

€ 134.543

Overige kosten (aanbestedingen 
en, vergoeding beoordelings-
commissies, reserveringen’) 

€ 39.301

Vergoeding  
deskundigenteams 
 

€ 211.521

Kennisverspreiding Deskundi-
genteam Cultuurlandschap 
 

€  4.839

Organisatiekosten VBNE  
(coördinatie, administratie, 
financiën, veldwerkplaatsen) 

€  229.287

Onderzoek Deskundigenteam 
Cultuurlandschap naar ge-
biedskenmerken Open akker-
land en Droge dooradering.

 €  95.161

Totaal  uitgaven  € 779.138                             
Verplicht in 2016 en uit te geven in 2017   € 120.862
Totaal  uitgaven  € 900.000                             

+

EZ KENNISVERSPREIDING

Het ministerie van Economische Zaken 

financiert de activiteiten van het kennisnet-

werk voor kennisverspreiding, advisering, 

monitoring en coördinatie door de VBNE. 

Daarnaast heeft het ministerie in 2016 en 

2017 extra 2 ton bijgedragen voor de activi-

teiten van het DT Cultuurlandschap.”

Financiën

FINANCIËN
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Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd 
door de VBNE en gefinancierd door het 
ministerie van Economische Zaken en BIJ12 

Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de VBNE en gefinancierd 
door het ministerie van Economische Zaken en BIJ12

ontwikkeling+beheer natuurkwaliteit

Princenhof Park 9
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
Programma-medewerker Kennisnetwerk OBN

0343-745256 / 06-31978590 
m.brunsveld@vbne.nl

Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)

Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de VBNE en gefinancierd 
door het ministerie van Economische Zaken en BIJ12

ontwikkeling+beheer natuurkwaliteit

Princenhof Park 9
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
Programma-medewerker Kennisnetwerk OBN

0343-745256 / 06-31978590 
m.brunsveld@vbne.nl

Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
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Het Kennisnetwerk ontwikkeling beheer natuurkwaliteit

•  is een onafhankelijk en innovatief 
platform waarin beheer, beleid en 
wetenschap op het gebied van natuur-
herstel en -beheer samenwerken;

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

Vereniging van bos- en  
natuurterreineigenaren (VBNE) 
Princenhof Park 9 
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 
Programma-medewerker  
Kennisnetwerk OBN 
0343-745256 / 06-31978590 
m.brunsveld@vbne.nl

Fo
to

: C
or

a 
de

 L
ee

uw

DESKUNDIGENTEAMS

http://http://dt.natuurkennis.nl/uploads/Verslag_Workshop_Ganzenoverlast_Limburg_11_11_2015_en_Friesland_02_03_2016.pdf

