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Het zijn dynamische tijden, ook voor OBN.  
Het 25-jarig bestaan van het kennisnetwerk is een 
goede aanleiding om samen te komen, resultaten 
te bespreken en vooral de blik op de toekomst te 
richten. Wat maakt OBN succesvol en hoe houden 
we het kennisnetwerk ook in de toekomst relevant?

Ruim 200 mensen hadden zich op 26 juni verzameld op 
congrescentrum De Boerinn in Kamerik. Vooral onderzoe-
kers, maar ook beheerders en beleidmakers. Het prachtige 
weer weerhield hen niet om in schemerige ruimtes als 
wagenschuur en hooiberg te komen luisteren en actief mee 
te praten over de vele facetten van OBN. Naast het plenaire 
programma waren er lezingen, over ‘water en natuur’, beheer-
adviezen, de PAS, LIFE+ en nog veel meer. Daarbuiten was 
er gelegenheid om bij te praten en kennis op te doen op de 
informatiemarkt waar de OBN-deskundigenteams zich pre-
senteerden. Hieronder een bloemlezing van het gevarieerde 
programma.

OBN, al 25 jaar relevant
Dagvoorzitter Teo Wams (directeur Natuurbeheer Natuurmo-
numenten en bestuurslid VBNE met OBN in portefeuille) opent 
het symposium: “Waarom bestaat OBN? 25 jaar geleden 
werd er hoge urgentie gevoeld om de natuur met concrete 
maatregelen te helpen tegen de effecten van verzuring, ver-
mesting en verdroging. Voor effectieve maatregelen is kennis 
nodig, was het idee. Zo besloot men tot het opzetten van 
het Kennisnetwerk OBN –  dat stond voor Overlevingsplan 
Bos en Natuur. OBN is in de loop van de tijd op onderdelen 
veranderd. Een belangrijk principe is gebleven: onderzoekers 
werken nauw samen met uitvoerders, en nog steeds is er veel 
aandacht voor het uitdragen van kennis naar de praktijk. Dat 
dit werkt bewijzen vele successen. 25 jaar OBN is óók een 
goed moment om met bestaande én nieuwe partijen vooruit 
te kijken naar de actuele opgaven rond natuurkwaliteit en de 
rol die kennis hierin kan spelen.”

VERSLAG Symposium 25 jaar OBN
 Kennis maken voor natuurkwaliteit
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Natuuronderzoek in Vlaanderen
Om het natuuronderzoek in Nederland te spiegelen aan dat 
van Vlaanderen is Geert de Blust van het Belgische Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) uitgenodigd. Met vele 
dia’s en persoonlijke ervaringen schetst hij de ontwikkelingen 
in natuurbeleid en natuuronderzoek in zijn land. Regelmatig 
maakt hij een vergelijking met Nederland. Lang benijdde hij 
ons vanwege de gestructureerde kennisopbouw. De situatie 
in Vlaanderen is inmiddels sterk verbeterd. Het INBO, een 
instituut van de Vlaamse overheid, heeft 220 medewerkers 
en een jaarlijks onderzoeksbudget van 15 miljoen euro. Naast 
wettelijk verplichte taken heeft het INBO veel ruimte voor 
eigen onderzoek. Ook is er capaciteit om beheerders met vra-
gen te bedienen. INBO communiceert actief, o.a. met eigen 
tijdschriften en handboeken.

Paneldiscussie o.l.v. Ed Nijpels
ROBUUSTE GEBIEDEN EN SOORTEN

Ed Nijpels (voorzitter Bosschap): De rijksnatuurvisie zou je zo 
kunnen lezen dat wanneer er maar voldoende robuuste na-
tuur is, er geen aandacht meer nodig is voor de Habitatricht-
lijn en de soorten - die zouden zich wel redden. Onderschrijf 
je dit?
Mascha Brouwer (divisiedirecteur Staatsbosbeheer): Bij herstel 
van systemen, bijvoorbeeld de Delta of het Waddengebied, 
krijgt het gebied dynamiek en robuustheid. Het kan een 
stootje hebben en soorten floreren. Wij proberen in onze 
beheerstrategie hier al langere tijd vorm aan te geven. Wat 
mij betreft streven we naar robuustheid én aandacht voor 
soorten. Het is niet ‘of’ maar ‘en’.
Nijpels: Gaan we met het nieuwe rijksbeleid soorten opge-
ven?
Brouwer: Juist in grote systemen is de natuur heel dynamisch; 
soorten komen en gaan. Af en toe zal je balans op moeten 
maken of een afnemende soort nog te redden is. Misschien 
moet je dan besluiten: het is genoeg geweest.
Leon Lamers (hoogleraar Radboud Universiteit): We weten dat 
robuuste natuur een eufemisme is voor goedkope natuur. Dat 
is niet zo erg zolang het niet doorslaat. Er zijn enorme effec-
ten op de natuur als we niets meer doen. En als we nergens 
bijsturen in de natuur krijgen we overal dezelfde saaie bende. 

NATUURCOMBINATIES

Ed Nijpels: De staatssecretaris zegt in de natuurvisie: ‘Met al-
leen robuuste natuur redden we het niet; we hebben natuur-

combinaties nodig om de natuurdoelstellingen te bereiken’. 
Zij heeft dus twijfels over het beleid dat onze biodiversiteit 
moet veiligstellen. Jan Jacob, hoe gaan de provincies dat 
aanpakken?
Jan Jacob van Dijk: In het rivierengebied zie ik veel kan-
sen voor zandwinners die mooie natuur willen realiseren. 
Hierover maken we bijvoorbeeld met K3 concrete afspraken. 
Dat werkt als een tierelier. Wij zullen de komende periode 
nog meer partijen duidelijk moeten maken dat investeren in 
natuur ook in hun eigen belang is. Denk bijvoorbeeld aan de 
agrarische sector. Ik wil ze uitdagen dat ze zelf met voorstel-
len komen. Wij moeten niet alles zelf gaan bedenken.
Leon Lamers: Ik maak me zorgen of we hiermee de biodiversi-
teit in stand houden. 
Mascha Brouwer: In onze grote robuuste gebieden zijn allerlei 
natuurcombinaties al aanwezig, het is onze staande praktijk. 
Spannend is wel of we iets extra’s kunnen genereren voor de 
biodiversiteit.

KENNIS

Nijpels: Is er in Nederland nog steeds een grote behoefte aan 
kennis voor natuurbeleid?
Lamers: Die behoefte is er nog steeds. Dat hoor ik van alle 
mensen waar ik mee samenwerk.
Brouwer: Wij kunnen zelf niet alle specialismen in huis heb-
ben, daarom kunnen we niet zonder het OBN.
Nijpels: Hoe gaan provincies verzekeren dat ze in de toekomst 
over de benodigde kennis kunnen beschikken?
Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland): Kennis 
is cruciaal. Er is daarom geld gereserveerd. Maar dat is niet 
alleen voor OBN. Kennis van bijvoorbeeld OBN blijft nodig om 
te kunnen motiveren waarom wij grote uitgaven doen voor 
het natuurbeleid, zoals de aanleg van ecoducten. Kennis heb-
ben we bovendien nodig voor betere beheermethoden zodat 
het beleid effectiever wordt.
Rob van Brouwershaven (directeur Natuur & Biodiversiteit, 
ministerie van Economische Zaken): De rijksnatuurvisie laat 
zien dat er veel meer natuurbeheerders in Nederland zijn 
dan de traditionele natuurterreinbeheerders: zoals boeren en 
waterbeheerders. Laat deze beheerders ook aan de slag gaan. 
Ik wil OBN vragen mee te denken over de ontwikkeling van 
een nieuw open lerend kennisnetwerk, dat deze beheerders 
bedient.
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PARALLELLEZINGEN

INNOVATIEVE COMMUNICATIE ROND NATUUR

Als eerste voorbeeld van innovatieve na-
tuurcommunicatie presenteert Andy Wilbers 
(AW64) de online Vennensleutel. Deze web-
applicatie die hij in opdracht van OBN maakt, 
vervangt de oude papieren versie van de 
sleutel. Die bleek voor teveel gebruikers een 
doolhof en bleef daardoor ongebruikt op 
de boekenplank. Kenmerken van de digitale 
vennensleutel zijn flexibiliteit en gebruiksge-
mak. De sleutel geeft algemene informatie 
én de mogelijkheid tot analyseren van een 
specifiek ven. De praktijk zal moeten uitwij-
zen of deze sleutel aansluit bij de wensen en 
werkwijze van de doelgroep. Met de interac-
tiviteit zit het in elk geval wel goed. 
Dat laatste kan ook gezegd worden van het 
nieuwe online tijdschrift Duinenenmensen.
nl van Rolf Roos (Natuurmedia). Deze website 
is volgens uitgever Roos méér dan een win-
keletalage: het is ook een kennissite over de 
duinen en de mensen die er wonen, werken 
en recreëren. Hij richt zich op liefhebbers 
van duinen en stimuleert dat zij bijdragen 
leveren aan de website, door aanvullingen 
te geven op de artikelen, foto’s en filmpjes te 
posten, of zelf artikelen te schrijven.

LIFE+ EN OBN: EEN STERK KOPPEL

LIFE+ is een financiële regeling van de EU, 
bedoeld om de biodiversiteit te verbeteren. 
Er geldt een verplichte cofinanciering van 
minimaal 50%. Kennisnetwerk OBN is mo-
menteel betrokken bij twee LIFE+ projecten. 
Eén daarvan is ‘New life for Dutch Fens’, een 
experiment om trilveen te herstellen. Het 
andere is een heideherstelexperiment. Hier-
over vertelt Maaike Weijters (B-WARE). Het 
Noordenveld is een voormalige landbouwen-
clave in het nationaal park Dwingelderveld. 
Om de natuur te herstellen is de voedselrijke 
bovengrond afgegraven en zijn het natuur-
lijk reliëf en de hydrologie hersteld. Binnen 
dit project is een praktijkproef uitgevoerd 
om inzicht te krijgen in de beste methode 
voor omvorming van landbouwgrond naar 

heide. Plagsel en maaisel zijn opgebracht 
en bekalking en verzuring zijn uitgevoerd. 
Enkele conclusies: de pH en het bodemleven 
zijn positief te beïnvloeden. Echter drie jaar 
monitoring is te kort. Zonder LIFE+ was deze 
grootschalige praktijkproef nooit tot stand 
gekomen.
Wibe Altenburg presenteert het pas gestarte 
LIFE+ project in de Alde Feanen. Knelpunten 
in dit laagveenmoeras zijn slechte waterkwa-
liteit, ouderdom van de veenmosrietlanden 
en afwezigheid van peildynamiek. Door bag-
geren wil men rietvegetaties herstellen en de 
recreatievaart bevorderen.
Door het LIFE+ project kan de nieuw ontwik-
kelde kennis over herstelecologie nu in de 
praktijk worden gebracht. De uitgevoerde 
maatregelen worden vanzelfsprekend gemo-
nitord.

INVASIEVE EXOTEN VEREISEN PROACTIEF 

INGRIJPEN

Henk Siebel (Natuurmonumenten en DT 
Droog zandlandschap) definieert exoten als 
soorten die van buiten Europa in ons land 
zijn ingevoerd. Er zijn duizenden exoten 
in Nederland, de meeste geven nauwelijks 
problemen. De kleine groep die wel ernstige 
problemen veroorzaakt -omdat ze de bio-
diversiteit, onze veiligheid of gezondheid 
bedreigen- noemen we invasieve exoten. 

Hoe pak je invasieve exoten aan? Als de 

populatie nog klein is kan de soort effectief 
bestreden worden. Als de populatie de tijd 
heeft gekregen zich sterk uit te breiden is de 
bestrijding moeilijker en kostbaar. De meest 
effectieve aanpak is daarom: introductie 
tegengaan. Dat betekent handelsstromen in 
de gaten houden; bij natuurgebieden oplet-
ten bij aanvoeren van grond en voorkomen 
dat mensen tuinafval dumpen. Zodra exoten 
binnen komen zit je in een volgende fase. 
Vroegtijdig ontdekken en bestrijden is hier 
essentieel. Volgens Siebel zijn er onder 
de invasieve exoten maar weinig dieren 
waartegen effectief kan worden opgetre-
den. Bij planten is er een lijst van bijna 30 
soorten waarvan bestrijding essentieel is (zie 
ook www.vbne.nl). Hij benadrukt dat deze 
soorten tegen lage kosten kunnen worden 
bestreden, mits je vroeg ingrijpt. Hij hoopt 
dat ook gemeentelijke beheerders -die nu 
nog vaak invasieve soorten zoals rimpelroos 
aanplanten- kennisnemen van deze lijst en 
het advies ter harte nemen. 

Hanneke Keizer-Vlek (WUR) houdt zich bezig 
met exoten onder de waterplanten en water-
fauna.
In het laatste decennium ziet zij het aan-
tal soorten exotische macrofauna dat in 
Nederland terecht komt stijgen. Oorzaak is 
het internationale transport en de handel. Bij 
waterplanten is het aantal stabiel. 80 procent 
van de invasieve soorten komt via tuincentra 
en vijvers in de natuur terecht.
Niet elke exoot is een probleem. Kalmoes in 
het rivierensysteem bijvoorbeeld geeft nau-
welijks problemen. De driehoeksmossel zou 
ze zelfs positief willen waarderen, vanwege 
zijn rol als waterzuiveraar.
Bestrijding van schadelijke exoten is in bijna 
alle gevallen lastig. Een mogelijk meer duur-
zame oplossing is verbetering van de water-
kwaliteit. Hiermee wordt de veerkracht van 
het ecosysteem vergroot en hebben exoten 
minder kans te gaan domineren. 

SOORTGERICHT BEHEER WERKT

Chris Turnhout (Sovon) trapt af met de consta-
tering dat soortgericht onderzoek niet popu-
lair is binnen OBN. Toch zijn er volgens hem 
voldoende argumenten om wél soortgericht 
onderzoek uit te voeren: 
•	 Uit	OBN-studie	blijkt	dat	generieke	maat-

regelen bij 2/3 van de Rode Lijst-soorten 
geen positief effect hebben; 

•	 Soortgericht	onderzoek	leert	ons	veel	
over de werking van het systeem, en het 
maakt maatwerk mogelijk voor soorten 
die niet van generieke maatregelen 
profiteren. En het werkt! (Uit onderzoek 
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van Landschap Overijssel blijkt dat ¾ van 
uitgevoerde soortgerichte maatregelen 
succesvol is); 

•	 Resultaten	zijn	goed	te	communiceren	
naar het grote publiek en je kunt een 
brug slaan naar de beschermingsorgani-
saties.

Maurice La Haye (Zoogdiervereniging) vertelt 
over zijn ervaring met de korenwolf in Lim-
burg. Het bleek nog lastig om goed beheer 
voor de hamster te realiseren: cruciaal is 
het gewasbeheer. Succesvol hamsterbeheer 
ligt in de combinatie van natuurbeheer en 
regulier agrarisch beheer. In het begin waren 
agrariërs weinig enthousiast, maar dat is 
omgeslagen, zeker sinds ze beloond worden 
voor het hamsterbeheer. Trouwens, ook veel 
andere soorten profiteren van dit beheer. 
In de discussie wordt geconcludeerd dat 
soortgericht beheer en systeembeheer elkaar 
nodig hebben. Er is geen tegenstelling, het 
zijn twee kanten van dezelfde medaille.

PROVINCIES WILLEN VOORAL PRAGMATISCHE 

OBN

Marly Bloem (BIJ12) vertelt dat de provincies 
erg tevreden zijn over het OBN. Zij pleit voor 
meer betrokkenheid van provincies bij het 
OBN dan nu. Voor de provinciale bestuurders 
moet OBN-kennis wel pragmatisch zijn, zoals 
de werking van PAS, bufferzones, functio-
neren van ecoducten, waterberging en de 
ontwikkeling van vochtige bossen. Er is dus 
een gat te overbruggen tussen abstracte 
beleidsplannen, academische kennis en indi-
viduele herstelmaatregelen.

Ella de Hullu (Stichting Bargerveen) gaat in 
haar lezing in op de kerntaak van OBN om 
‘beleid’ en ‘beheer’ bij elkaar te brengen. 
Twee verschillende werelden, constateert zij: 
de een abstract, de ander concreet. Het bij 
elkaar brengen daarvan is moeilijk en vraagt 
veel inzet en geduld. De Hullu eindigt met 
een uitspraak van Rinnooy Kan: “Wie denkt 
dat kennis duur is, weet niet wat domheid 
kost en ook niet wat onwetendheid aan-
richt.“

OBN, OOK VOOR PRAKTISCH BEHEERADVIES

Beheerders met een specifiek beheerpro-
bleem kunnen via een van de OBN-deskun-
digenteams een verzoek doen voor een be-
heeradvies. Als de vraag wordt gehonoreerd 
formeert OBN een ad-hoc adviesteam, dat 
zich inleest, ter plekke gaat kijken en binnen 
enkele weken een (kort) praktisch beheerad-
vies levert.
Anton van Haperen (Staatsbosbeheer en DT 
Duin- en Kustlandschap) vertelt over het 
advies dat OBN aan de beheerder en de 
gemeente gaf over hoe om te gaan met de 
sterk toegenomen populatie damherten in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hein 
van Kleef (Stichting Bargerveen en Expertise-
groep Fauna) beschrijft de werkwijze en de 
inhoud van het recent uitgebrachte beheer-
advies over de Oostelijke witsnuitlibel in de 
Catspoele. Hier kwam de vraag van It Fryske 
Gea, dat wilde weten wat de oorzaak was 
van de plotselinge achteruitgang van deze 
zeldzame soort en wat de beheerder ertegen 
kon doen.

NATUURINCLUSIEVE ECONOMIE

Peter van Tilburg (EZ) en Leon Lamers 
(Radboud Universiteit en DT Laagveen- en 
zeekleilandschap) gaan met hun publiek een 
dialoog aan over de kansen en knelpunten 
voor natuurcombinaties. Eerst leggen Van 
Tilburg en Lamers uit wat natuurcombinaties 
en ecosysteemdiensten zijn. Hieruit blijkt dat 
draagvlak belangrijk is, en dat natuur niet op 
zichzelf staat. Mensen moeten meer betrok-
ken worden. Het zou helpen als duidelijker 
wordt hoeveel geld met natuur verdiend 
wordt, of juist bespaard. 
In de discussie rond het thema ‘operationali-
seren van natuurcombinaties’ concludeert de 
groep dat ecosysteemdiensten niet moeten 
leiden tot een soort nieuwe belasting. De 
groep ziet meer in opbouwen van goede 
langdurige relaties tussen partijen, concrete 
doelstellingen en transparantie wat iedere 
partij uit de samenwerking haalt. Een oplos-
sing kan een gebiedsfonds zijn, waar het 
OBN initiatief voor zou kunnen nemen.

WATER EN NATUURBEHEER: SAMENWERKING 

MOET BETER

Binnen OBN krijgt water(beheer) toenemen-
de aandacht, vertelt Uko Vegter (Stichting Het 
Drentse Landschap en DT Beekdallandschap). 
Toch kan water in de praktijk nog best een 
extra impuls gebruiken, vindt hij.
Rob van Dongen (Waterschap Vechtstromen 
en DT Beekdallandschap) laat zien hoe dit zou 
kunnen. Hij illustreert de kansen en nood-
zaak voor kruisbestuiving tussen onderzoek 
in de natuur- en waterwereld vanuit het the-
ma klimaatverandering. Voor waterschappen 

is klimaatverandering niet iets van de verre 
toekomst. De trend richting natter, warmer 
en extremer wordt nu al waargenomen. Het 
waterschap speelt hier op in. Om klimaat-
verandering het hoofd te kunnen bieden is 
herstel op landschapsschaal in aquatische 
en terrestrische systemen noodzakelijk. Dat 
vraagt ook om maatregelen buiten de na-
tuurgebieden en daarmee om samenwerking 
met waterbeheerders en de landbouwsector. 
De aanwezigen zijn van mening dat samen-
werking tussen de water- en natuurwereld 
moet verbeteren; er is een duidelijke overlap 
in kennisbehoeften. Het opstarten van een 
gezamenlijk project kan een praktische 
vervolgstap zijn. Evenals het meer samen 
optrekken met STOWA.

PAS – MEER ONDERZOEK NODIG

Over de Programmatische Aanpak Stikstof 
is het laatste woord nog niet gezegd. Ook 
op dit symposium geeft de PAS meer dan 
voldoende gesprekstof om twee sessies te 
vullen. Sander van Dijk (IPO) kijkt terug op 

de totstandkoming van de PAS, en prijst de 
grote inzet die OBN bij de ontwikkeling heeft 
geleverd. 
Nina Smits (Alterra en DT Heuvellandschap) 
schets in vogelvlucht de werking van de PAS. 
Vervolgens zoomt zij in op herstelmaatrege-
len op landschapsniveau. Speciaal voor de 
PAS heeft een schrijfteam van EZ en Alterra 
de kennis hierover samengebracht. Het re-
sultaat is een 1600 pagina’s tellend rapport, 
waaraan ook veel deskundigen uit het OBN-
kennisnetwerk hebben bijgedragen.
De PAS heeft kennis en nieuwe inzichten 
gebracht maar is nog niet klaar, er zijn nog 
wel degelijk onzekerheden en kennislacunes 
constateren betrokkenen. Gecoördineerd 
onderzoek blijft nodig.

Ab Grootjans (RUG en DT Kust- en Duinland-
schap) was nauw betrokken bij de PAS. Hij 
beoordeelde de PAS-documenten voor de 
Waddeneilanden. Hij is positief over het pro-
ces maar wil op twee punten ook zijn wrevel 
delen. Zo zit hem dwars dat beleidsmakers 
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Jubileummagazine
Ter gelegenheid van 25 jaar OBN is een fraai jubileum-
magazine uitgebracht. Bijna 60 pagina’s met toegankelijke 
artikelen over onderzoek en interviews met betrokkenen 
binnen, of aan de rand van het kennisnetwerk. Het geeft 
een goed overzicht hoe divers het natuuronderzoek is 
en wat OBN op dit moment voor de natuurkwaliteit in 
Nederland betekent. Belangstelling? Het magazine kunt u 
(gratis) bestellen bij info@vbne.nl

‘nu wel eens goed nieuws’ willen horen over 
de duinen, omdat de N-depositie afneemt. 
Daarnaast is hij het niet eens met de keuze 
om de kalkrijke duinvalleien niet te bescher-
men via de PAS. Dit is niet gebaseerd op de 
huidige stand van kennis. Volgens Grootjans 
hebben de kalkrijke duinen wel degelijk een 
stikstofprobleem en verdienen zij aandacht 
binnen de PAS.
Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen) vertelt 
over de complexe en onderling gerelateerde 
mechanismen waardoor N-depositie effect 
heeft op de fauna. OBN onderzoekt al lan-
gere tijd hoe het natuurbeheer geoptimali-
seerd kan worden voor ‘zichtbare problemen’ 
als verruiging. Dit moet volgens hem vooral 
worden voortgezet. Nog relatief onbekend is 
het effect van N-depositie op de chemische 
kwaliteit van planten als voedselbron voor 
de fauna. Voor dieren is dit ‘onzichtbare 
probleem’ van groot belang. Er bestaan 
grote kennislacunes in zowel de mechanis-
men achter deze veranderingen als over het 
optimale beheer.

EXCURSIE AGRARISCH NATUURBEHEER

Naast de vele lezingen is er ook een excursie. 
Een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met het prachtige buitengebied van Kamerik, 
midden in Het Groene Hart.
Met tractor en wagen gaat de groep de 
polder in. Gidsen Bert de Groot (Agrarische 
Natuurvereniging de Utrechtse Venen) en 
Wolf Teunissen (Sovon) vertellen over de 
uitdagingen voor natuurbeheer en agra-
risch natuurbeheer in dit laagveengebied. 
De polder ligt op de grens van klei en veen, 

dat is goed te zien door de diverse kleirug-
gen. De waterkwaliteit is de laatste 20 jaar 
enorm vooruit gegaan. Mede hierdoor zien 
we bijzondere soorten zoals krabbenscheer, 
purperreiger en zwarte stern. Voor de laatste 
soort leggen boeren vlotjes neer. Toch blijft 
het aantal weidevogels wat achter. De kui-
kens kunnen niet voldoende insecten vinden. 
Wellicht levert agrarisch natuurbeheer meer 
graslandinsecten op. Maar hebben boeren 
hiervoor nog wel animo? 
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Afsluiting en conclusies
Als laatste onderdeel van het programma ondervraagt Teo 
Wams gedeputeerde Rein Munniksma van provincie Drenthe 
over de nieuwe rol van de provincies en de relatie met Ken-
nisnetwerk OBN. “Ik wil dat in mijn provincie de natuur nog 
robuuster wordt, in goede samenhang met de wateropgave. 
Op andere plekken moeten ontwikkelingsmogelijkheden zijn 
voor de landbouw. We moeten onderzoeken waar we eco-
nomische voordelen kunnen halen uit recreatie en beleving.” 
Munniksma heeft OBN leren kennen als een kennisnetwerk 
dat toepasbare kennis oplevert: “In het Reestdal hadden de 
provincies verschillende opvattingen hoe ze met natuur om 
wilden gaan. In goed overleg is er een pragmatische en goede 
oplossing gekomen. Een OBN-advies leverde daarbij een 
belangrijke bijdrage.” Munniksma zou graag zien dat OBN zich 
ook ontfermt over het agrarisch natuurbeheer; hij ziet weinig 
in een gescheiden kennisnetwerk voor agrarisch natuurbe-
heer.

Tenslotte geeft Wams een korte impressie van de dag: “Bin-
nen OBN komen beheerders, beleidmakers en onderzoekers 
tot relevante vragen en toepasbaar onderzoek. Het is vandaag 
weer eens bevestigd dat OBN ongelooflijk kosteneffectief 
opereert. Veel genoemd is de wens tot verbreding: met water, 
met agrarisch natuurbeheer. Daar liggen kansen. Daarnaast 
zou het goed zijn dat OBN sterker aansluit bij de vragen van-
uit het beleid. Tot besluit: we kunnen nooit teveel doen aan 
kennisverspreiding. Want wat heb je aan kennis wanneer die 
niet toegepast wordt?”

Kennisnetwerk 

Ontwikkeling Beheer Natuurkwaliteit:

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

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

colofon
Dit is een verslag van het symposium  

‘Kennis maken voor natuurkwaliteit’ op  

26 juni 2014, ter gelegenheid van 25 jaar 

Kennisnetwerk OBN. 

Voor meer informatie over het symposium: 

www.natuurkennis.nl

Organisatie symposium: VBNE i.s.m. 
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