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1 Inleiding 
 

1.1 OBN Natuurkennis 
Het Kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’ (OBN Natuurkennis) is een 
onafhankelijk platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en 
natuurbeheer samenwerken. OBN Natuurkennis heeft als missie de ontwikkeling en verspreiding van 
kennis over strategieën en maatregelen voor het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. 
 
Behoud en herstel van biodiversiteit behoren tot de kerndoelen van de overheid. Om dit te realiseren 
ontwikkelt en verspreidt OBN Natuurkennis toepasbare kennis over herstelmaatregelen voor Natura 
2000, de aanpak van stikstof, de leefgebiedenbenadering, de ontwikkeling van nieuwe natuur en het 
cultuurlandschap. 
 

   
Afb. 1. Tijdens veldwerkplaatsen deelt OBN nieuwe kennis met terreinbeheerders, beleidsmakers en wetenschappers (bron: 

www.veldwerkplaatsen.nl). 

 

1.2 Deskundigenteams 
De motor van OBN Natuurkennis zijn circa 150 deskundigen die samenwerken in acht 
deskundigenteams en een expertisegroep fauna. De deskundigenteams werken zowel binnen hun 
landschap als landschap overstijgend aan onderzoeken naar natuurbeheer, -behoud en -herstel. In 
alle deskundigenteams en in de expertisegroep fauna zijn beheer, beleid en wetenschap 
vertegenwoordigd. Samen zorgen zij voor relevante onderzoeken met praktische 
toepassingsmogelijkheden.   
 

OBN Natuurkennis deskundigenteams 

• Beekdallandschap 

• Cultuurlandschap 

• Droog zandlandschap 

• Duin- en kustlandschap 

• Heuvellandschap 

• Laagveen- en zeekleilandschap 

• Nat zandlandschap 

• Rivierenlandschap 

• Expertisegroep fauna 
 

 
 

Afb. 2. Verdeling van de landschappen over Nederland 
(bron: www.natuurkennis.nl). 
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1.3 Samenwerking en financiering 
In 2019 hebben het ministerie van LNV, BIJ12/IPO en de VBNE voor de periode 2019 t/m 2024 een 
overeenkomst afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de doelstelling, aansturing en 
financiering van OBN Natuurkennis. LNV en BIJ12 financieren de kennisontwikkeling en kennisdeling 
activiteiten. De VBNE is verantwoordelijk voor de coördinatie van OBN Natuurkennis. 
 
BIJ12/IPO financiert jaarlijks circa een miljoen in onderzoeken. De deskundigenteams ontwikkelen 
relevante onderzoeksvoorstellen op basis van kennislacunes op landschapsschaal. De stuurgroep 
bepaalt de kaders voor de onderzoeksprogrammering en de adviescommissie zorgt voor een 
onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Na goedkeuring van de 
stuurgroep verzorgt BIJ12 de aanbesteding. Voor diverse onderzoeken komt cofinanciering 
beschikbaar vanuit organisaties die baat hebben bij de nieuwe kennis die de onderzoeken opleveren. 
 
LNV stelt in 2023 €871.000,- subsidie beschikbaar aan de VBNE voor OBN Natuurkennis. Dit budget is 
onderdeel van een tweejarige beschikking 2022-2023. De financiering is bedoeld voor de activiteiten 
van de deskundigenteams, communicatie en kennisverspreiding, vervolgmonitoring van onderzoeken, 
de ontwikkeling van de onderzoeksprogrammering en de inhoudelijke begeleiding van de 
aanbestedingen. Het directeurenoverleg, waarin LNV, BIJ12/IPO en VBNE zijn vertegenwoordigd, 
bewaakt de financiële voortgang. 
 

Programma Natuur 
LNV heeft in 2021 een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling en kennisdeling 
ten behoeve van Programma Natuur in de periode 2021-2023 (fase 1). Voor de uitvoering van dit 
programma maken we gebruik van het OBN Natuurkennis netwerk. Een vooruitblik op de Programma 
Natuur activiteiten in 2023 is weergegeven in de voortgangsrapportage in bijlage 3. Omdat de 
activiteiten van OBN Natuurkennis en Programma Natuur overlap hebben, staan in dit jaarplan de 
Programma Natuur activiteiten in elk hoofdstuk samengevat in een blauw kader. 

 
Afb. 3. Organisatiestructuur OBN Natuurkennis (bron: www.natuurkennis.nl). 
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1.4 Aangrijpingspunten voor natuurherstel 
Sinds 2019 staan de zes aangrijpingspunten voor natuurherstel uit het Ecologisch Assessment aan de 
basis van OBN Natuurkennis. Vanaf 2021 zijn alle OBN onderzoeken gerelateerd aan kennislacunes 
rond één of meerdere van deze aangrijpingspunten. Om te komen tot een sterkere verbinding tussen 
natuurkennis en maatschappelijke thema’s, benoemt het Ecologisch Assessment ook vijf relevante 
ecosysteemdiensten. Deze ecosysteemdiensten brengen kansen en risico’s met zich mee voor 
natuurherstel. Ook voor deze ecosysteemdiensten zijn kennislacunes benoemd. 
 

 
Afb. 4. Aangrijpingspunten ecologisch herstel en hieraan gerelateerde ecosysteemdiensten (bron: Ecologisch 
Assessment). 

 

1.5 Jaarplan 2023 
In dit jaarplan vindt u onze aandachtspunten voor 2023 (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 staan de OBN 
onderzoeken die in 2023 starten. Onze kennisdeling activiteiten zijn te vinden in hoofdstuk 4. 
Tenslotte geven wij in hoofdstuk 5 inzicht in de begroting.  
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2 Aandachtspunten 
 

2.1 Vergroten bekendheid aangrijpingspunten voor natuurherstel 
De zes aangrijpingspunten uit het Ecologisch Assessment zijn van grote meerwaarde voor 
natuurherstel in Nederland. Ze beschrijven de belangrijkste herstelstrategieën per landschapstype. 
De aanpak richt zich op het verbeteren van de condities van het systeem in plaats van de verbetering 
van de instandhouding van soorten. Dit biedt provincies, waterschappen en terreinbeheerders 
krachtige handvaten voor systeemherstel. In 2023 blijven deze aangrijpingspunten de leidraad voor 
de onderzoeken, kennismontage en kennisdeling van OBN Natuurkennis. Daarnaast gaan we ze onder 
de aandacht brengen bij de makers van de gebiedsplannen voor het landelijk gebied en de 
Ecologische Autoriteit. 
 

2.2 Ontwikkelen kennisportaal voor natuurkennis  
OBN Natuurkennis heeft in de afgelopen 25 jaar een grote hoeveelheid nieuwe kennis opgeleverd. De 
komende jaren gaat het landelijk gebied op de schop. Daarvoor is het van belang dat onze 
natuurkennis zijn weg weet te vinden naar beleidsmakers en terreinbeheerders. In 2023 ontwikkelen 
we een levend, werkend en zinvol kennisportaal voor natuurkennis. We bouwen voort op wat we al 
hebben en geven een extra impuls aan kennisdeling. In 2022 voeren we ter voorbereiding een 
behoeftenonderzoek uit, zodat we in 2023 goed weten welke kennisdelingsmiddelen en -activiteiten 
we het beste kunnen inzetten.  
 
 

 
Afb. 5. De website Natuurkennis.nl is een belangrijk kennisportaal voor onderzoekers, beheerders en 

beleidsmakers (bron: www.natuurkennis.nl). 
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2.3 Versterken governance structuur   
In 2023 zetten we de eerste acties in gang naar aanleiding van de governance evaluatie in 2022. 
Eventuele structurele wijzigingen in de governance vinden hun plek in de nieuwe OBN Natuurkennis 
periode 2025 t/m 2030. We willen echter niet wachten met kleinere aanpassingen die de strategie en 
focus in 2023 en 2024 al ten goede komen. Uit de governance evaluatie blijkt dat de onderzoekers, 
terreinbeheerders en beleidsmakers zich met enorm veel passie en betrokkenheid inzetten voor OBN 
Natuurkennis. De belangrijkste aandachtspunten uit de evaluatie zijn: de discrepantie tussen de 
ambities en de bottum up werkwijze, herstel van vertrouwen, minimaliseren van bureaucreatie en 
het versterken van de positie van beleid.  
 

2.4 Vergroten aandacht voor vervolgmonitoring 
De meeste OBN Natuurkennis onderzoeken hebben een doorlooptijd van circa drie jaar. Dit betekent 
dat er gedurende twee veldseizoenen metingen plaatsvinden. Dit is zeer kort gezien de tijd die de 
natuur nodig heeft om te herstellen. Vervolgmonitoring van afgeronde onderzoeken vinden we 
daarom van groot belang. Dit biedt de mogelijkheid om een langere periode, of een aantal jaren later, 
te kijken naar de resultaten van experimenten en indien nodig praktijkkennis aan te passen. Op dit 
moment is het budget voor vervolgmonitoring beperkt. In 2023 willen we in beeld brengen wat het 
belang van vervolgmonitoring is en welke kansen er liggen. Naast trendmonitoring kijken we daarbij 
ook naar de mogelijkheden voor effectmonitoring. 
 
 

  
 Afb. 6. Vervolgmonitoring onderzoeken leiden tot nieuwe inzichten voor herstelbeheer (bron: 
www.natuurkennis.nl). 
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3 Kennisontwikkeling 
 

3.1 Onderzoeksprogrammering 
In 2022 heeft de stuurgroep de onderzoeksprogrammering OBN 2023 vastgesteld. De 
onderzoeksprogrammering bestaat uit onderstaande drie onderzoeken. BIJ12 heeft de 
aanbestedingsprocedure van deze onderzoeken gestart. Opdrachtverlening vindt plaats in het eerste 
kwartaal van 2023. De deskundigenteams zorgen voor de inhoudelijke begeleiding van de 
onderzoeken. De VBNE ondersteunt waar nodig en BIJ12 organiseert de financiële handling.  
 
Op dit moment is de VBNE nog in gesprek met het ministerie van LNV over aanvullende financiering, 
waarmee mogelijk twee extra OBN 2023 onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Deze zijn oranje 
gemarkeerd in onderstaande tabel. De onderzoeken zijn in de volgende paragrafen kort beschreven. 
  

Nummer Onderzoek  Deskundigenteams 

OBN-2023-139-EA Afwegingskader maaibeheer  Beekdallandschap 
Laagveen- en zeekleilandschap 
Expertisegroep fauna 

OBN-2023-140-EA Veranderingen in de voedselkwaliteit 
voor herbivore dieren  

Nat zandlandschap 
Droog zandlandschap 
Duin- en kustlandschap 
Expertisegroep fauna 

OBN-2023-141-EA Verkerving van de zeereep voor een 
veerkrachtig duinlandschap  

Duin- en kustlandschap 

OBN-2023-142-EA Herstel van de samenwerking tussen 
boom en schimmel 

Droog zandlandschap 
Nat zandlandschap 

OBN-2023-143-EA Inrichtingsmaatregelen buiten N2000 
t.b.v. N2000 doelstellingen 

Droog zandlandschap 
Cultuurlandschap 
Expertisegroep fauna 

 

3.2  Onderzoek 1: Afwegingskader maaibeheer 
 

 
 
De afgelopen decennia heeft een vergaande mechanisatie en schaalvergroting plaatsgevonden van 
het maaibeheer van korte vegetaties in natuurgebieden. Vroeger maaide men handmatig of met klein 
materieel, terwijl maaien nu grootschalig plaatsvindt met zware tractoren. Op dit moment is weinig 
bekend over de ecologische consequenties hiervan voor de natuurkwaliteit. Naast positieve effecten - 
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zonder maaibeheer kunnen veel ecologische doelen sowieso niet bereikt worden in de Nederlandse 
natuur - kan maaien nadelige bijeffecten hebben.  
 

Naast inrichtingsmaatregelen, vormt beheer en onderhoud van bestaande en nieuwe natuur de 

belangrijkste stuurknop om natuurdoelen te behalen. Maaibeheer is één van de belangrijkste en 

meest toegepaste beheervormen voor de instandhouding van veel natuurtypen met een korte 

vegetatie. Denk aan verlandingsvegetaties in het laagveengebied, graslanden in beekdalen, 

cultuurgraslanden, stroomdalgraslanden in het rivierengebied, kalkgraslanden in het heuvellandschap 

en duinvalleien. Maaibeheer zorgt ervoor dat een korte kruidlaag met weinig strooisel in stand blijft, 

gaat struik- en boomopslag tegen en leidt tot verschraling. Extra maaibeheer en afvoeren is ook één 

van de voornaamste maatregelen in de herstelstrategieën voor stikstofgevoelige Natura 2000-

gebieden. 

 

Dit onderzoek brengt in beeld hoe optimaal maaibeheer eruitziet: welke tijdstippen, welke 

oppervlakten, welke fasering in ruimte en tijd en met welk materieel. Ook geeft het onderzoek inzicht 

in ecologische risico’s bij niet optimaal beheer, tegenstrijdige belangen tussen verschillende 

soortgroepen en kosteneffectiviteit van verschillende maaivormen. Het onderzoek resulteert in een 

praktisch bruikbaar, evidence-based afwegingskader voor het maaibeheer van korte vegetaties in 

verschillende landschapstypen. In het afwegingskader staan terrein specifieke omstandigheden en 

verschillende beheeralternatieven centraal, zowel ecologisch als qua kostenefficiëntie. Het onderzoek 

bestaat uit kennismontage op basis van bestaande literatuur en praktijkkennis van beheerders. 

Daarna gaan de onderzoekers aan de slag met gericht veldonderzoek om bestaande kennislacunes in 

te vullen. De looptijd van het onderzoek is vier jaar. 

 

3.3 Onderzoek 2: Veranderingen in voedselkwaliteit voor herbivore dieren 
 

 

In de laatste decennia zijn veel karakteristieke diersoorten van 
Nederlandse ecosystemen sterk achteruitgegaan. Een belangrijke oorzaak 
achter deze achteruitgang zijn de effecten van stikstofdepositie op het 
functioneren van deze ecosystemen. De achteruitgang vindt in Nederland 
sneller plaats in gebieden met hogere (cumulatieve) depositie van stikstof. 
De oorzakelijke relatie tussen stikstofdepositie en de achteruitgang van 
diersoorten is echter complex en verloopt via verschillende mechanismen. 
Voor herbivore dieren is een van deze mechanismen een verandering in 
voedselkwaliteit van de vegetatie.  

 
Bekend is dat de voedselkwaliteit van de vegetatie wordt beïnvloed door een toename van biologisch 
beschikbaar stikstof, maar ook door verzuring van de bodem. Hierdoor gaan mineralen in oplossing, 
spoelen ze uit, en veranderende de verhoudingen van C, N en P in planten. Ook zijn er aanwijzingen 
dat een toename van stikstofbeschikbaarheid leidt tot veranderingen in de gehalten van essentiële 
voedingstoffen. Verzuring leidt tot een verminderd aanbod van (sporen)elementen en/of 
veranderingen in element balansen in de plant en kan bovendien het effect van stikstofdepositie op 
C:N:P verhoudingen en die van essentiële voedingstoffen versterken. Verschillen in abiotische 
processen enerzijds en biotische eigenschappen (vegetatiesamenstelling en biotische interacties) 
anderzijds, zorgen ervoor dat deze effecten in elk ecosysteem verschillend verlopen.  
 

Diersoorten verschillen in de mate waarin zij kunnen anticiperen op voedselkwaliteitsveranderingen. 

Hun gevoeligheid voor hoge stikstofdepositie en de effecten van veranderde voedselkwaliteit  
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- positief of negatief voor groei en/of reproductie - is afhankelijk van de specifieke 

overlevingsstrategie en fysiologische adaptaties van een soort. De verwachting is dat soorten die 

relatief nauwe niches - in meso- tot oligotrofe, slecht gebufferde tot zure habitats - bezetten de 

grootste kans lopen om negatieve effecten van door stikstofdepositie veranderde voedselkwaliteit te 

ondervinden. 

 

Dit onderzoek geeft inzicht in het effect van stikstofdepositie op de voedselkwaliteit van de vegetatie 

in verschillende landschapstypen. Daarbij kijken de onderzoekers o.a. naar mogelijke relaties met de 

bodem, de mate van gevoeligheid voor hoge stikstofdepositie en de mogelijke gevolgen hiervan voor 

karakteristieke diersoorten (plant-dierrelaties). Inzicht in waar, wanneer en welke problemen met 

voedselkwaliteit zich voordoen als gevolg van overmatige stikstofdepositie, is de eerste noodzakelijke 

stap richting maatregelen om dergelijke ongewenste effecten ongedaan te maken. 

 

3.4  Onderzoek 3: Verkerving van de zeereep voor een veerkrachtig duinlandschap 
 

 
 

Beheerders zetten verstuiving in de duinen in als hét middel om verjonging van bodem en vegetatie 

te stimuleren. Ook gaat verstuiving negatieve effecten van stikstofdepositie en bodemverzuring 

tegen. In veel gebieden zijn daarom in de afgelopen jaren maatregelen genomen om verstuiving te 

herstellen of te initiëren, bijvoorbeeld door de aanleg van stuifkuilen en kerven. Met name voor 

behoud van de ontwikkeling van grijze en witte duinen op grotere schaal is dynamisering van de 

zeereep onmisbaar. 

 

Door suppleren vindt langs een groot deel van de Nederlandse kust aanzanding tegen de zeereep 

plaats. Alleen door kerven in de zeereep - natuurlijk of aangelegd - treedt grootschalige doorstuiving 

van dit zand vanaf het strand naar de achterliggende duinen op. Deze kerven dragen bij aan het in 

stand houden van de dynamiek van stuifkuilen, aan het vergroten van de verstuivingsgradiënt en 

daarmee aan de ruimtelijke effecten van overstuiving. In sommige situaties, met name op de 

Waddeneilanden, is primaire verstuiving, dus verstuiving vanuit de zeereep, vrijwel de enige manier 

om enige dynamiek in het duingebied te brengen. Doorstuiving via een gekerfde zeereep zorgt er ook 

voor dat het achterliggend gebied meegroeit. Verkerven van de zeereep dient daarmee drie doelen: 

ecologische ontwikkeling, zoetwaterzekerheid en veiligheid tegen overstromen.   
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Over het ontstaan en functioneren van natuurlijke kerven, de effectiviteit van aanleg van kunstmatige 

kerven en de wisselwerking met kustontwikkeling (suppleties) bestaat nog veel onduidelijkheid. De 

beschikbare kennis is nog niet systematisch bij elkaar gebracht. In dit onderzoek wordt antwoord 

gegeven op de vragen: wat is de ecologische ontwikkeling achter een gekerfde/losgemaakte zeereep 

in vergelijking tot aangrenzende gebieden waar de zeereep niet gekerfd is? Wat zijn de 

sleutelfactoren die bepalend zijn voor het succes van aangelegde of autonome kerven? Wat kan de 

bijdrage zijn van kerven aan het meegroeien met de zeespiegelstijging? En waar en wanneer leiden 

suppleties tot embryonale duinontwikkeling - en daarmee tot een beperkte doorvoer van zand - en 

waar en wanneer stimuleren ze juist de landwaartse doorvoer via kerven? Het onderzoek bestaat uit 

verschillende fases. Eerst maken de onderzoekers een selectie van onderzoeksgebieden waar zij 

onderzoek naar geomorfologie en het kustsysteem doen. Vervolgens vindt vegetatieonderzoek plaats, 

waarna de resultaten worden uitgewerkt in een onderzoeksrapport. Het onderzoek duurt in totaal 

drie jaar. 

 

3.5 Onderzoek 4: Herstel van de samenwerking tussen boom en schimmel 
 

 
 

In weinig verstoorde levensgemeenschappen werken vrijwel alle vaatplanten samen met 

mycorrhizaschimmels, vooral om aan voldoende voedingsstoffen te komen. Dit geldt bij uitstek voor 

bossen waar het bodemleven een cruciale schakel is in het functioneren van het bos-ecosysteem. 

Stikstofdepositie heeft deze samenwerking sterk verstoord. Van de 900 soorten paddenstoelen die 

ecto-mycorrhiza (EM) vormen, staat 69 % op de rode lijst. Veel van de niet bedreigde soorten zijn ook 

uit het bos verdwenen en komen tegenwoordig vooral in lanen voor. De nog algemene soorten in het 

bos maken een minder uitgebreid schimmelnetwerk en hebben soms een deels saprotrofe 

levenswijze, wat duidt op een minder intensieve samenwerking. Hierdoor komen bomen minder 

makkelijk aan de nutriënten die vrijkomen uit de strooiselafbraak. De tegenwoordig bijzonder slechte 

conditie van onder andere zomereik, die gepaard gaat met een sterk gewijzigde bladsamenstelling, is 

waarschijnlijk mede een gevolg van de verstoring van de mycorrhiza interactie.  

De gevolgen van de onbalans in nutriënten voor de fauna staan volop in de belangstelling. Het 

probleem is het meest duidelijk op de sterk uitgeloogde, hogere zandgronden. Maar een bijna even 

sterke achteruitgang van ecto-mycorrhiza paddenstoelen in het heuvellandschap, de leembossen, 

bossen in de duinen en broekbossen, laat zien dat in een heel groot deel van onze bossen de 
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schimmel-boom samenwerking sterk verstoord is. Er is behoefte aan een methode om de mate van 

samenwerking tussen boom en schimmel te kunnen vaststellen, inclusief de effecten van een 

verminderde samenwerking op zowel de vitaliteit van de boom, als op de diversiteit van de 

mycoflora.  

 

Centraal in het onderzoek staat het verkrijgen van een goed overzicht van welke factoren de 

samenwerking tussen boom en schimmel beïnvloeden. De focus van het onderzoek is op de meest 

relevante situaties in de droge en vochtige bossen op de zandgronden en ectomycorrhiza-schimmels. 

Het onderzoek legt de basis voor de ontwikkeling van een maatlat die ter plekke de mate van 
aantasting van deze samenwerking met behulp van veldwaarnemingen en gemakkelijk/goedkoop uit 
te voeren metingen kan aangeven. De maatlat kan ook aangeven wat de consequenties zijn voor 
zowel boomvitaliteit als diversiteit van de mycoflora. 
 

3.6 Onderzoek 5: Inrichtingsmaatregelen buiten N2000 t.b.v. N2000 doelstellingen 
 

Als onderdeel van het werken naar oplossingen 
voor de stikstofproblematiek is de focus van 
‘natuurbescherming binnen de grenzen van 
Natura2000 gebieden’ verbreed naar een visie 
waarbij ook de aangrenzende (agrarische) 
gebieden een rol spelen. Rond de Natura2000 
gebieden zal intensieve landbouw met negatieve 
impact op natuur en milieu, plaats moeten maken 
voor een meer ecologische en duurzame 
bedrijfsvoering. Op deze manier vormt deze 
landbouw geen bedreiging meer voor de 
Natura2000 gebiedsdoelstellingen, maar levert er 
ook zelfs een positieve bijdrage aan. Ook andere 
dan agrarische gebruiksvormen in deze 
overgangsgebieden rond de Natura2000 gebieden 
kunnen met een andere inrichting of beheer 
bijdragen aan het realiseren van betreffende 
Natura2000 doelstellingen. 

 Afb. 7. Zoneringsmodel nationale parken (bron: 

www.nationaleparkenbureau.nl) 

 

 
Hoewel het vaak al wel duidelijk is hoe de bedreigingen weggenomen kunnen worden, is het veel 
minder duidelijk hoe de positieve bijdragen aan de Natura2000 doelstellingen het best verwezenlijkt 
kunnen worden. De doelstelling is niet ‘simpelweg’ het grootschalig herinrichten van nieuwe natuur 
ten behoeve van Natura2000 soorten en habitats, of het toepassen van duurzame 
landbouwmethoden, maar het per gebied zoeken naar manieren waarop natuur en menselijk gebruik 
kunnen samengaan. Hierbij kan gedacht worden aan mozaïeken van natuur- en cultuurgrond, 
natuurinclusieve landbouw en landbouwinclusieve natuur. Vanuit sectoraal beleid wordt hier door 
agrarische organisaties en TBO’s over nagedacht en soms al aan gewerkt. Alleen door inzichtelijk te 
maken welke inrichtings- en gebruiksvormen buiten Natura2000 gaan bijdragen aan de doelen van 
Natura2000 kan de volle potentie van deze gebiedsgerichte aanpak verwezenlijkt worden.  
 
Binnen de huidige perceptie van natuurinclusieve inrichting van gebieden buiten natuurgebieden 
beperkt de aandacht zich vaak tot wat met agrarische bedrijfsvoering en milieuvriendelijke 
teeltsystemen (inclusief geen / minder pesticidengebruik) kan worden bereikt voor soorten en 
natuurwaarden van het agrarisch landschap. Dit wordt vervolgens gerealiseerd met agrarisch natuur- 
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en landschapsbeheer. Hierin zit het beheer van landschapselementen, maar ook een areaal grasland- 
en (perceelsgericht) akkerbeheer ten bate van doelsoorten van het boerenland (zie bijvoorbeeld de 
ANLb-soortenfiches van BIJ12). Het is de vraag in welke mate de inrichtings- en beheermaatregelen 
die hieruit voortkomen, bijdragen aan succesvol leef- en voortplantingsgebied voor Natura2000-
gebiedsoorten. Of dat er in de overgangsgebieden rond Natura2000 andere of aanvullende 
maatregelen nodig zijn voor de soorten en typen van de Natura2000 gebieden.   
 
Het onderzoek is adaptief en lerend van aard gericht op resultaten op korte termijn die gebruikt 
kunnen worden in de praktijk: welke inrichtings- en beheermaatregelen buiten Natura2000 zijn 
kansrijk om bij te dragen aan de Natura2000 doelstellingen en welke zijn dat niet? Het doel is een 
advies te geven over welk type maatregelen, bij welke omvang en bij welk beheer of (agrarisch) 
medegebruik daadwerkelijk gaan bijdragen aan systeemherstel. En tevens welke maatregelen 
weliswaar passen bij natuurinclusief beheer/gebruik of het realiseren van de Basiskwaliteit, maar niet 
de potentie hebben om de Natura2000 doelen (significant) te ondersteunen. Naast inrichting en 
beheer wordt ook de connectiviteit met het Natura2000 gebied of de landschappelijke zonering van 
natuurlijke kenmerken rondom Natura2000 in de advisering betrokken. Concreet wordt verwacht 
een set interventies te ontwikkelen, die mogelijk verder modelmatig kunnen worden uitgewerkt. De 
focus van het onderzoek is gericht op het droog zandlandschap. Als het onderzoek succesvol is kan, 
de aanpak worden opgeschaald naar de andere landschappen.  
  

Kennisontwikkeling Programma Natuur 
In 2023 start OBN Natuurkennis met zes onderzoeken voor Programma Natuur: 

• Functioneel herstel van schraalgraslanden in het droge heidelandschap (deskundigenteam Droog 
Zandlandschap)  

• Bevloeiing met oppervlaktewater als herstelmaatregel in basenrijke trilvenen (deskundigenteam 
Laagveen- en Zeekleilandschap)  

• Herstel rijkere eikenbossen (deskundigenteam Droog Zandlandschap)  

• Systeemherstel Heuvelland (deskundigenteam Heuvelland)  

• Natuurinclusieve landbouw in overgangsgebieden (deskundigenteam Cultuurlandschap)  

• Robuuste en weerbare laagveensystemen tegen uitheemse rivierkreeft (Expertisegroep Fauna) 
 
Daarnaast zijn we in gesprek met het ministerie van LNV over extra financiering voor deze zes 
onderzoeken voor Programma Natuur: 

• Het belang van oude successiestadia in de duinen voor een hoge 
biodiversiteit  (deskundigenteam Duin- en Kustlandschap)  

• De rol van stikstofdepositie en ruimtelijke gradiënten binnen het laagveenmoeras op 
ongewervelden (deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap)    

• Duurzame basenrijkdom natte schraallanden (deskundigenteam Beekdallandschap)  

• Maaien tegen de klippen op: strategieën voor insectvriendelijk maaibeheer in tijden van 
stikstofoverschot (deskundigenteam Cultuurlandschap)   

• Mega-suppleties en zeewaartse duinontwikkeling (deskundigenteam Duin- en Kustlandschap) 

• Verbinden laagveengebieden via de Flevopolder en Gelderland (deskundigenteam Laagveen- en 
Zeekleilandschap) 
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4 Kennisdeling 
 

4.1 Communicatiestrategie 
 
Doelgroepen 
Mensen uit wetenschap, beheer en beleid vormen de doelgroep voor de kennisdellingsactiviteiten 
van OBN Natuurkennis. In 2022 voeren we een behoeftenonderzoek uit onder deze drie 
doelgroepen. Het behoeftenonderzoek geeft inzicht in wat onze doelgroepen willen leren, hoe ze 
leren en welke communicatiemiddelen geschikt zijn. De kennisdelingsactiviteiten in 2023 stemmen 
we af op de uitkomsten van dit onderzoek. 
 
Vooruitlopend op het behoeftenonderzoek onderscheiden we de volgende informatiebehoeftes: 

• onderzoekers zijn geïnteresseerd in alle details van een onderzoek. Ze letten op de 
wetenschappelijke kwaliteit en vinden het belangrijk dat onderzoeken verifieerbaar en 
herhaalbaar zijn. Kennisleemten voor vervolgonderzoek zijn van belang; 

• beheerders willen weten wat zij kunnen doen om de natuurkwaliteit te verbeteren en een 
bepaald beheerdoel te bereiken. Ze zijn geïnteresseerd in de effecten van ingrepen op de 
natuurkwaliteit; 

• beleidsmakers zijn op zoek naar onderbouwing voor beleidskeuzes. Ze willen weten wat de stand 
van de kennis is op het gebied van bijvoorbeeld stikstof, klimaatadaptatie of biodiversiteitsverlies 
en welke oplossingsrichtingen er voorhanden zijn. 

 
Waar onderzoekers gehele onderzoeksrapporten lezen, zien beheerders en beleidsmakers hun 
informatie graag beknopt en to the point. Voor alle doelgroepen moet de informatie overtuigen en 
inspireren, zodat mensen uit het netwerk enthousiast raken om ermee aan de slag te gaan. 
 

    
Afb. 8. Kennisdeling tijdens veldwerkplaatsen 

 
Werkwijze 
Het OBN-team van de VBNE ondersteunt de deskundigenteams en de onderzoekers bij de 
communicatie van de onderzoeksresultaten. Voor elk onderzoek stellen we een communicatieplan 
op, waarin doelgroepgerichte en toepasbare communicatiemiddelen staan. Het communicatieplan 
geeft antwoord op de volgende vragen: 

• Voor welke doelgroepen zijn de onderzoeksresultaten interessant en waarom? 

• Wat is het doel van de communicatie?  

• Wat kan de doelgroep doen met de informatie? 

• Wat is de kern van de boodschap die we over willen brengen? 

• Welke communicatiemiddelen zijn hiervoor geschikt? 
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Gedurende de looptijd van de onderzoeken heeft het OBN-team meerdere keren contact met de 
onderzoekers en de begeleidende deskundigenteams. Al tijdens de uitvraag vragen we inschrijvers 
om kennisdelingsactiviteiten op te nemen in hun projectplan. Zodra de opdracht is gegund, heeft de 
projectleider contact met het OBN-team om de communicatiemogelijkheden tijdens en na het 
onderzoek te bespreken. Soms kan er bijvoorbeeld al tijdens het onderzoek een video gemaakt 
worden van veldwerkzaamheden of zijn er tussenresultaten beschikbaar. Als het concept 
eindrapport klaar is, volgt opnieuw contact om de communicatie acties concreet te maken. De 
deskundigenteams dragen zorg voor de inhoudelijke kwaliteit van de onderzoeksrapporten en de 
artikelen. Het OBN-team ondersteunt bij de opmaak en de vertaling van onderzoeken naar andere 
communicatiemiddelen. 
 
Middelen 
Alle onderzoeksrapporten publiceren wij op de website Natuurkennis. Van elk onderzoek verschijnt 
minimaal een artikel in een vakblad en organiseren wij een veldwerkplaats voor beheerders en 
beleidsmakers. Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden voor kennisdeling, zoals brochures, 
posters, themapagina’s, nieuwsberichten, filmpjes, podcasts en social media. Op basis van de 
boodschap en de doelgroep bepalen de deskundigenteams in overleg met de communicatieadviseur 
van de VBNE het beste middel. In onderstaande tabel staan voorbeelden. 
 

Publicaties Trainingen Media 

• Rapport 

• Brochure 

• Artikel 

• Folder 

• Poster 

• Infographic 

• Story map 

• Interactieve pdf 

• Boek 

• Veldwerkplaats 

• Cursus 

• Excursie 

• Workshop 

• Webinar 

• College 

• Expertsessie 

• Congres 

• E-learning 

• Blog 

• Vlog 

• Podcast 

• Video 

• Documentaire 

 

 
Afb. 9. Video over het veldonderzoek herstel konijnenpopulaties (bron: www.natuurkennis.nl). 
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4.2 Kennisdelingsactiviteiten algemeen 
In deze paragraaf beschrijven we de kennisdelingsactiviteiten van het OBN-team. Op basis van de 
uitkomsten van het behoeftenonderzoek, ontwikkelen we daarnaast in 2023 nieuwe activiteiten 
gericht op de drie doelgroepen.  
 

Wat Activiteiten 

Natuurkennis 
website 

• Actualisering: in 2023 starten we met de actualisering van de Natuurkennis 
website. We onderzoeken het gebruik en de gewenste functionaliteiten en 
ontwikkelen een plan van aanpak. Na de actualisatie sluit de website beter 
aan op de behoeften van onze doelgroepen. Daarbij kijken we ook naar 
nieuwe doelgroepen die onze website nu nog niet goed weten te vinden, 
zoals waterbeheerders. 

• Interactieve en beeldende onderzoeksresultaten: de onderzoeksrapporten 
staan op dit moment als PDF op de Natuurkennis website. Zeker oudere 
rapporten zijn niet altijd goed vindbaar. We ontwikkelen een methode om 
onderzoeksresultaten op een interactieve manier te delen. Ook gaan we 
onderzoeksresultaten meer beeldend maken, bijvoorbeeld met videos en 
infographics. 

Veldwerk-
plaatsen 

• Professionaliseren: jaarlijks organiseren we circa 12 veldwerkplaatsen over 
nieuwe natuurkennis. Tijdens de veldwerkplaatsen delen OBN onderzoekers 
hun inzichten met terreinbeheerders, zodat zij deze kennis in de praktijk 
kunnen brengen. In 2023 willen we ook de meest succesvolle 
veldwerkplaatsen van de afgelopen jaren herhalen. De veldwerkplaatsen zijn 
een begrip onder onze doelgroepen. We willen deze verder 
professionaliseren, door bijvoorbeeld nieuwe werkvormen uit te proberen. 

Aangrijpings-
punten voor 
natuurherstel 
(Ecologisch 
Assessment) 

• Vergroten bekendheid: in 2021 en 2022 ontwikkelden we een animatie en 
gaven we webinars over de aangrijpingspunten voor natuurherstel uit het 
Ecologisch Assessment. Ook in 2023 gaan we communicatiemiddelen 
inzetten om de bekendheid hiervan te vergroten. We richten ons daarbij op 
professionals direct rond het OBN Natuurkennis netwerk, bijvoorbeeld 
beleidsmakers die werken aan natuurbeleid, maar OBN nog niet kennen. 

• Systeemherstel voor bestuurders: systeemherstel is een ingewikkeld 
verhaal. Het is van belang dat we dit verhaal zodanig kunnen vertellen dat 
het begrijpelijk is voor bestuurders, zoals de provinciale statenleden. 
Hiervoor gaan we communicatiemiddelen ontwikkelen. 

Nieuws 
 

• Nature Today: elke twee weken plaatsen we een nieuwsbericht op Nature 
Today. Nature Today deelt actuele gebeurtenissen in de natuur met een 
breed publiek en specifieke doelgroepen. Op Nature Today plaatsen we 
gepubliceerde onderzoeken, veldwerkplaatsen en natuurkennis over actuele 
thema’s. 

• Social media: we maken gebruik van Linkedin en Twitter om kennis te delen 
en het netwerk te onderhouden en te laten groeien. De inzet op social 
media was tot nu toe beperkt. In 2023 onderzoeken we hoe we ons social 
media bereik kunnen vergroten, zodat een actieve online community 
ontstaat. 

• Vakblad Natuur, Bos en Landschap: vier keer per jaar verschijnt de OBN 
Natuurkennis nieuwsbrief in het Vakblad Natuur, Bos en Landschap. 
Beheerders, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, landgoedeigenaren en 
studenten blijven via het vakblad op de hoogte van de laatste 
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ontwikkelingen binnen hun vakgebied. In de nieuwsbrief staan de recent 
verschenen onderzoeksrapporten. Ook schrijven we jaarlijks een 
themanummer. De nieuwbrief delen we daarnaast op de Natuurkennis 
website en social media. 

Huisstijl • Vergroten herkenbaarheid: het OBN Natuurkennis netwerk bestaat al 30 
jaar. We willen de huisstijl en het logo van OBN moderniseren, waarbij we 
de herkenbaarheid voor de doelgroepen vergroten. We ontwikkelen 
professionele templates voor rapporten, presentaties en andere 
communicatiemiddelen. 

 

 
Afb. 10. Tweewekelijks verschijnt een OBN Natuurkennis nieuwsbericht op Nature Today (bron: 

www.naturetoday.nl). 

 

4.3 Kennisdelingsactiviteiten deskundigenteams 
De deskundigenteams werken naast kennisontwikkeling ook aan kennisdeling. Dit doen zij dagelijks 

door als ambassadeur binnen hun netwerk nieuwe kennis te verspreiden. Daarnaast werken zij aan 

kennisdelingsactiviteiten binnen hun landschap. Een aantal van deze activiteiten zijn al bekend voor 

2023. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. Gedurende het jaar vullen de deskundigenteams 

de activiteiten aan op basis van actuele vragen en ontwikkelingen. Een aantal kennisdeling 

activiteiten zijn van 2022 doorgeschoven naar 2023. 

 

Lector natuurkennis 

Er verschijnen jaarlijks vele rapporten van OBN Natuurkennis onderzoeken. Alle kennis is terug te 

vinden op de Natuurkennis website. Vakbladen publiceren artikelen over onze onderzoeken, we 

vertalen de resultaten in toegankelijke brochures en organiseren veldwerkplaatsen. Toch horen we 

dat onderzoeken niet altijd goed gelezen worden of niet goed terecht komen bij onze doelgroepen. 

Het blijkt dat zij lang niet altijd bekend zijn met hoe en waar zij bestaande en nieuwe natuurkennis 

kunnen vinden. Het OBN Natuurkennis netwerk heeft al langere tijd het idee om een natuurkennis 
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lector aan te stellen die op MBO en HBO opleidingen een breed publiek bekend maakt met de OBN 

Natuurkennis onderzoeken. De belangrijkste taken van deze lector zijn:  

• het integreren van nieuwe beheerkennis in het curriculum van de opleidingen: actueel houden 

van de lesstof en deze ook zelf doceren. 

• het vertalen van OBN Natuurkennis onderzoek naar de beheerpraktijk: studenten trainen in het 

toepassen van onderzoeksresultaten. 

Door in de basis (opleidingen) al een brede doelgroep bekend te maken met de kennis van OBN 

Natuurkennis, kunnen we met gerichte inspanningen een groot effect behalen. De vorm staat open 

voor discussie en is afhankelijk van de interesses en behoeftes van opleidingen. Een idee is om een 

lector aan te stellen die meerdere opleidingen kan bedienen. Een andere optie is een toegewijde 

leerstoel op een bepaalde opleiding. Dit biedt meer ruimte voor onderwijs. Komend jaar willen we de 

mogelijkheden voor een lector natuurkennis verder onderzoeken. 

 

Deskundigenteam Activiteiten 

Beekdallandschap Brochure en kennisdag beekbodemverhoging (budget: €22.500 + €7.500) 
Beekbodemverhoging als maatregel ten hoeve van grootschalig hydrologisch 
herstel staat op dit moment volop in de belangstelling bij water- en 
terreinbeheerders. Er zijn de afgelopen jaren verspreid over het land al een 
aantal projecten uitgevoerd. Elk met een andere aanpak wat betreft 
omvang, spreiding in ruimte en tijd, techniek en toegepast materiaal. We 
willen de opgedane kennis bundelen en de voor- en nadelen op een rij 
zetten als basis voor toekomstige projecten. We doen dit in de vorm een 
brochure en een kennisdag. 

Cultuurlandschap Kenniscompilatie bodemprocessen (budget: €20.000) 
Voor voedselvoorziening kan de betekenis van het leven in de dunne oplaag 
van de bodem niet overschat worden’’ aldus Wim Schippers in Boeren met 
Ontzag (2016). Daarom is er behoefte aan kennis over  de werking van 
jaarronde bodemprocessen en hoe dit samenhangt met 1. bovengrondse 
biodiversiteit en 2. productie. Hiertoe zetten we de kennis op een rij voor 
terreinbeheerders/eigenaren en agrarisch ondernemers. Zowel uit 
onderzoek als uit praktijkexperimenten. De opbouw is als volgt: 1) globale 
kennis over het functioneren van het bodemvoedselweb onder invloed van 
input van nutriënten. 2) inzoomen op bodembiologie en schimmels. 
 
Kennisdag ANLbeter (budget: €7.500) 
In een kennissessie gaan we bezig met het identificeren van ecologische 
knelpunten in het huidige ANLb (bijvoorbeeld: habitateisen van doelsoorten 
die middels ANLb onvoldoende worden gedekt, beheervormen die 
functioneren als ecologische val, etc.). Hier koppelen we concrete 
verbeterpunten aan, zoals nieuwe maatregelen of aanpassingen aan 
bestaande maatregelen. Het resultaat van deze deskundige, ecologische blik 
op het ANLb met concrete verbeterpunten delen we met betrokken partijen. 

Droog 
zandlandschap 

Themadag bosbegrazing (budget: €7.500) 
De relatie tussen bosbegrazing en de ontwikkeling van de natuurkwaliteit in 
droge bossen is een veel bediscussieerd onderwerp. We organiseren een 
themadag bosbegrazing over de visie op droge bossen en de verschillende 
zienswijzen op bosbegrazing: wat is de staat waarin de Nederlandse bossen 
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momenteel verkeren, wat is de invloed van de belangrijkste drukfactoren en 
wat is de ecologische invloed van grote grazers daarop. 

Duin- en 
kustlandschap 

Inrichting en beheer kustbroedvogelbiotopen (budget: €10.000) 
We ontwikkelen communicatiemiddelen om het onderzoek inrichting en 
beheer kustvogelbroedbiotopen te delen met beheerders. We denken aan 
een video en andere middelen om beheerders goede handvatten te geven. 
 
Kenniscompilatie dynamisering van de zeereep (budget: €10.000) 
Er zijn behoorlijke opgaven voor dynamisering van de zeereep, onder andere 
vanwege zeespiegelstijging en drinkwatervoorziening. Een groot deel van de 
dynamisering projecten levert niet het gewenste resultaat. Er is een 
inventarisatie en handreiking ontwikkeld. We werken aan een levend 
document (kenniscompilatie) die onderdeel kan worden van de 
Natuurkennis website. 

Heuvellandschap Systeemherstel beeldend maken (budget: €20.000) 
In het Heuvellandschap werken we hard aan systeemherstel. We willen de 
veranderingen in het landschap beter zichtbaar maken voor het bredere 
publiek, waaronder gemeenten en bewoners. Ook willen we 
onderzoeksresultaten beeldend maken. Bijvoorbeeld met video’s, 
tekeningen en impressies. 

Nat zandlandschap Kenniscompilatie soortenrijke bossen op landbouwgronden (€10.000) 
In 2022 is het OBN rapport ‘Naar een strategie voor soortenrijke bossen op 
voormalige landbouwgronden’ verschenen. Dit rapport beschrijft op heldere 
wijze de keuzes die beleidsmakers en beheerders tegenkomen voor de 
ontwikkeling van bossen op voormalige landbouwgronden op de hogere 
zandgronden. In een eerder stadium is een dergelijk onderzoek in 
Vlaanderen uitgevoerd voor de ontwikkeling van soortenrijke bossen op 
(rijkere) leemgronden. We maken een compacte, toegankelijke 
kenniscompilatie van deze twee onderzoeken voor beleidsmakers en 
beheerders. 
 
Vergelijkend fotodocument van effecten in de natuur (€25.000) 
Beleidsmakers en terreinbeheerders krijgen vaak de vraag hoe effecten van 
stikstof, verdroging en verzuring in het veld te zien zijn. De wens is om aan 
de hand van beeldmateriaal uit het verleden en heden duidelijk te kunnen 
maken welke effecten optreden in de natuur. Aan de hand van 20 tot 25 
voorbeelden kan een goed beeld geschetst worden op welke wijze de natuur 
te lijden heeft onder de belangrijkste knelpunten. Dit is een belangrijk 
communicatiemiddel om de shifting baseline onder de aandacht te brengen. 

Rivierenlandschap Inspiratiedocument (budget: €10.000) 
We willen een inspiratiedocument ontwikkelen over een relevant 
rivierenonderwerp voor de Natuurkennis website. Interessante 
onderwerpen zijn overstromingsvlaktes en smart rivers voor het 
benedenrivierengebied. 
 
Workshop visstand Rijntakken (budget: €7.500) 
In 2022 verschijnt er een rapport van IMARES over alle vismonitoringsdata 
van de rivieren van de afgelopen 30 jaar en een promotieonderzoek over 
vissen in geulen van de Rijntakken. Op basis van deze onderzoeken gaan we 
een workshop organiseren over ontwikkelingen in de visstand. 
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Kennisdeling Programma Natuur 

De kennisdelingsactiviteiten van OBN Natuurkennis en Programma Natuur hebben overlap. We 

maken over en weer gebruik van onderzoeksresultaten en expertise. Vanuit Programma Natuur 

werken we in 2023 onder andere aan een groot natuurkennis congres en een veldwerkweek over 

systeemherstel. Daarnaast organiseren we expertsessies over systeemherstel voor de provincies en 

richten we expertise teams op die kortdurend beleidsmakers en terreinbeheerders kunnen adviseren 

over actuele natuurherstel onderwerpen. Bestaande kennis delen we daarnaast via kennismontage 

projecten, waarbij deskundigen ‘raad en daad’ adviezen geven aan terreinbeheerders en 

beleidsmakers met actuele vragen. Bovenstaande activiteiten zijn deels vanuit het kennisdeling 

budget van OBN Natuurkennis en deels vanuit het budget van programma natuur gefinancierd. 
 
 

 

   
Afb. 11. Kennisdeling activiteiten van de deskundigenteams: infographics, expert sessies en brochures (bron: 

www.natuurkennis.nl). 
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5 Financiën 
 
 

5.1 Inkomsten 
In 2021 is de financiering van OBN Natuurkennis voor 2022 en 2023 vastgesteld. In dit hoofdstuk 
geven wij inzicht in de inkomsten en uitgaven in 2023, gebaseerd op de eerder vastgestelde 
budgetten in de begroting 2022-2023. 
 
In 2023 is in totaal € 1.885.000 beschikbaar voor OBN Natuurkennis. Dit budget bestaat uit 
€1.014.000 van IPO/BIJ12 voor het uitvoeren van onderzoeken en een subsidie van € 871.000 van 
LNV voor onder andere de deskundigenteams, kennisverspreiding, advisering, monitoring, 
aanbesteding en coördinatie van het netwerk.  
 
Voor de drie OBN 2023 onderzoeken is geen cofinanciering aangevraagd. De inkomsten vanuit 
mogelijke aanvullende financiering voor de twee extra OBN 2023 onderzoeken en overschotten uit de 
2022 budgetten voor kennisontwikkeling en kennisdeling zijn op dit moment nog niet bekend en als 
p.m. ingevuld. 
 

5.2 Uitgaven 
In de begroting van OBN Natuurkennis onderscheiden we zes type uitgaven: 

1. Kennisontwikkeling: de uitgaven voor de drie onderzoeken OBN 2023; 
2. Kennisarticulatie: vergoedingen voor de deskundigenteams, adviescommissie en stuurgroep 

die onmisbaar werk verzetten voor kennisontwikkeling en kennisdeling; 
3. Kennisverspreiding: alle communicatieactiviteiten, waaronder nieuwsbrieven, website, 

jaarverslag en communicatieprojecten van de deskundigenteams; 
4. Ondersteuning en coördinatie: de werkzaamheden van het OBN-team voor het coördineren 

van het OBN Natuurkennis programma; 
5. Aanbestedingen: financiering BIJ12 voor het aanbesteden van de drie onderzoeken OBN 

2023; 
6. Onderzoek, advisering en monitoring: meerwerk van lopende en vervolgmonitoring van 

afgeronde onderzoeken en vergoeding voor advisering door deskundigen. 
 
De budgetverdeling over de verschillende posten is gebaseerd op ervaring met de uitputting in 
eerdere jaren. Een aantal posten zijn in 2022 en 2023 verlaagd ten opzichte van de jaren daarvoor. 
Deze posten wordt gedeeltelijk bekostigd vanuit de extra subsidie voor het Programma Natuur.



   
 

 
                         
 

5.3 Begroting 2022-2023 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTEN 2022 2022 2023 2023

1 Financiering Ministerie LNV via VBNE 856.000€            871.000€            

2 Financiering IPO via BIJ12 978.500€            onderzoeksbudget via BIJ 12 (> 1 miljoen) 1.014.000€         

3 Cofinanciering onderzoek door derden nvt nvt

4 Aanvullende opdrachten nvt p.m.

5 Cofinanciering adviesaanvragen nvt p.m.

6 Overschotten voorgaande jaren nvt p.m.

Totaal 1.834.500€         1.885.000€         
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UITGAVEN
1 Kennisontwikkeling Cofinanciering nvt Totaal Budget Cofinanciering nvt Totaal Budget

1.1 Vergroten en verbinden langs Macrogradienten 326.000€            Afwegingskader maaibeheer 400.000€            

1.2 Effecten van nutrienten fluxen op kwelzones 326.000€            Verandering voedselkwaliteit 350.000€            

1.3 Naar  een klimaatrobuust watersysteem 326.000€            Verkerven zeereep 200.000€            

evt. ophogen met overschotten nvt p.m.
Subtotalen 978.000€            950.000€            

2 Kennisarticulatie (Deskundigenteams) Per uur/stuk; uren/stuks per jaar

2.1 Stuurgroep en Adviescommissie vacatievergoeding € 161,00/keer x 12 1.932€                 vacatievergoeding € 171,00/keer x 12 2.052€                 

2.2 Vergoeding voorzitters (max. 96u/jr/DT * 6) € 108,00 x 500u 54.000€               (max. 96u/jr/DT * 6) € 116,00 x 500u 58.000€               

2.3 Vergoeding Vice-voorzitters (max. 64u/jr/DT * 8) € 108,00 x 500u 54.000€               (max. 64u/jr/DT * 8) € 116,00 x 500u 58.000€               

2.4 Vergoeding secretarissen (max. 160u/jr/DT * 7) € 97,00 x 1.000u 97.000€               (max. 160u/jr/DT * 7) € 104,00 x 1.000u 104.000€            

2.5 Vergoeding onderzoekers (ca. 6 onderz./ DT) (max. 4 bijeenk./jr * 8) € 161,00 x 180 28.980€               (max. 4 bijeenk./jr * 8) € 171,00 x 180 30.780€               

2.6 Werkbudget DT's (max 4 bijeenk./jr * 8)€ 300,00 x 32 9.600€                 (max 4 bijeenk./jr * 8)€ 320,00 x 32 10.240€               

Subtotaal 245.512€            263.072€            

3 Kennisverspreiding n.a.v. onderzoeksresultaten

3.1 NieuwsbriefVakblad NBL (opmaak, druk en verspreiding) 4 x €2.000 8.000€                 8.000€                 

3.2 Opmaak OBN rapporten, brochures, jaarplan/verslag minder druk, meer digitaal 5.500€                 4.000€                 

3.3 Beheer, onderhoud en updates website Natuurkennis.nl inhaalslag website in 2022 10.000€               5.000€                 

3.4

Kennisverspreiding over onderzoeksresultaten OBN: 

bijeenkomsten, brochures,beheerdersdag, e-learning, 

themapagina's etc.)

stelpost obv voorgaande jaren 150.000€            125.000€            

3.5

Kennisverspreiding voor betekenis OBN onderzoeksresultaten 

voor bestuur/beleid

10.000€               10.000€               

Subtotaal 183.500€            152.000€            

4  Ondersteuning en coördinatie OBN Kennisnetwerk 

3.1 inzet programmaleider €107 x 1.200 uur 128.400€            €115 x 1.200 uur 138.000€            

4.2 inzet programma medewerker €90,00 x 1.300 uur 117.000€            €100,00 x 1.300 uur 130.000€            

4.3 inzet secretariaat (dagdeel p/w) €65,00 x 180 uur 11.700€               €70,00 x 180 uur 12.600€               

4.4 communicatiemedewerker (dag p/w) €82,00 x 360 uur 29.520€               €95,00 x 360 uur 34.200€               

4.4 financiële administratie 7.000€                 7.500€                 

4.5 accountantsverklaring 3.000€                 3.000€                 

Subtotaal 296.620€            325.300€            

5 Ondersteuning aanbestedingen OBN onderzoek

5.1 Vergoeding BIJ12 €115 x 50 uur / aanbesteding 17.250€               Stelpost: 3 aanbestedingen 17.250€               

Subtotaal 17.250€               17.250€               

6 Onderzoek, advies en langjarige monitoring OBN-experimenten

6.1 Onderzoek (aanvullende bijdragen/meerwerk OBN-projecten) 50.000€               50.000€               

6.2 Advisering door deskundigen natuurherstel/natuurbeheer wordt deels door UPN gedekt 20.000€               20.000€               

6.3 Monitoring afgeronde OBN projecten voor inzicht in effecten lange 43.000€               43.000€               

Subtotaal 113.000€            113.000€            

Totaal 1.833.882€         1.820.622€         



   
 

 
                         
 

Bijlage 1: nieuwe onderzoeken OBN Natuurkennis in 2023 
 

In deze bijlage zijn de definitieve onderzoeksvoorstellen van de onderzoeken 139, 140 en 141 

opgenomen. De deskundigenteams ontwikkelen definitieve onderzoeksvoorstellen voor de 

onderzoeken 142 en 143 zodra er zekerheid is op financiering. 

 

Nummer Onderzoek  Deskundigenteams 

OBN-2023-139-EA Afwegingskader maaibeheer  Beekdallandschap 
Laagveen- en zeekleilandschap 
Expertisegroep fauna 

OBN-2023-140-EA Veranderingen in de voedselkwaliteit 
voor herbivore dieren  

Nat zandlandschap 
Droog zandlandschap 
Duin- en kustlandschap 
Expertisegroep fauna 

OBN-2023-141-EA Verkerving van de zeereep voor een 
veerkrachtig duinlandschap  

Duin- en kustlandschap 

OBN-2023-142-EA Herstel van de samenwerking tussen 
boom en schimmel 

Droog zandlandschap 
Nat zandlandschap 

OBN-2023-143-EA Inrichtingsmaatregelen buiten N2000 
t.b.v. N2000 doelstellingen 

Droog zandlandschap 
Cultuurlandschap 
Expertisegroep fauna 
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OBN-2023-139-EA Afwegingskader maaibeheer  
Opsteller  Deskundigenteams Beekdallandschap & Laagveen- en Zeekleilandschap  

Contactpersoon  Rob van Dongen (voorzitter DT Beekdallandschap)  

Datum  29-9-2022  

Versie  Definitief  

Effect van het onderzoek op het verminderen van het verlies van biodiversiteit  

1. Probleemstelling   

1.1 Welk specifiek en relevant beleids- en/of beheervraagstuk wordt onderzocht?  
Naast inrichtingsmaatregelen vormt beheer en onderhoud van bestaande en nieuwe natuur de 
belangrijkste stuurknop om de gestelde natuurdoelen te bereiken en waarborgen. Zonder gedegen 
beheer is het vaak onmogelijk om deze natuurdoelen te bereiken en behouden. Maaibeheer is één 
van de belangrijkste en meest toegepaste beheervormen voor de instandhouding van veel 
natuurtypen met een korte vegetatie, uiteenlopend van verlandingsvegetaties in het 
laagveengebied, graslanden in beekdalen, cultuurgraslanden,  stroomdalgraslanden in het 
rivierengebied, kalkgraslanden in het heuvellandschap en duinvalleien. Het maaibeheer wordt 
ingezet om een korte kruidlaag met weinig strooisel in stand te houden, om struik- en boomopslag 
tegen te gaan in gras- en rietlanden en om te verschralen door middel van afvoer van maaisel en 
vegetatie. We weten dat rozetplanten, pioniersoorten en soorten die voornamelijk onder de grond 
leven (knollen, bollen etc.) profiteren van maaibeheer. Daarnaast zijn er verscheidene voorbeelden 
bekend waarbij maaien leidt tot een versnelde verspreiding van gewenste soorten. (Extra) 
maaibeheer en afvoeren is ook één van de voornaamste maatregelen in de herstelstrategieën voor 
zeer veel verschillende stikstofgevoelige Natura 2000-habitattypen en leefgebieden. Zonder het 
maaibeheer dat de afgelopen decennia is uitgevoerd, zouden veel van de huidige waardevolle korte 
vegetaties in Nederland niet meer bestaan of een mindere kwaliteit hebben.   
 
De afgelopen decennia heeft echter een vergaande mechanisatie en schaalvergroting 
plaatsgevonden van het maaibeheer van korte vegetaties in natuurgebieden, zowel qua 
aanbesteding als qua uitvoering. Waar vroeger handmatig of met klein materieel werd gemaaid met 
aandacht voor details, wordt nu veelal grootschalig gemaaid met zware tractoren of andere grote 
machines. Dat geldt zowel voor droge als natte graslanden, schraallanden, rietlanden en venen met 
een kwetsbare bodem. In natte terreinen wordt vanwege de geringe draagkracht van de bodem vaak 
met aangepast materiaal (lagere wieldruk) gereden of worden gespecialiseerde rupsmaaiers 
(wetland tracks of truxors) ingezet. Niet zelden wordt het maaisel in dezelfde gang afgevoerd, omdat 
bedrijven met gespecialiseerde machines maar één keer langskomen vanwege de hoge 
transportkosten. Dit alles maakt zaadzetting vanuit het maaisel moeilijk en het is ongunstig voor de 
aanwezige amfibieën, insecten, macrofauna en ongewervelden.  
  
De ontwikkeling naar vergaande vormen van mechanisatie en grootschalig maaibeheer met 
zwaardere machines zijn veroorzaakt door verwachtte kostenefficiëntie en het toegepaste 
aanbestedingsbeleid. Om die reden wordt tegenwoordig haast automatisch gekozen voor deze 
beheervorm. Op dit moment is echter weinig bekend over de ecologische consequenties ervan voor 
de realisatie van natuurdoelen en natuurkwaliteit van allerlei graslanden en moerasvegetaties. Door 
met grote machines te werken vindt bodemcompactie plaats, worden vegetatiestructuren 
genivelleerd, verdwijnt microtopografie grotendeels en kunnen ‘harde’ schouwpaden ontstaan op 
locaties waar in potentie slappe verlandingsvegetaties langs watergangen kunnen voorkomen. In 
natte gebieden komt daar vaak insporing bij (vooral waar niet met wetland tracks wordt gemaaid), 
waarin vaak regenwater gevoede vegetaties ontstaan als gevolg van compactie. Bovendien worden 
in natte gebieden geregeld begreppeling en tijdelijke waterstandverlaging toegepast (in het 
groeiseizoen van de vegetatie) om te kunnen maaien. Dit kan leiden tot blijvende verdroging, 
vervanging van gebufferd grond- of oppervlaktewater door regenwater, een forse toename in de 
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oxidatie van organische stof en daarmee samenhangende verzuring, verruiging en/of eutrofiering 
van oppervlaktewater. Tenslotte kan grootschalig maaien en de daaraan gekoppelde inflexibiliteit in 
de maaikalender door gebrek aan maatwerk leiden tot het overbemaaien van waardevolle soorten 
en het verlies van geschikte overwinteringsplaatsen voor fauna. Zeker waar extra frequent gemaaid 
wordt vanuit een verschralingsdoelstelling, of om de negatieve effecten van overmatige 
stikstofdepositie te compenseren. Het kind dreigt dan met het badwater te worden weggegooid.   
  
Naast positieve effecten (zonder maaibeheer kunnen veel ecologische doelen sowieso niet bereikt 
worden in de Nederlandse natuur) dienen nadelige bijeffecten van maaien duidelijk te worden 
meegewogen. Wanneer maaibeheer de beste optie blijkt te zijn, dient vervolgens te worden bepaald 
welk materieel het beste kan worden ingezet, gelet op de meest kwetsbare delen in de 
terreingradiënten en kosten. Tevens dient overwogen te worden wanneer het beste gemaaid kan 
worden (bijvoorbeeld de afweging tussen zomer- en wintermaaibeheer) en of het maaibeheer in 
ruimte en tijd gefaseerd uitgevoerd kan worden. Bij de genoemde afweging spelen aspecten als 
plaats in het landschap, bodemcondities, waterhuishouding, specifieke eisen van kwetsbare 
gemeenschappen en doelsoorten (zowel flora als fauna) een cruciale rol.  
 
Om al de bovengenoemde aspecten beter tegen elkaar te kunnen afwegen voor verschillende 
vegetatietypen en landschapsvormen, is een goed doordacht ‘Afwegingskader maaibeheer’ gewenst. 
Om dat afwegingskader op te stellen is kennismontage nodig op basis van bestaande literatuur en 
praktijkkennis van beheerders. Daarnaast dienen bestaande kennislacunes met gericht onderzoek te 
worden opgevuld.    
  

2. Beleidscontext  

2.1 Wat is de relatie van dit onderzoek met het Ecologisch Assessment?  
Het voorliggende voorstel grijpt in op vier van de zes aangrijpingspunten uit de ecologische 
assessment die vanuit OBN is uitgevoerd in 2020. Maaibeheer is momenteel al overduidelijk de 
meest gebruikte stuurknop van beheerders om de schade van overtollige nutriëntenaanvoer te 
voorkomen en te verminderen. De vraag is of deze beheerpraktijk geoptimaliseerd kan worden. Door 
locatie specifiek maaibeheer uit te voeren, kan er vermoedelijk een significante areaaluitbreiding 
bewerkstelligd worden van hoogkwalitatieve korte vegetaties. Een locatie specifiek maaibeheer zal 
waarschijnlijk tevens leiden tot meer dynamiek en diversiteit en de aanwezigheid van meer 
gradiënten in de korte graslanden. Dit alles zal zeer waarschijnlijk een positief effect hebben op de 
biotische kwaliteit van de korte vegetaties, doordat leefgebieden diverser en van betere kwaliteit 
worden.  
  
2.2 Voor welke ander beleid is het onderzoek relevant?  
Beheer van korte vegetaties vindt plaats om ecologische en biodiversiteitsdoelen te behalen en 
waarborgen, en om aan Natura 2000-instandhoudingsverplichtingen van vrijwel alle Natura 2000-
gebieden te kunnen voldoen. Het onderzoek is tevens zeer relevant voor beleidsdoelstellingen die 
worden vastgelegd in het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied), aangezien verschillende 
doelen die hierin vastgesteld worden sterk afhankelijk zullen zijn van het type (maai)beheer dat in de 
toekomst uitgevoerd gaat worden in het landelijk gebied. Ook voor het bereiken van de doelen uit 
het Programma Natuur (waarin herstel van stikstofgevoelige natuur centraal staat) is dit onderzoek 
van groot belang, omdat (extra) maaibeheer één van de meest toegepaste beheermaatregelen in 
veel Nederlandse natuurgebieden is om met verhoogde N-depositie om te gaan.   
  

Toepassingsmogelijkheden van het onderzoek voor beheerders en beleidsmakers  

3. Doel van het onderzoek  

3.1 Welke inzichten worden met het onderzoek verkregen?  
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Dit onderzoek gaat niet over óf maaibeheer wenselijk is, maar over hoe het maaibeheer het beste 
uitgevoerd kan worden. Dus, wanneer maaibeheer de beste beheervorm blijkt te zijn dan moet dit 
onderzoek het inzicht opleveren over welke tijdstippen, in welke oppervlakten, welke fasering in 
ruimte en tijd en met welk materieel het beheer uitgevoerd zou moeten worden. Dit onderzoek 
geeft tevens inzicht in de ecologische risico’s als afgeweken wordt van dit optimale beheer, waarbij 
ingegaan wordt op de doelrealisatie van flora en fauna. Ook eventuele tegenstrijdige belangen voor 
verschillende soortgroepen zullen duidelijk beschreven worden, zodat beheerders (nog beter 
onderbouwd) beheerkeuzes kunnen maken. Tot slot wordt inzicht gegeven in de kosteneffectiviteit 
van verschillende maaivormen.  
  
Het onderzoek dient zich nadrukkelijk te richten op maaien als onderdeel van het reguliere 
natuurbeheer (d.w.z. ‘eindbeheer’, ‘instandhoudingsbeheer’), met inbegrip van maaibeheer dat 
nodig is om de negatieve effecten van stikstofdepositie te compenseren. Maaien als onderdeel van 
‘overgangsbeheer’ na nieuwe inrichting van natuurterreinen (incl. voormalige landbouwgronden), of 
maaien met een verdergaande verschralingsdoelstelling (om een wezenlijk ander vegetatietype te 
ontwikkelen) vallen buiten de scope van dit onderzoek.  
  
3.2 Welke resultaten worden beoogd en hoe zijn deze toepasbaar voor beleidsmakers en 
beheerders?  
Het doel van het onderzoek is om een praktisch bruikbaar, evidence-based afwegingskader op te 
stellen voor het maaibeheer van korte vegetaties (zowel graslanden als moeras- en 
verlandingsvegetaties; laag- en hoogproductief) in verschillende landschapstypen, waarin terrein 
specifieke omstandigheden centraal staan en verschillende beheeralternatieven zowel ecologisch als 
qua kostenefficiëntie kunnen worden afgewogen. Met kosteneffectief wordt nadrukkelijk bedoeld 
dat de ecologische opbrengst per geïnvesteerde beheer’euro’ zo hoog mogelijk is en dus niet dat de 
kosten zo minimaal mogelijk moeten zijn. Het onderzoek dient vooral inzicht te geven in de 
ecologische opbrengst van verschillende maaivormen.  
 
Een dergelijke afwegingskader is zeer gewenst, omdat we vermoeden dat bepaalde vormen van 
maaibeheer schadelijk kunnen zijn voor (specifieke) plant- of diersoorten en vegetatietypen, maar 
dat ze toch uitgevoerd dienen te worden om de doelen voor andere soorten/vegetaties te bereiken. 
Het afwegingskader dient beheerders te helpen bij de keuzes die dan gemaakt moeten worden om 
doelen te bereiken, waarbij het kader inzicht dient te geven in welke (directe of geleidelijke) 
gevolgen de verschillende maaivormen hebben op de natuurkwaliteit. Dit alles zal er op langere 
termijn toe leiden dat de natuurdoelstellingen van veel korte vegetaties beter bereikt kunnen 
worden.  
  
De eindproducten zijn:  

• Een eindrapport conform het aangeleverde format met een concreet afwegingskader voor 
maaibeheer van korte vegetaties (zowel graslanden als moeras- en verlandingsvegetaties) 
van verschillende landschapstypen;   

• Een manuscript over de onderzoeksresultaten dat geschikt is voor indiening bij een bij een 
Engelstalig peer-reviewed tijdschrift;  

• Een artikel voor een Nederlandstalig vaktijdschrift zoals De Levende Natuur, Vakblad, 
Landschap;  

• Publicatie/foto’s ten bate van de OBN-website www.natuurkennis.nl;  

• Leveren van expertise voor een veldwerkplaats voor beheerders en/of beleidsmakers.  

  

4. Gewenste producten voor kennisdeling  

http://www.natuurkennis.nl/
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4.1 Voor welke doelgroep(en) zijn de resultaten interessant?  
De doelgroepen, waarvoor de resultaten van dit onderzoek interessant zijn, zijn:  

• Terreinbeheerders: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Defensie, de Landschappen en 
particuliere beheerders van graslanden en moerasvegetaties;  

• Waterschappen als beheerder van veel oevers;  

• Gemeenten en Rijkswaterstaat als beheerder van bermen en natuur;  

• Agrariërs die natuurinclusief willen beheren;  

• Provincies die veel van de gestelde natuurdelen dienen te realiseren;  

• Het Rijk en BIJ12, doordat mogelijk aanvullende inzichten ontstaan over de benodigde SNL-
beheersvergoedingen voor korte vegetaties (zowel graslanden als moerasvegetaties).       

 4.2 Welke mogelijkheden zijn er voor kennisdeling tijdens en na het onderzoek?  
De mogelijkheden voor kennisdeling zijn het houden van een veldwerkplaats, het organiseren van 
een webinar, het organiseren van excursies naar locaties waar minder en meer intensieve 
maaivormen worden toegepast, het publiceren van een Nederlandstalig artikel in een vakblad, het 
publiceren van het afwegingskader en het maken van een brochure. Het afwegingskader kan ook via 
een website, een filmpje en/of via sprekende visualisaties toegankelijk worden gemaakt voor 
beheerders die aan de slag willen gaan met de resultaten. Het is heel belangrijk dat het 
afwegingskader logisch is, makkelijk en zelfstandig bruikbaar is en dat het aansluit bij de 
belevingswereld van beheerders en veldmedewerkers die vanuit hun kantoor en in het veld keuzes 
maken over het uit te voeren maaibeheer. Aangezien het gaat om werkzaamheden die buiten 
plaatsvinden, is het verstandig om veel aandacht te hebben voor kennisdeling in het veld.  
  

Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek  

5. Beschikbare kennis en kennisleemte  

5.1 Welke kennis en inzichten zijn al voorhanden uit afgeronde/lopende onderzoeken?  
In Europa is veel onderzoek verricht naar de effecten van maaibeheer op de vegetatie, verschillende 
faunagroepen en ook op de bodem (o.a. Güsewell et al. 1998; Humbert et al. 2010, 2012; Kotowski 
et al. 2013; Tälle et al. 2018). Vaak betreft het studies in een specifieke context (regio, habitat, 
natuur vs. voormalige landbouw, etc.). Deze kennis is weinig geïntegreerd voor een breder 
toepassing en het vergt ook een flinke inspanning om de uitkomsten van deze onderzoeken te 
plaatsen in de Nederlandse context. Onderzoek aan de effecten van maaibeheer in Nederland is 
beperkt en betreft vooral onderzoek aan de effecten van langdurig verschralingsbeheer op de 
vegetatie en het bodemleven (o.a. Bakker 1989; Berendse et al. 1992; Bakker et al. 2002). Onderzoek 
naar de effecten van maaien aan situaties waar maaibeheer niet wordt toegepast voor verschraling 
maar wel als middel om de vegetatie kort te houden is binnen Nederland zeer beperkt gedaan, 
evenals onderzoek naar het effect van schaalvergroting van het maaibeheer op de ecologie.   
     Onderzoek naar maaibeheer in Poolse veengebieden (Kotowski et al. 2013; Kozub et al. 2019) 
heeft uitgewezen dat grootschalig maaien met wetland tracks leidt tot verlies van soorten in de 
vegetatie, vergeleken met kleinschaliger maaien. Met name Rode Lijst soorten zijn kwetsbaar in dit 
opzicht. Schrama et al. (2013) tonen aan dat het gebruik van zwaardere machines in organisch rijke 
bodems kan leiden tot bodemcompactie en een verschuiving in de soortensamenstelling naar 
soorten die oppervlakkig wortelen. OBN-onderzoek in Nederlandse, Vlaamse, Duitse en Poolse 
beekdalen heeft bovendien aangetoond dat het geheel staken van maaibeheer in sommige gevallen 
een betere keuze is dan doormaaien met wetland tracks, zeker wanneer alternatieve maatregelen 
genomen kunnen worden om bijvoorbeeld boomopslag tegen te gaan (Aggenbach et al. 2014, 2020). 
Beide onderzoeken zijn echter beperkt tot één landschapstype en kosteneffectiviteit van het beheer 
speelde geen rol in het onderzoek.    
  
5.2 Welke hoofd- en deelvragen worden door dit onderzoek beantwoord?  
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Wat zijn de ecologische effecten en financiële kosten van verschillende methoden van zomer- en 
wintermaaien (van handmatig tot zwaar materieel) op de flora, boven- en ondergrondse fauna  en 
bodemgesteldheid van verschillende korte vegetaties (graslanden, moeras- en 
verlandingsvegetaties) onder verschillende standplaatscondities?   

  
Voor een gedegen beantwoording van deze hoofdvraag dienen de volgende deelvragen te worden 
opgepakt:  

• Welke invloed hebben verschillende vormen van maaibeheer op het functioneren van de 
flora (zowel planten als mossen) van korte vegetaties onder verschillende 
standplaatscondities? Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het voorkomen van 
bosvorming, het creëren van microstructuren, het beschikbaar komen van vrije bodem en 
voldoende licht voor mossen en laagproductieve vaatplanten en de verspreiding van (rijpe) 
zaden;  

• Wat is de invloed van verschillende vormen van maaibeheer op de bodemgesteldheid van 
korte vegetaties? Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan het veroorzaken van 
bodemverdichting, rijsporen, verdroging, effecten op het microbioom in de bodem en de 
overleving van mycorrhiza’s;  

• Wat is de invloed van verschillende vormen van maaibeheer op de samenstelling van de 
boven- en ondergrondse faunagemeenschap in korte vegetaties onder verschillende 
standplaatscondities? Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de ruimte voor 
insecten, de invloed op levenscyclus van soorten, de afvoer van poppen met maaisel, het 
weghalen benodigde vegetatiestructuur, de overleving van bodemfauna (zoals wormen, 
maar ook bodemnestellende hommels) en het verwijderen van overwinteringsplekken;  

• Is het noodzakelijk om korte vegetaties jaarlijks te maaien, of kan dit ook eens per 3-5 jaar? 
Welke rol hebben lokale standplaatscondities hierin? Hoe kan er ruimtelijk gevarieerd 
worden met maaifrequenties, welke rol spelen vegetatiegradiënten daarin en wat laat je dan 
welk jaar om welke reden staan?  

• Wat zijn de effecten van extra maaibeheer (meerdere keren per jaar om bijvoorbeeld 
effecten van hoge stikstofdepositie (deels) te mitigeren) op flora en fauna en wegen 
eventuele nadelige effecten op tegen de extra afvoer van nutriënten?  

• Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan verschillende vormen van maaibeheer in de 
verschillende vegetatietypen en onder verschillende standplaatscondities? Hoe verhoudt 
zich dat tot de SNL vergoedingen voor het betreffende natuurtype?  

  

6. Aard van het onderzoek  

6.1 Met welke methode wordt het beleids- en/of beheervraagstuk onderzocht?  

• Kennismontage van plussen en minnen van verschillende vormen van maaibeheer (bijv. 
handmaaien tot groot materieel; kleinschalig vs. grootschalig; zomer- vs. wintermaaien; 
verschalingsbeheer vs. overgangsbeheer vs. eindbeheer), inclusief kosten. Wat zijn de 
belangrijkste sturende abiotische en biotische factoren voor verschillende vegetaties en 
frequent aanwezige faunagroepen (zowel boven- als ondergrondse fauna)? Daarbij dient 
onderscheid te worden gemaakt tussen verschillende bodemtypen en landschapstypen. Het 
is essentieel dat in deze kennismontage niet alleen Nederlandse literatuur wordt 
meegenomen, maar zeker ook internationale literatuur.  

• Interviews met beheerders om succes- en faalfactoren uit de beheerpraktijk op een rij te 
zetten. Daarbij dienen ook de kosten van verschillende beheermethoden in kaart te worden 
gebracht;   

• Kennislacunes oplossen door middel van nieuwe metingen en/of experimenten. Hierbij 
wordt met name gedacht aan het bepalen van effecten van verschillende maaivormen op de 
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biodiversiteit (vegetatie en fauna, zowel boven- als ondergronds), vegetatiestructuur, 
bodemcompactie, insporingseffecten en micro-topografie. Dit dient dan bij verschillende 
maai-intensiteiten en -methoden gedaan te worden en in relatie tot verschillende 
bodemprofielen en voedselrijkdommen. Om beter inzicht te krijgen in de effecten van 
alternatieve vormen van maaibeheer onder (gewenste) toekomstige condities in Nederland 
sterkt het tot aanbeveling om ook onderzoek in uit te voeren op (referentie)locaties in het 
nabije buitenland met lagere N-depositie en meer optimale hydrologische condities.  

• Integratie van verkregen informatie tot een praktisch bruikbaar afwegingskader voor de 
wijze waarop maaibeheer door terreinbeheerders het meest effectief kan worden 
uitgevoerd.  

 Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het risico zeer reëel is  dat er onvoldoende gebieden in 
Nederland beschikbaar zijn waar op een extensieve manier omgegaan wordt met het maaibeheer. 
Dit heeft consequenties  op de uitvoering en lokalisering van veldmetingen en experimenten die 
men wil uitvoeren om specifieke kennislacunes op te lossen. Inschrijvers worden uitgedaagd om in 
de offerte te beschrijven hoe zij willen omgaan met dit risico.  
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2014/OBN183-BE, Directie Agrokennis, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.  
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• Tälle, M., Deák, B., Poschlod, P., Valkó, O., Westerberg, L. & Milberg, P. (2018) Similar effects 
of different mowing frequencies on the conservation of semi-natural grasslands in Europe. 
Biodiversity and Conservation, 27: 2451-2475.   

Kosteneffectiviteit en mogelijkheden voor samenwerking  

8. Maximaal beschikbaar budget en kosteneffectiviteit  

8.1 Wat is het maximale beschikbaar budget voor uitvoering en kennisdeling (inclusief BTW)?  
Voor het voorliggende onderzoek is maximaal EUR 400.000,-- (incl. BTW) benodigd om de volgende 
onderdelen te kunnen uitvoeren:  
1. Maximaal EUR 75.000,-- voor de kennismontage en interviews (incl. de tussenrapportage);  
2. Maximaal EUR 250.000,-- voor de nieuwe veldmetingen en experimenten;  
3. Maximaal EUR 50.000,-- voor het opstellen van een afwegingskader en de oplevering van de 
verschillende eindproducten;  
4. Maximaal EUR 25.000,-- voor projectleiding en overleggen.  
  
Zoals onder onderdeel 10.1 (Fasering) wordt beschreven, wordt het onderzoek in twee fases 
uitgevoerd waarbij fase 2 pas definitief gegund wordt na een ‘GO’ van de begeleidingscommissie in 
het voorjaar van 2023. Fase 1 wordt na de beoordeling gelijk definitief gegund, terwijl fase 2 onder 
de voorwaarde van een ‘GO’ van de begeleidingscommissie wordt gegund. Het is dus expliciet niet 
de bedoeling dat het project wordt opgesplitst in twee losse aanbestedingsprocedures, omdat (a) dit 
een extra jaar aan onderzoektijd vergt en (b) een dergelijke knip er voor zorgt dat universiteiten 
onmogelijk met een AIO kunnen inschrijven. Financieel gezien zou het onderzoek als volgt kunnen 
worden gefaseerd:  

• Fase 1 (kennismontage, interviews, tussenrapportage incl. aanzet voor een afwegingskader, 
projectleiding en overleggen): maximaal EUR 125.000,-- incl. BTW  

• Fase 2 (nieuwe veldmetingen, experimenten, afwegingskader aanscherpen, eindrapportage 
en andere eindproducten, projectleiding en overleggen): maximaal EUR 275.000,-- incl. BTW  

8.2 Wat is de kosteneffectiviteit van het onderzoek (verhouding tussen de kosten van het onderzoek 
en wat het onderzoek oplevert)?   
Maaien is in Nederland de meest toegepaste beheervorm voor korte vegetaties en dus een grote 
kostenposten (zo niet de grootste!) in het beheer. Het is een zeer belangrijke beheertool voor 
verscheidene korte vegetaties die onder grote druk staan zoals trilvenen, blauwgraslanden, 
kalkmoerassen etc. Daar komt bij dat in de praktijk van het natuurbeheer blijkt dat investeringen in 
herstel van natuur (dit gaat vaak om miljoenen euro’s) te niet kunnen worden gedaan door een 
verkeerd maaibeheer. De kosteneffectiviteit van dit onderzoek en investeringen in natuurherstel is 
daarom hoog.   
  

9. Samenwerking  

9.1 Welke samenwerkingspartners zijn er en wat is hun mogelijke bijdrage aan het onderzoek?  

Er kan samenwerking worden gezocht bij provincies, terreinbeheerders, waterschappen, 
Rijkswaterstaat en gemeenten. Zowel voor de natuurgebieden als voor de dijken, oevers en bermen 
die zij beheren, zal dit onderzoek nuttig aanknopingspunten bieden om tot een ecologisch effectief 
maaibeheer te komen. Tevens kan het zinvol zijn om contact te leggen met agrariërs die hun 
gronden natuur inclusiever willen beheren. Ten slotte is het verstandig om goed contact te 
onderhouden met LNV en BIJ12, omdat uit dit onderzoek mogelijk aanvullende inzichten ontstaan 
over de benodigde SNL-beheersvergoedingen voor korte vegetaties (zowel graslanden en 
moerasvegetaties).       
  
9.2 Welke toestemmingen en/of vergunningen zijn nodig voor het onderzoek?  
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Voor kennismontage en interviews zijn geen vergunningen of toestemming nodig. Voor nieuwe 
metingen in het veld en eventuele veldexperimenten geldt natuurlijk dat er wel toestemming van 
terreinbeheerders nodig is. Aangezien de meetlocaties en -gebieden nog onbekend zijn, zal de 
toestemming tot betreding gedurende het onderzoek moeten worden geregeld met de betrokken 
terreinbeheerder(s), waarbij tevens afstemming dient plaats te vinden over eventuele 
werkzaamheden in het broedseizoen.  
 
Er wordt verwacht dat er geen vergunningen hoeven te worden aangevraagd, omdat voor de nieuwe 
metingen en eventuele experimenten aangesloten kan worden op lopende beheerpraktijken.  
   

10. Gefaseerde planning  

10.1 Hoe ziet de gefaseerde planning van het onderzoek eruit (inclusief tussentijdse resultaten en 
kennisdeling)?   
Op voorhand is niet goed vast te stellen welke kennislacunes precies uit het literatuuronderzoek en 
de interviews gaan komen, en hoe deze geprioriteerd gaan worden. Het onderzoek moet dan ook 
gefaseerd worden uitgevoerd. Na het literatuuronderzoek en de interviews (fase 1) wordt een GO / 
NO GO-moment ingelast, waarin een uitgewerkt onderzoeksvoorstel voor metingen en/of 
experimenten (dat wordt opgesteld door het onderzoeksconsortium) wordt besproken en 
geaccordeerd in een begeleidingscommissie. Waar fase 1 zich richt op kennismontage met een brede 
scope op het onderwerp (maaibeheer van uiteenlopende grasland-, moeras- en verlandingstypen en 
in verschillende landschapstypen) kan in overleg met de begeleidingscommissie besloten worden tot 
een minder brede scope (minder verschillende typen) in fase 2. Op deze wijze kan gericht onderzoek 
worden uitgevoerd naar de belangrijkste openstaande kennislacunes.  
In de begeleidingscommissie nemen zowel beheerders als onderzoekers plaats, uit tenminste de 
OBN-deskundigenteams  Beekdallandschap en Laagveen- en Zeekleilandschap.   
  
Het onderzoek heeft een totale doorlooptijd van 4 jaar:  

• Start onderzoek: najaar 2022;  

• Kennismontage en interviews: eerste half jaar met een oplevering van een tussentijdse 
rapportage en een bespreking met de begeleidingscommissie in april 2023 zodat nog in het 
veldseizoen van 2023 gestart kan worden met veldmetingen en/of experimenten;  

• Veldmetingen en/of experimenten: groeiseizoenen van 2023 t/m 2026;  

• Afronding onderzoek incl. kennisdeling, eindrapportage en andere eindproducten: februari 
2027.   

11. Vereiste kennis en ervaring  

11.1 Wat zijn de minimale eisen om het onderzoek te kunnen uitvoeren?  
De uitvoerder van dit onderzoek dient te beschikken over voldoende kennis van:  

• Diverse technieken van maaibeheer van korte vegetaties (zowel graslanden als moeras- en 
verlandingsvegetaties);  

• De ecologie (flora en fauna) en het ecologisch functioneren van korte vegetaties (zowel 
graslanden als moeras- en verlandingsvegetaties);  

• De effecten van verschillend beheervormen op de bodemgesteldheid (o.a. 
bodemverdichting);   

• Het uitvoeren van complexe en integrale onderzoeken.  
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Effect van het onderzoek op het verminderen van het verlies van biodiversiteit  

1. Probleemstelling   

1.1 Welk specifiek en relevant beleids- en/of beheervraagstuk wordt onderzocht?  
In de laatste decennia zijn veel karakteristieke diersoorten van Nederlandse ecosystemen sterk 
achteruitgegaan. Een belangrijke oorzaak achter deze achteruitgang wordt toegeschreven aan de 
effecten van stikstofdepositie op het functioneren van deze ecosystemen. Deze achteruitgang vindt 
in Nederland sneller plaats in gebieden met hogere (cumulatieve) depositie van stikstof (Wereld 
Natuur Fonds, 2020). De oorzakelijke relatie tussen stikstofdepositie enerzijds en achteruitgang van 
diersooren anderzijds is echter complex en verloopt via verschillende mechanismen (Nijssen et al., 
2017). Voor herbivore dieren is een van deze mechanismen een verandering in voedselkwaliteit van 
de vegetatie. De potentiele veranderingen hierin en de mogelijke gevolgen voor hogere trofische 
niveaus zijn samengevat in het recent verschenen OBN rapport ‘imbalanced by overabundance’ 
(Vogels et al., 2020). Bekend is dat de voedselkwaliteit van de vegetatie wordt beïnvloed door een 
toename van biologisch beschikbaar stikstof, maar ook door verzuring van de bodem, waardoor 
mineralen in oplossing gaan en uitspoelen. Ook kan de verhouding van C, N en P in de plant 
veranderen, wat tot veranderingen in macro-element limitatie (shift van N naar P limitatie) kan 
leiden. Diezelfde verschuivingen in C, N en P gehalten in planten kan de verhouding tussen proteïnen 
en koolhydraten beïnvloeden,  C gebaseerde antivraatstoffen doen afnemen, maar tegelijkertijd N-
gebaseerde antivraatstoffen doen toenemen. Ook zijn er aanwijzingen dat een toename van N-
beschikbaarheid leidt tot veranderingen in gehalten essentiële voedingstoffen, complexe moleculen 
als aminozuren en vitaminen die alleen door planten gesynthetiseerd kunnen worden. Verzuring 
leidt tot een verminderd aanbod van (sporen)elementen en/of veranderingen in element balansen 
in de plant en kan bovendien het effect van stikstofdepositie op C:N:P verhoudingen en die van 
essentiële voedingstoffen versterken. Gezien het zeer basale niveau waar N-depositie op ingrijpt, 
zullen de mechanismen brede geldigheid hebben in een verscheidenheid van ecosystemen. Per 
afzonderlijk ecosysteem zullen deze effecten waarschijnlijk niet hetzelfde verloop hebben. 
Verschillen in abiotische processen enerzijds en biotische eigenschappen (vegetatiesamenstelling en 
biotische interacties) anderzijds beïnvloeden de mate waarin deze geschetste veranderingen 
mogelijk plaatsvinden, waardoor de aard en de impact van N depositie op voedselkwaliteit niet in elk 
ecosysteem hetzelfde zal zijn.    
   
Een voorbeeld is  P-beschikbaarheid die sterk kan verschillen tussen landschapstypen en bodems en 
wordt bepaald door factoren als pH, kalkgehalte, organische stof en de hoeveelheid ijzer en/of 
aluminium (Kooijman et al. 2020a, 2020b). Bodemeigenschappen als kalkrijkdom en pH zijn van 
belang voor de uitspoeling van mineralen en sporenelementen, maar ook voor de beschikbaarheid 
van P. Dit is belangrijk, omdat de P-beschikbaarheid niet alleen direct van invloed is op de 
voedselkwaliteit en productiviteit van de vegetatie, maar ook indirect via verschillende 
plantstrategieën voor opname van nutriënten, zoals arbusculaire mycorrhizaplanten (AM), 
ectomycorrhizaplanten (ECM), ericoïde mycorrhizaplanten (ERM) en niet-mycorrhizaplanten (NM). 
Deze plantgroepen en –soorten komen in verschillende verhoudingen voor in verschillende 
landschapstypes, en kunnen sterk verschillen in hun omgang met tekorten aan elementen en 
overschotten aan N. Zo is de voedselkwaliteit van AM-planten als viooltjes over het algemeen hoger 
dan van NM-planten als buntgras en schapezuring en ERM-planten als struikheide, ten dele doordat 
AM-planten vooral mineraal P benutten, NM-planten geadsorbeerd P en ERM-planten organisch P. 
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Ook lijkt de range in N:P ratio's in de vegetatie voor AM-planten veel nauwer dan voor NM-
planten.    
   
Diersoorten verschillen in de mate waarin zij kunnen anticiperen op voedselkwaliteitsveranderingen. 
Hun gevoeligheid voor hoge N-depositie en de effecten van veranderde voedselkwaliteit (positief of 
negatief voor groei en/of reproductie) is afhankelijk van de specifieke overlevingstrategie en 
fysiologische adaptaties van een soort. De verwachting is echter dat soorten die relatief nauwe 
niches in meso- tot oligotrofe, slecht gebufferde tot zure habitats bezetten de grootste kans lopen 
om negatieve effecten van door N-depositie veranderde voedselkwaliteit te ondervinden.   
  

2. Beleidscontext  

2.1 Wat is de relatie van dit onderzoek met het ecologisch assessment?  
Nutriëntenonbalans en disfunctioneren van voedselwebben zijn de nummer 1 en 2 van de lijst van 
prioritaire knelpunten, die uit het ecologisch assessment naar voren kwamen. Deze problematiek 
valt onder het aangrijpingspunt “Verminderen van input van nutriënten, waaronder stikstof, en 
chemische stoffen en herstel van opgelopen schade”.  
  
2.2 Voor welke ander beleid is het onderzoek relevant?  
Het onderzoek is van belang voor behoud en herstel van biodiversiteit in het algemeen, en voor het 
bereiken van een gunstige staat van instandhouding van Natura 2000-habitats in het bijzonder. De 
stikstofproblematiek speelt hierbij een belangrijke rol.   
  

Toepassingsmogelijkheden van het onderzoek voor beheerders en beleidsmakers  

3. Doel van het onderzoek  

3.1 Welke inzichten worden met het onderzoek verkregen?  
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen het effect van N-depositie op voedselkwaliteit 
van de vegetatie in verschillende landschapstypen, de mogelijke relaties met de bodem, de mate van 
gevoeligheid voor hoge N-depositie, en de mogelijke gevolgen hiervan voor karakteristieke 
diersoorten. De beschikbare kennis van dit studieveld blijkt zeer beperkt en er zijn grote 
onzekerheden waar, onder welke omstandigheden, in welke gevallen (plant-dierrelaties) en in welke 
mate problemen met voedselkwaliteit als gevolg van verhoogde N-depositie zich voor doen. 
Verschillende landschapstypen en bodems worden betrokken in het onderzoek om grip te krijgen op 
de breedte waarin N-geinduceerde voedselkwaliteitproblemen optreden.   
   
Om een betere inschatting te kunnen maken van de mate waarin voedselkwaliteitsveranderingen 
bijdragen aan de achteruitgang van diersoorten is in het eerder genoemde OBN rapport een 
kennisagenda met daarin een stappenplan voor nader onderzoek uitgewerkt.    
De eerste kennisvraag die daarin gesteld werd is ‘hoe groot het relatieve belang is van 
voedselkwaliteitsveranderingen als gevolg van N-depositie’. Daaruit volgt een eerste onderzoekslijn 
die in het rapport werd samengevat als ‘het zoeken naar de belangrijkste voor 
voedselkwaliteit belangrijke plant chemische processen die door N-depositie veranderen’. Een directe 
link naar beheeroplossingen is in deze onderzoekslijn door het gebrek aan kennis niet mogelijk en 
daarmee ook geen vereiste. Voorgesteld werd om allereerst een exploratief en correlatief onderzoek 
op te zetten dat meer inzicht geeft in a) de aard van verandering in voedselkwaliteit (C:N:P en/of 
sporen elementen en/of essentiële aminozuren, etc.) en b) de mate waarin deze veranderingen 
optreden als functie van toenemende N- depositie met veronderstelde interacterende abiotische 
(mate van buffering, hydrologie, etc.) en biotische (kruidachtigen vs struikachtigen vs grassen, 
symbiotische relaties, etc.) omstandigheden.    
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De tweede onderzoekslijn die in het rapport werd voorgesteld is het uitvoeren van onderzoek naar 
door N-depositie veranderde producent-consument interacties. Deze onderzoekslijn vraagt om 
toetsbare hypothesen over de verschillende voedselkwaliteitsaspecten en is in tegenstelling tot de 
eerste onderzoekslijn experimenteel van aard; het onder gecontroleerde omstandigheden uitvoeren 
van kweekexperimenten. In dit voorstel wordt deze onderzoekslijn bewust niet meegenomen, 
omwille van het beperken van de omvang van het onderzoek maar ook omdat er voor veel 
ecosystemen en/of plant-dier relaties op dit moment nog geen toetsbare hypothesen voorhanden 
zijn. Daarvoor zijn resultaten uit de eerste onderzoekslijn voor nodig.  
  
3.2 Welke resultaten worden beoogd en hoe zijn deze toepasbaar voor beleidsmakers en 
beheerders?  
Het onderzoek moet resulteren in inzicht waar, wanneer en welke problemen met voedselkwaliteit 
zich voordoen als gevolg van overmatige stikstofdepositie. Dit betreft een eerste noodzakelijke stap 
richting maatregelen om dergelijke ongewenste effecten ongedaan te maken. Echter voor de directe 
toepassing in de vorm van maatregelen is het nog te vroeg en dit valt buiten de scope van dit 
onderzoek. De resultaten geeft wel richting aan vervolgonderzoek wat tot concrete 
beheermaatregelen kan leiden.  
  

4. Gewenste producten voor kennisdeling  

4.1 Voor welke doelgroep(en) zijn de resultaten interessant?  
Terreinbeheer en natuurbeleid, krijgen nieuw inzicht in welke problemen er in natuurgebieden aan 
de orde zijn evenals de omvang van de problematiek.  
  
4.2 Welke mogelijkheden zijn er voor kennisdeling tijdens en na het onderzoek?  
Publicatie van resultaten in sociale media en artikelen.  
Wetenschappelijke rapportage.  
Workshop/veldwerkplaats.   
  

Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek  

5. Beschikbare kennis en kennisleemte  

5.1 Welke kennis en inzichten zijn al voorhanden uit afgeronde/lopende onderzoeken?  
Zoals aangegeven is de beschikbare kennis van dit studieveld zeer beperkt en zijn er grote 
onzekerheden waar, onder welke omstandigheden, in welke gevallen (plant-dierrelaties) en in welke 
mate problemen met voedselkwaliteit als gevolg van verhoogde N-depositie zich voor doen. De 
huidige bestaande kennis en kennislacunes wat betreft voedselkwaliteit en N-depositie is 
samengevat in Vogels et al. (2020).  
  
5.2 Welke hoofd- en deelvragen worden door dit onderzoek beantwoord?  
Hoofdvraag: Hoe reageert fauna op veranderingen in de voedselkwaliteit van planten in relatie tot 
overmatige stikstofdepositie?  
Deelvragen:  

• Welke rol spelen bodemeigenschappen (bodemchemie, bufferstatus) in mate van 
verandering in voedselkwaliteit van planten?  

• Zijn verschillen in voedselkwaliteit te verklaren door eigenschappen van planten en/of hun 
mycorrhiza interacties?  

• Hoe vertalen verschillen in voedselkwaliteit zich naar herbivoren?  
 

6. Aard van het onderzoek  

6.1 Met welke methode wordt het beleids- en/of beheervraagstuk onderzocht?  
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Voorgesteld word om een veldonderzoek uit te voeren in een set van bij voorkeur in één abiotische 
sleutelfactor contrasterende paren van habitattypen, waarin vervolgens gradiënten in (historisch 
cumulatieve) N-depositie en/of verzuringsgraad worden onderzocht. Hierbij dienen sleutelfactoren 
met betrekking tot voedselkwaliteit te worden gemeten, zoals bodem- en plantkwaliteit 
(bodemtype, bufferstatus, samenstelling en gehalte van micro- en macronutriënten, C:N:P 
plasticiteit producenten), maar ook biotische aspecten als verschillen tussen kruiden, houtachtigen 
en grassen en mycorrhiza interacties (AM vs ECM vs ERM) te worden meegenomen. Een eerste 
grove koppeling met consumenten kan worden uitgevoerd door de biodiversiteit en abundantie van 
consumenten ter plaatse mee te nemen in het onderzoek, maar dit heeft als nadeel dat er heel veel 
‘ruis’  in de metingen zit door verschillen in weerscondities, aan/afwezigheid van soorten, lokale 
verschillen in andere omgevingsfactoren, etc.  Om deze problemen ten dele te omzeilen is het 
kansrijk om relaties tussen plantkwaliteit en daaraan gekoppelde samenstelling van consumenten uit 
te diepen door een gerichtere set van consumenten te bemonsteren en deze door te meten op 
dezelfde genoemde nutriëntgehalten. Dit laatste levert inzicht in de mate waarin consumenten hun 
chemische samenstelling kunnen reguleren onder omstandigheden waarin het aanbod in 
producenten onvoldoende lijkt. Om voldoende variatie in N-depositie te kunnen omvatten is dit 
onderzoek mogelijk internationaal van aard, omdat de N-depositie op nationaal niveau (te) hoog kan 
blijken om laag N-depositie contrasten te kunnen meenemen in het onderzoek.   
   
Om grip te krijgen op de breedte waarin N-geinduceerde voedselkwaliteitproblemen optreden, en 
meer inzicht te krijgen in regulerende factoren naast N-depositie, worden verschillende 
landschapstypen betrokken in het onderzoek. Zoals aangegeven is het zinvol om naar contrasten te 
zoeken in anderzijds vergelijkbare habitattypen. Mogelijkheden zijn kalkrijke vs kalkarme duinen, 
droge heide vs stuifzandheide vs heischraal grasland, en basenrijke en basenarme veenbodems.  Dit 
onderzoek is daardoor automatisch DT-overstijgend, waarbij de DTs Droog zandlandschap, Duin en 
Kust, Nat zandlandschap, Laagveen en zeeklei en Heuvelland en de Expertisegroep Fauna een rol 
kunnen spelen. Metingen worden gespreid uitgevoerd langs een ruimtelijke N- depositie gradiënt, 
die voor alle landschapstypen en bodems binnen Nederland of over de landsgrenzen heen aanwezig 
zijn. De metingen worden idealiter gecontroleerd in buitenlandse N-additie experimenten. Het 
onderzoek richt zich op drie cruciale onderdelen van het ecosysteem: bodem, vegetatie en fauna.   
   
Spoor 1: bodem   
Verschillende parameters voor de bodem worden gemeten in relatie tot P-beschikbaarheid:   

• pH, CEC, basenverzadiging, organische stofgehalte,  totaal en anorganisch N gehalte   
• totaal, mineraal, geadsorbeerd en organisch P   
• totaal, anorganisch en organisch ijzer en aluminium   
• sporenelementensamenstelling   

Spoor 2: vegetatie en biotische interacties   
Verschillende parameters van voedselkwaliteit worden in een selectie van plantensoorten gemeten 
in relatie tot N-beschikbaarheid:   

• N in de plant in verhouding tot andere elementen: verschuivingen in C:N, N:P, etc   
• Aminozuursamenstelling, met name stikstofrijke aminozuren   
• Micronutriënten evenals bijbehorende vitaminen   
• Antivraatstoffen   

De selectie van plantensoorten wordt onderverdeeld in houtachtigen – grasachtigen – kruidachtigen 
en voor zover mogelijk ook onderverdeeld in type van mycorrhiza associatie (geen, ERM/ECT/AM). 
Wanneer eenzelfde soort in meerdere habitattypen voorkomt heeft deze voorrang in de 
uiteindelijke keuze (bijv. struikhei in zowel droge heide, heischraal grasland als kalkarme duinen).    
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Spoor 3: diersoorten   
In dit exporatieve onderzoek wordt een relatief beperkte opzet voor consumenten voorgesteld. Hier 
wordt een keuze gemaakt voor een afgebakende groep van ongewervelden, waarvan per 
habitattype (locatie) de abundantie en soortenrijkdom wordt vastgesteld, maar ook de samenstelling 
op cruciaal geachte voedselkwaliteitsparameters van wordt gemeten. Door deze evertebraten te 
bemonsteren en vervolgens in te vriezen kan de uiteindelijke keuze voor de door te meten 
voedselkwaliteitsparameters gedurende de loop van het onderzoek verder verfijnd worden (Immers, 
bij geen meetbaar effect van N-depositie in bijvoorbeeld aminozuren in planten is het niet zinvol om 
dit aspect verder door te meten in herbivoren). Vooralsnog wordt gedacht aan het doormeten van in 
ieder geval: macro-elementen (C:N:P), sporen elementen (K;Mg;Mn:Fe;Zn) en (essentiele) 
aminozuren.   
  
Voor de hand liggende soortgroepen die in het correlatieve onderzoek worden meegenomen 
worden zijn:    

• Vlinders (dag- en nacht-). Deze groep is zeer divers, bevat zowel specialisten als generalisten 
en veel soorten zijn in gevangenschap te kweken voor experimenten; wat een pré is voor 
vervolg onderzoek in de tweede onderzoekslijn In dit onderzoek zal de nadruk liggen op 
vlinderrupsen (eenvoudig te bemonsteren).    

• Sabelsprinkhanen, cidaden, wantsen. Deze groepen accumuleren metalen in ledematen die 
gebruikt worden voor het doorboren van harde substraten (bijv. legboor, zuigende 
monddelen). Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat dit een rol speelt in de gevoeligheid voor 
het effect van uitlogen van deze metalen door bodemverzuring (Weijters et al., 2020, Vogels 
et al., 2021). Ook deze groep is relatief eenvoudig kwantitatief te bemonsteren.  

7. Literatuur en referenties  

7.1 Welke bronnen zijn geraadpleegd voor dit onderzoeksvoorstel?  
• Nijssen, M. E., M. F. WallisDeVries & H. Siepel 2017. Pathways for the effects of increased 

nitrogen deposition on fauna. Biological conservation 212:423-431.  
• Kooijman, A.M., Elly Morriën, Gerard Jagers op Akkerhuis, Anna Missong, Roland Bol, 

Erwin Klumpp, Rutger van Hall, Mark van Til, Karsten Kalbitz and Jaap Bloem. 2020a. 
Resilience in coastal dune grasslands: pH and SOM effects on P nutrition, plant strategies 
and soil communities. Ecosphere 11 (5)  

• Kooijman, A. M. , C. Cusell, L. Hedenäs, L. P. M. Lamers, I. S. Mettrop & T. Neijmeijer. 2020b. 
Re-assessment of phosphorus availability in fens with varying contents of iron and calcium. 
Plant and Soil  447: 219-239.   

• Vogels, J. J., A. Van den Burg, D. B. Van de Waal, M. Weijters, R. Bobbink, M. Nijssen & M. 
Wallis de Vries 2020. Imbalanced by overabundance - Effects of nitrogen deposition on 
nutritional quality of producers and its subsequent effects on consumers. VBNE, Vereniging 
van Bos- en Natuurterreineigenaren, Driebergen, 167 pag.   

• Vogels, J. J., W. C. E. P. Verberk, J. T. Kuper, M. J. Weijters, R. Bobbink & H. Siepel 2021. How 
to Restore Invertebrate Diversity of Degraded Heathlands? A Case Study on the 
Reproductive Performance of the Field Cricket Gryllus campestris (L.). Frontiers in Ecology 
and Evolution 9.   

• Weijters, M., L. Smits, E. Verbaarschot & R. Bobbink 2020. Bodemchemisch onderzoek in 
(potentiële) leefgebieden van de Zadelsprinkhaan in de provincie Gelderland. 
Onderzoekcentrum B-WARE, Nijmegen,  pag.   

• Wereld Natuur Fonds 2020. Living Planet Report Nederland. Natuur en landbouw 
verbonden. WNF, Zeist, 69 pag.  

Criterium 4: Kosteneffectiviteit en mogelijkheden voor samenwerking  

8. Maximaal benodigd budget en kosteneffectiviteit  
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8.1 Wat is het maximale benodigd budget voor uitvoering en kennisdeling (inclusief BTW)?  
350.000,- (incl. BTW)  
  

9. Samenwerking  

9.1 Welke samenwerkingspartners zijn er en wat is hun mogelijke bijdrage aan het onderzoek?  

Terreinbeheerders, zij stellen hun terreinen beschikbaar voor onderzoek.  
  
9.3 Welke toestemmingen en/of vergunningen zijn nodig voor het onderzoek?  
Afhankelijk van planning en opzet van het onderzoek evt. ontheffing wet natuurbescherming.  
Betredingsvergunningen.  
  

10. Gefaseerde planning  

10.1 Hoe ziet de gefaseerde planning van het onderzoek eruit (inclusief tussentijdse resultaten en 
kennisdeling)?   
De looptijd van het onderzoek is 3 jaar.  
  

11. Vereiste kennis en ervaring  

11.1 Wat zijn de minimale eisen om het onderzoek te kunnen uitvoeren?  

• Kennis van plant-dierinteracties  

• Kennis van bodem en myccorhiza relaties  

• Breed netwerk van beheerders 
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OBN-2023-141-EA Kerven in de Zeereep voor een veerkrachtig duinlandschap  
Opsteller  Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap  

Contactpersoon  Chris Bakker  

Datum  6-9-2022  

Versie  Definitief  

Effect van het onderzoek op het verminderen van het verlies van biodiversiteit   

1. Probleemstelling    

1.1 Welk specifiek en relevant beleids- en/of beheervraagstuk wordt onderzocht?   
Verstuiving in de duinen wordt ingezet als hét middel om verjonging van bodem en vegetatie te 
stimuleren en negatieve effecten van stikstofdepositie en bodemverzuring tegen te gaan. In veel 
gebieden zijn daarom in de afgelopen jaren maatregelen genomen om verstuiving te herstellen of te 
initiëren, bijvoorbeeld door de aanleg van stuifkuilen en kerven. Met name voor behoud en/of 
ontwikkeling van Grijze duinen en Witte duinen op grotere schaal is dynamisering van de zeereep 
onmisbaar.    
   
Alleen door kerven in de zeereep, hetzij natuurlijk, hetzij aangelegd, kan grootschalige doorstuiving 
van zand vanaf het strand naar de achterliggende duinen worden gerealiseerd. Verstuivingen in de 
achter de zeereep liggende duinen zijn vaak kleinschalig en hebben zo een beperkt lokaal effect en 
vaak een beperkte levensduur. Verstuivingen vanuit de zeereep hebben een grotere reikwijdte en 
kunnen bijdragen aan het in stand houden van de dynamiek van stuifkuilen en aan het vergroten van 
de verstuivingsgradiënt en daarmee de ruimtelijke effecten van overstuiving. In sommige situaties, 
met name op de Waddeneilanden, is primaire verstuiving, dus verstuiving vanuit de zeereep, vrijwel 
de enige manier om enige dynamiek in het duingebied te brengen (zie Aggenbach et al., 2018).   
   
Door suppleren vindt langs een groot deel van de Nederlandse kust aanzanding tegen de zeereep 
plaats. Via kerven kan dit zand ook het achterliggende gebied bereiken. Doorstuiving via een 
gekerfde zeereep kan zo een bijdrage leveren aan het meegroeien van achterliggend gebied met de 
zeespiegelstijging. Dit is een doelstelling in het kustbeleid. Daarnaast is het duidelijk dat op sommige 
plekken door zeespiegelstijging de zoetwaterbel in de duinen gaat krimpen als de duinen niet 
meegroeien, met gevolgen voor de duinvegetatie. Ook dit kan verholpen worden door meegroeien. 
Verkerven/losmaken van de zeereep dient daarmee drie doelen: ecologische ontwikkeling, 
zoetwaterzekerheid en veiligheid tegen overstromen. Verwacht mag worden dat de laatste twee in 
de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Door de grotere zandmassa’s die daarvoor 
nodig zijn kan dit weer een belangrijke invloed gaan uitoefenen op de ecologische ontwikkeling.    
   
Over het ontstaan en functioneren van natuurlijke kerven, de effectiviteit van aanleg van 
kunstmatige kerven en de wisselwerking met kustontwikkeling (suppleties) bestaat nog veel 
onduidelijkheid. Voor enkele projecten met aangelegde of autonome verstuiving is/wordt de 
ontwikkeling onderzocht. Voor veel andere projecten is de ontwikkeling nog niet in kaart gebracht. 
Beschikbare kennis is nog niet systematisch bij elkaar gebracht. Belangrijke vragen waar dit 
onderzoek zich op richt zijn:   

• Wat is de ecologische ontwikkeling achter een gekerfde/losgemaakte zeereep in vergelijking 
tot aangrenzende gebieden waar de zeereep niet gekerfd is?    

• Wat zijn de sleutelfactoren die bepalend zijn voor het succes van aangelegde of autonome 
kerven?    

• Wat kan de bijdrage zijn van kerven aan het meegroeien met de zeespiegelstijging?    

• Waar en wanneer leiden suppleties tot embryonale duinontwikkeling, en daarmee tot een 
beperkte doorvoer van zand, en waar en wanneer stimuleren ze juist de landwaartse 
doorvoer via kerven?   
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2. Beleidscontext   

2.1 Wat is de relatie van dit onderzoek met het Ecologisch Assessment?   
Vergroting van dynamiek en diversiteit in gebieden en habitats is één van de aangrijpingspunten 
zoals gedefinieerd in het Ecologisch Assessment van de landschappen van Nederland (Martens & ten 
Holt, 2020). Een ander aangrijpingspunt is het herstel van opgelopen schade door input van 
nutriënten, waaronder stikstof.   
   
2.2 Voor welke ander beleid is het onderzoek relevant?   
Dit onderzoek genereert inzichten in de ontwikkeling van Witte en vooral Grijze duinen (z)onder 
invloed van verstuiving vanuit de zeereep en helpt zo beter onderbouwde keuzen te maken om de 
habitats en de bijzondere soorten die in dit duingebied voorkomen te helpen voort te bestaan. 
Daarmee is het ondersteunend aan het Programma Natuur.  
  
Dit onderzoek is relevant voor de Bossenstrategie, omdat een keuze voor grootschalige verstuiving 
soms impliceert dat bossen moeten wijken (zie bijvoorbeeld bos bij Schouwen). De inzichten van het 
onderzoek moeten helpen om optimalere keuzen te maken bij dynamisering van de zeereep.  
  
Voor waterveiligheidsbeleid stimuleert  een beter begrip van de werking van kerven het werken met 
de natuur en de inzet van natuurlijke processen ten behoeve van waterveiligheidsdoelen.  
   

Toepassingsmogelijkheden van het onderzoek voor beheerders en beleidsmakers   

3. Doel van het onderzoek   

3.1 Welke inzichten worden met het onderzoek verkregen?   

• Inzicht in hoeverre meegroeien van de duinen voor de zoetwatervoorraden en voor 
waterveiligheid via dynamisering van de zeereep überhaupt mogelijk is.   

• Inzichten in de mechanismen van spontane en kunstmatige kerfontwikkeling (ontstaan, 
verdwijnen, onderlinge beïnvloeding, optimale afstand m.b.t. zandaanvoer)   

• Is aan de hand van de ontwikkelingsgeschiedenis van de zeereep te voorspellen wat de mate 
van doorworteling met Helmwortels is?   

• Functioneren van kerven en losmaken zeereep (hoeveel zand komt hoe ver naar binnen?, 
stuurbaar?, in hoeverre draagt het bij aan meegroeien met ZSR?)   

• Ecologische effecten (ontwikkeling vegetatie/habitats achter kerven, hoe ver reikt het 
positieve effect)   

• Onderlinge relatie in langs-richting tussen suppleties en kerven   

• Optimalisatie van suppleties t.b.v. doorstuiving/kerfontwikkeling   

• Cruciale factoren t.b.v. aanleg van duurzame kerven   

• Beleid- en beheervormend inzicht in de mate waarin dynamisering van de zeereep bijdraagt 
aan de natuurkwaliteit.    

• Hoe kunnen kerven succesvol worden aangelegd?   

• Hoe kunnen kerven ingezet worden als “tool” in het kustduinbeheer   

• Hoe kunnen suppleties worden ingezet  t.b.v. het versterken van doorstuiving via kerven?   

3.2 Welke resultaten worden beoogd en hoe zijn deze toepasbaar voor beleidsmakers en 
beheerders?   

• Voor beheer: optimalisatie voor het gericht inzetten van dynamiseren van de zeereep ten 
behoeve van versterking grijze en witte duinen (zie hierboven detaillering).   

• Voor beleid: kennis van de mechanismen achter kerfontwikkeling maken het mogelijk kerven 
gerichter in te zetten voor het behalen van doelen (ecologie, zoetwaterzekerheid, veiligheid 
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tegen overstromen) en geven richting bij het opstellen van lange termijn visies m.b.t. 
dynamiseren van de kust.  

4. Gewenste producten voor kennisdeling   

4.1 Voor welke doelgroep(en) zijn de resultaten interessant?   
 Voor de volgende doelgroepen die zich bezig houden met de kust wordt een vertaalslag van de 
opgedane kennis naar hun beheer- of beleidspraktijk gevraagd:  

• Natuurbeheerders: concrete adviezen m.b.t. dynamiseren en aanleggen van kerven in de 
zeereep  

• Waterkeringbeheerders: concrete handvatten voor aanleg van kerven t.b.v. meegroeien met 
de zeespiegelstijging  

• Kustlijnzorg: inzicht in de wisselwerking tussen kerven en suppleties, concrete handvatten 
voor het optimaliseren van suppletieschema’s  

• Beleidsmakers: inzicht in het functioneren van het kustsysteem t.b.v. de ontwikkeling van 
lange termijn visies voor de kust  

4.2 Welke mogelijkheden zijn er voor kennisdeling tijdens en na het onderzoek?   
Zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte kennis kan gedeeld worden in  workshops 
(veldwerkplaatsen, NCK-dagen) en publicaties in de nationale en internationale literatuur. Daarnaast 
kunnen bijvoorbeeld videopresentaties zoals  
https://www.youtube.com/watch?v=B6ZSNvzBaWs en https://www.npostart.nl/de-kennis-van-nu-
special/18-11-2021/VPWON_1330216 een belangrijk middel zijn t.b.v. vorming van visie/beleid.  
  

Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek   

5. Beschikbare kennis en kennisleemte   

5.1 Welke kennis en inzichten zijn al voorhanden uit afgeronde/lopende onderzoeken?   

• Kerven ontstaan meestal uit stuifkuilen in de zeereep  

• Rollende zeerepen kunnen ontstaan waar meerdere kerven dicht bij elkaar worden 
aangelegd.   

• Pas wanneer de landwaartse stuifkuilrand door winderosie wordt ‘doorbroken’ komt de 
accumulatiezone en aanvoer vanaf het strand echt tot ontwikkeling.  

• Een erosieve, afslaande zeereep is een pré, maar geen voorwaarde. 

• Embryonale duinen hebben een negatief effect op kerfontwikkeling, omdat ze de verbinding 
tussen strand en kerf blokkeren  

• Kerven dempen golfenergie, waardoor de afslag ter plaatse van een kerf geringer is dan 
tussen de kerven  

• Via kerven kan een grote hoeveelheid zand (orde 30m3/m.jaar en waarschijnlijk meer) het 
achterland bereiken  

• Alle kerven die tot nu toe autonoom zijn ontstaan vertonen nog geen tekenen van 
stabilisatie  

• Aanleg van kerven is wisselend succesvol. De mate van doorworteling met Helmwortels lijkt 
hierin een sleutelfactor.  

Tot nu toe is de kennis over het functioneren van kerven beperkt tot enkele gebieden en bestaat er 
geen generiek overzicht, waardoor inzicht in de invloed van belangrijke factoren zoals kustexpositie, 
lokaal windklimaat, sedimentkarakteristieken, beheersgeschiedenis en effect van de frequentie en 
aard van suppleties ontoereikend is. Daarnaast is er nog vrijwel geen kennis over de ecologische 
effecten van kerven in de achterliggende duinen en hoe dit zich verhoudt tot de ecologische 
ontwikkeling achter zeerepen zonder kerven. Tot slot zijn/worden onderzoeken naar het 
functioneren van kerven vaak uitgevoerd vanuit het perspectief van een concrete beheersvraag, 

https://www.youtube.com/watch?v=B6ZSNvzBaWs
https://www.npostart.nl/de-kennis-van-nu-special/18-11-2021/VPWON_1330216
https://www.npostart.nl/de-kennis-van-nu-special/18-11-2021/VPWON_1330216
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waardoor de ruimte ontbreekt om diepgaand op meer fundamentele processen (zoals effecten van 
suppleties) in te gaan en er ook geen gelegenheid is de kennis vanuit verschillende onderzoeken te 
combineren tot één integrale kijk op kerven.  
  
5.2 Welke hoofd- en deelvragen worden door dit onderzoek beantwoord?   

 Hoofd- en deelvragen zijn:  
  

1. Geomorfologisch functioneren van kerven?  

• Wat zijn verschillen en overeenkomsten in ontwikkeling en functioneren van kerven in 
verschillende gebieden?  

• Hoe groot is het areaal achter de zeereep dat door kerven beïnvloed wordt?   

• Is er een onderlinge beïnvloeding tussen dicht bij elkaar liggende kerven?   

• Is er een optimale afstand tussen kerven?   

• Wat is de mate van dynamiek i.v.t. een aangrenzende,  niet gekerfde zeereep?   

• Wat zijn de sleutelfactoren voor aanleg van een duurzame kerf?   

  
2. Effecten van kustprocessen op kerfontwikkeling?  

• Wat/hoe groot kan de bijdrage van kerven aan het meegroeien met ZSR zijn?   

• Wanneer leiden suppleties tot de ontwikkeling van embryonale duinen en daarmee een 
negatief effect op kerfontwikkeling?   

• Wanneer leiden suppleties tot een positief effect door aanvoer van extra zand door 
kerven?   

• Wat is de ruimtelijke relatie tussen kerven en suppleties?   

  
3. Effecten van een gekerfde zeereep op de ecologie van achterliggende duinen?  

• Heeft een gekerfde zeereep een positieve invloed op de ontwikkeling van Witte en Grijze 
duinen  achter de zeereep?   

• Wat is de ecologische ontwikkeling i.v.t. een aangrenzende, niet gekerfde zeereep?   

• Tot hoever reikt een eventueel positieve/negatieve invloed?   

  
Hoofdvraag 1 zal grotendeels beantwoord kunnen worden binnen de context van dit onderzoek.   
  
Hoofdvraag 2 zal in ieder geval voor enkele gebieden beantwoord kunnen worden. Er is een 
vertaalslag op basis van literatuur en interactie met andere onderzoeken nodig om deze vertaalslag 
voor de kust in zijn geheel zo goed mogelijk te maken. We verwachten dat een antwoord op 
hoofdlijnen voor de grotere deelsystemen Wadden, Vastelandskust en Delta gegeven kan worden.  
  
Hoofdvraag 3 is de meest complexe vraag. Een aantal belangrijke ecologische processen kost meer 
tijd dan binnen dit onderzoek beschikbaar is. Daarnaast zullen effecten in verschillende gebieden 
mogelijk verschillende kanten op wijzen. Echter, transport van kalkrijk zand is een sleutelproces voor 
behoud van genoemde habitats. Vergelijkingen tussen gebieden met een verschillende 
ontwikkelingsgeschiedenis op het gebied van kerfontwikkeling maakt het tevens mogelijk om een 
inschatting van effecten op langere tijdschaal te maken. Het is nu mogelijk een stap in deze 
kennisontwikkeling te zetten omdat langs de kust een verscheidenheid aan natuurlijke en 
kunstmatige kerven beschikbaar is. De aanwezigheid van kerven van verschillende leeftijd langs de 
hele kust maakt het mogelijk de stap van studies van afzonderlijke (groepen van) kerven zoals in de 
Kennemerduinen naar een kustbreed onderzoek te zetten.  
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6. Aard van het onderzoek   

6.1 Met welke methode wordt het beleids- en/of beheervraagstuk onderzocht?  

• Koppelen van bestaande gegevens (ontwikkeling suppleties vooroever/strand en 
ontwikkeling dynamiek zeereep, Jarkusbestand, AHN, landmeetgegevens HHNK, drone data, 
satellietbeelden, luchtfoto’s)   

• Analyseren van hoogtegegevens en -verschillen  

• Luchtfoto-analyse en GIS bewerkingen  

• Samenbrengen van onderzoeken over verkerving en doorstuiving op verschillende locaties   

• Afleiden van algemene en van locatiespecifieke ontwikkeling   

• Vegetatieonderzoek achter kerven en achter niet gekerfde kust (+ vergelijking met 
vegetatieopnames uit suppletieonderzoek?)   

• Analyse van kustontwikkeling en ontwikkeling van suppleties ter hoogte van gebieden waar 
kerfontwikkeling is onderzocht  

 Alle of een selectie van de volgende gebieden kunnen worden onderzocht, de mate van detail hangt 
af van beschikbare informatie. De inschrijver wordt uitgedaagd hier een optimum in te vinden tussen 
diepgang en aantal locaties. Vegetatieonderzoek is alleen zinvol voor autonome kerven en voor 
gebieden waar ingrepen tenminste vijf jaar geleden zijn uitgevoerd, of voor vastlegen van een “nul-
situatie”.  
  

Gebied  Aangelegd/autonoom  Jaar van aanleg  

Ameland oost    2007  

Terschelling 15-20  Aangelegd  Circa 1995  

Terschelling 
Noordsvaarder  

Autonoom  Nvt  

NHD-Zeven zusters  aangelegd  2019  

NHD-overig  autonoom  Nvt  

NWKern  aangelegd  2013  

AWD-Zeven 
broeders  

aangelegd  2019  

AWD-Noordvoort  aangelegd  2013  

Berkheide  aangelegd  2014  

Meyendel  aangelegd  2014  

Voorne-punt  aangelegd  Circa 2004  

Schouwen 1  aangelegd  2017  

Schouwen 2  autonoom  Nvt  
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Noorderkwartier.  
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https://doi.org/10.1002/ esp.5271  

Nguyen, D., Hilton, M., Wakes, S. & Simons-Smith, T. (2021b) Incident wind angle and topographic 
steering through excavated foredune notches. Geomorphology, 395, 107982. Available from: 
https://doi. org/10.1016/J.GEOMORPH.2021.107982  

Nguyen et al., 2022. Wind flow dynamics and sand deposition behind excavated foredune notches 
on developed coasts. ESPL 2022, 1-22.  

de Ridder, M. & M. Boers, 2020. Duinveiligheidsberekeningen Springertduinen. Deltares rapport 
11205071-002-HYE-0002 in opdracht van Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek.  

Riksen et al., 2016. Constructing notches in foredunes: effect on sediment dynamics in the dune 
hinterland. Geomorphology, 253, 340-352.  

Ruessink, B.G., S.M. Arens, M. Kuipers & J..J.A. Donker, 2018. Coastal dune dynamics in response to 
excavated foredune notches. Journal of Aeolian Research.  

Schwarz et al., 2020. Wind and sand transport across a vegetated foredune slope. JGR Earth Surface, 
125.  
   

Kosteneffectiviteit en mogelijkheden voor samenwerking   

8. Maximaal benodigd budget en kosteneffectiviteit   

8.1 Wat is het maximale benodigd budget voor uitvoering en kennisdeling (inclusief BTW)?   
€200.000,- (incl BTW)  
   
8.2 Wat is de kosteneffectiviteit van het onderzoek (verhouding tussen de kosten van het onderzoek 
en wat het onderzoek oplevert)?    
 In vergelijking tot de kosten voor aanleg van kerven zijn de kosten voor het onderzoek beperkt. Het 
onderzoek zal hoe dan ook nieuwe kennis opleveren, die mogelijk kostenbesparend zal werken voor 
toekomstige ingrepen.  
   

9. Samenwerking   

9.1 Welke samenwerkingspartners zijn er en wat is hun mogelijke bijdrage aan het onderzoek?   
 Er wordt samenwerking gezocht met uiteenlopende beheerders: Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, 
Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer:  
Verschaffen data, faciliteren terreinonderzoek, interviews met initiatiefnemers (lessons learned), 
interactie ten behoeve van kennisverspreiding.  
  
9.2 Welke mogelijkheden zijn er voor cofinanciering?  

https://doi.org/10.1002/
https://doi/
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Mogelijk zijn onder bovengenoemde partijen en provincies potentiële co-financiers te vinden. Dat is 
op dit moment nog niet onderzocht.  
  
9.3 Welke toestemmingen en/of vergunningen zijn nodig voor het onderzoek?   
Betreding zeereep en duingebied, ontheffing rijverkeer  
   

10. Gefaseerde planning   

10.1 Hoe ziet de gefaseerde planning van het onderzoek eruit (inclusief tussentijdse resultaten en 
kennisdeling)?    
Fase 1: selectie van gebieden (jaar 1)  
Fase 2: detail onderzoek geomorfologie en kustsysteem (jaar 1, 2, uitloop naar 3)  
Fase 3: vegetatieonderzoek (jaar 2,3)  
Fase 4: rapportage (jaar 3)  
  
Het onderzoek neemt drie jaar in beslag.  Dat is van belang om in verschillende jaren te kunnen 
meten (sommige metingen zijn afhankelijk van weersomstandigheden) en de onderzoekslocaties van 
Waddeneilanden tot Zeeuwse Delta te kunnen bereizen.  
  
  

11. Vereiste kennis en ervaring   

11.1 Wat zijn de minimale eisen om het onderzoek te kunnen uitvoeren?   
Een consortium met geomorfologische en ecologische kennis  

• Kennis van verstuivingen, kustmorfologie, aeolische processen, GIS  

• Kennis van duinecologie  

• Kennis van hydrodynamische processen van strand- en onderwateroever  
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OBN-2023-142-EA Herstel van de samenwerking tussen boom en schimmel  
Opsteller  Deskundigenteams droog zandlandschap en nat zandlandschap 

Contactpersoon  Henk Siebel 

Datum  7-10-2022 

Versie  Eindconcept 

Effect van het onderzoek op het verminderen van het verlies van biodiversiteit 

1. Probleemstelling  

1.1 Welk specifiek en relevant beleids- en/of beheervraagstuk wordt onderzocht? 
In weinig verstoorde levensgemeenschappen werken vrijwel alle vaatplanten samen met 
mycorrhizaschimmels, vooral om aan voldoende voedingsstoffen te komen. Dit geldt bij uitstek 
voor bossen, waar het bodemleven een cruciale schakel is in het functioneren van het bos-
ecosysteem. Stikstofdepositie heeft deze samenwerking sterk verstoord. Van de 900 soorten 
paddenstoelen die ecto-mycorrhiza (EM) vormen, staat 69 % op de rode lijst (Arnolds & Veerkamp, 
2008). Veel van de niet bedreigde soorten zijn ook uit het bos verdwenen en komen tegenwoordig 
vooral in lanen voor. De nog algemene soorten in het bos maken een minder uitgebreid 
schimmelnetwerk en hebben soms een deels saprotrofe levenswijze (Lindahl & Tunlid, 2014), wat 
duidt op een minder intensieve samenwerking. Door een verschuiving van EM-soorten naar 
saptrotrofe soorten, komen bomen minder makkelijk aan de nutriënten die vrijkomen uit de 
strooiselafbraak. De tegenwoordig bijzonder slechte conditie van onder andere zomereik, die 
gepaard gaat met een sterk gewijzigde bladsamenstelling, is waarschijnlijk mede een gevolg van de 
verstoring van de mycorrhiza interactie. De gevolgen van de onbalans in nutriënten voor de fauna 
staan volop in de belangstelling. Het probleem is het meest duidelijk op de sterk uitgeloogde, 
hogere zandgronden. Maar een bijna even sterke achteruitgang van ecto-mycorrhiza 
paddenstoelen in het heuvellandschap, de leembossen, bossen in de duinen en broekbossen, laat 
zien dat in een heel groot deel van onze bossen de schimmel-boom samenwerking sterk verstoord 
is. 
 
Er is behoefte aan een methode om de mate van samenwerking tussen boom en schimmel te 
kunnen vaststellen, inclusief de effecten die een verminderde samenwerking heeft op zowel de 
vitaliteit van de boom als de diversiteit van de mycoflora. 
 

2. Beleidscontext 

2.1 Wat is de relatie van dit onderzoek met het ecologisch assessment? 
Het onderzoek sluit aan op twee van de zes aangrijpingspunten uit het ecologisch assessment.  

1) Verminderen input nutriënten en chemische stoffen en herstel van schade. Herstel van de 
samenwerking kan de nutriëntenopname (fosfor, calcium, magnesium en kalium) 
verbeteren en beschermt bomen beter tegen schadelijke stoffen zoals aluminium. Dit leidt 
naar verwachting tot minder onbalans in nutriënten hogerop in de voedselketen. 

2) Herstel van biotische kwaliteit. Meer inzicht in de boom-schimmel samenwerking in de 
veldsituatie vormt de basis onder het ontwikkelen van herstelstrategieën voor bossen, en 
in het bijzonder het herstel van de grotendeels verdwenen mycoflora. De boom leunt voor 
samenwerking steeds meer op enkele tientallen, nog aanwezige mycorrhiza-soorten en 
het is van groot belang de condities voor deze resterende, algemene soorten te 
verbeteren.   

De met dit onderzoek te onderbouwen herstelstrategieën dragen bij aan een versterking van de 
ecosysteemdiensten recreatie (gezond in plaats van stervend bos) en koolstofvastlegging (betere 
boomgroei, meer vorming stabiele humus). Dit onderzoek behoort tot de in het ecologisch 
assessment benoemde landschaps-overstijgende thema’s.  
 
2.2 Voor welke ander beleid is het onderzoek relevant? 
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Op steeds meer plekken wordt steenmeel uitgestrooid om de boomvitaliteit te verbeteren, maar 
zonder reductie in stikstofdepositie leidt dit niet tot een duidelijke terugkeer van mycorrhiza-
paddenstoelen (Brouwer et al., in druk). Ook is er sinds de droge zomers steeds meer aandacht 
voor een betere droogteresistentie van bomen (o.a. bossenstrategie,  
www.klimaatadaptatiebrabant.nl). Het schimmelnetwerk speelt hierin een belangrijke rol. 
Tenslotte is de kritische depositiewaarde voor veel bostypen in belangrijke mate gebaseerd op de 
hoge gevoeligheid van mycorrhiza-paddenstoelen voor stikstofdepositie. Van Dobben et al. (2012) 
classificeert enkele voor dit onderzoek relevante bostypen als zeer stikstofgevoelig, met een 
kritische depositiewaarde van 15 kg N/ha/jaar. Deze waarde wordt vrijwel overal in Nederland 
overschreden. Er is grote behoefte aan een instrument dat de status van de boom-schimmel 
samenwerking kan aangeven in de context van met name stikstofdepositie, klimaatopwarming, 
klimaatrobuust maken van bossen, aanplant van rijk-strooisel-soorten, verdroging, hydrologisch 
herstel, schade door zwijnen, successie en andere belangrijke ontwikkelingen in bossen die 
merendeels ook veel aandacht krijgen in de Bossenstrategie en Programma Natuur. 
 

Toepassingsmogelijkheden van het onderzoek voor beheerders en beleidsmakers 

3. Doel van het onderzoek 

3.1 Welke inzichten worden met het onderzoek verkregen? 
Centraal in het onderzoek staat het verkrijgen van een goed overzicht van welke factoren de 
samenwerking tussen boom en schimmel beïnvloeden. Dit voor de meest relevante situaties in de 
droge en vochtige bossen op de zandgronden (niet voor broekbossen), en uitsluitend voor 
ectomycorrhiza-schimmels. Ook moet er zo veel mogelijk een scheiding worden aangebracht 
tussen de directe effecten van verslechterende omgevingscondities op de conditie van de boom 
en de samenstelling van de mycoflora, en de indirecte effecten via een verminderde 
samenwerking.  
  
3.2 Welke resultaten worden beoogd en hoe zijn deze toepasbaar voor beleidsmakers en 
beheerders? 
Ondanks dat de gevolgen van stikstof voor de boom-schimmel samenwerking op onze 
zandgronden grofweg in beeld zijn, ontbreekt voldoende detailkennis om deze factor te kunnen 
betrekken bij het beheer.  Het onderzoek moet de basis leggen voor de ontwikkeling van een 
maatlat die ter plekke de mate van aantasting van deze samenwerking met behulp van 
veldwaarnemingen en gemakkelijk/goedkoop uit te voeren metingen kan aangeven, en kan 
aangeven wat de consequenties zijn voor zowel boomvitaliteit als diversiteit van de mycoflora. Het 
instrument moet ten minste toepasbaar zijn in de loofbossen van de droge en vochtige 
zandgronden. De dominante bomen vormen hier vrijwel allemaal ecto-mycorrhiza . 
Het onderzoek beperkt zich tot het selecteren van mogelijk geschikte parameters om de actuele 
mate van samenwerking te bepalen en het testen van de geschiktheid in de genoemde range van 
veldsituaties. Belangrijkste beoogde resultaat is een set aan te meten parameters en bijbehorende 
meetmethoden om deze vast te stellen. Daarnaast kan een aanzet worden gegeven voor een 
toepassingsgericht instrument.  
 

4. Gewenste producten voor kennisdeling 

4.1 Voor welke doelgroep(en) zijn de resultaten interessant? 
Een maatlat voor de mate van boom-schimmel samenwerking is bruikbaar voor onder meer: 

• Bosbeheerders en beheerders van landgoederen en lanen, die de conditie van bomen 
willen bepalen en bijsturen 

• Beleidsmakers die een beter beeld willen hebben van de ruimtelijke effecten van 
stikstofdepositie op de boomconditie en op de mycoflora  
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4.2 Welke mogelijkheden zijn er voor kennisdeling tijdens en na het onderzoek? 
Een toepassingsgericht instrument kan in een vervolgtraject worden uitgewerkt voor de volgende 
toepassingen: 

• Het, van landelijk tot op perceelsniveau, in beeld brengen van ruimtelijke patronen in 
mate van aantasting 

• Het in beeld brengen van effecten van omgevingskwaliteit (stikstofdepositie, 
waterkwaliteit, klimaatverandering e.d.) op bosvitaliteit  

• Het bieden van een perspectief op herstelmaatregelen die de problemen in de 
samenwerking tussen boom en schimmel (mede) kunnen oplossen, bijvoorbeeld door 
onderbouwing van de keuze van boomsoorten, rijk-strooisel-soorten, 
steenmeeltoediening, strooiselverwijdering of hydrologisch herstel 

• Monitoring van aantasting en van de effectiviteit van herstelmaatregelen.   
 
Dit instrument wordt zo gemaakt, dat updates met nieuwe kennis mogelijk zijn; ook buiten OBN 
vindt veel kennisontwikkeling plaats.  
 

Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek 

5. Beschikbare kennis en kennisleemte 

5.1 Welke kennis en inzichten zijn al voorhanden uit afgeronde/lopende onderzoeken? 
In het OBN pre-advies paddenstoelen (Ozinga et al., 2013) is onvoldoende kennis over de boom-
schimmel interactie expliciet benoemd als kennislacune (kennisvragen A2, B1, B2, B4 & Figuur 
20.1). Dit pre-advies ligt inmiddels 9 jaar ”op de plank”, zonder vervolgacties binnen OBN.  
De gevoeligheid van de mycorrhiza-samenwerking voor stikstof is onlangs nog in een review 
benadrukt (Lilleskov et al., 2018). Ook wordt door lopend onderzoek onder meer voor zomereik, 
beuk en jeneverbes het tekort aan kalium, calcium, magnesium en fosfor landelijk beter in beeld 
gebracht. Een belangrijke rol van schimmels bij de opname van deze nutriënten wordt al langer 
onderkend (van den Burg e.a., 2014). Inmiddels wordt ook steeds duidelijker dat de grens tussen 
mycorrhiza-paddenstoelen en saprotrofe soorten niet hard is (Lindahl & Tunlid, 2014). Juist de nog 
resterende mycorrhiza-paddenstoelen, zoals fopzwammen, aardappelbovist en krulzomen, zijn 
vaak deels saprotroof en daardoor wellicht van minder waarde voor de boom. Momenteel loopt er 
onderzoek in Drenthe (door Bioclear Earth), hier zijn nu nog geen resultaten van beschikbaar (mail 
7 juni). 
 
5.2 Welke hoofd- en deelvragen worden door dit onderzoek beantwoord? 
Voor de bossen op droge en vochtige, kalkarme zandgronden zijn er de volgende vragen:  

• In welke mate is de omvang , samenstelling en activiteit van het functioneren van het 
schimmelnetwerk aangetast in vergelijking met een niet aangetaste, stikstofarme situatie?  

• Wat zijn de gevolgen voor de conditie van bomen en ectomycorrhiza?  

• Welke parameters kunnen gebruikt worden om de status van de samenwerking tussen 
boom en schimmel te beschrijven?  

• Welke (combinatie van) maatregelen komen in aanmerking om de samenwerking tussen 
boom en schimmel te herstellen? 

• Kan hieruit een pakket parameters worden geselecteerd waarmee op relatief eenvoudige 
wijze monitoring  van de status van de samenwerking en de effectiviteit van genomen 
herstelmatregelen kan plaatsvinden? 

 

6. Aard van het onderzoek 

6.1 Met welke methode wordt het beleids- en/of beheervraagstuk onderzocht? 
Stap 1) Met behulp van literatuur kan een breed pakket aan parameters worden opgesteld die de 
toestand en het functioneren van het schimmelnetwerk beschrijven (mycorrhiza-bezetting 
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wortels, ondergrondse biodiversiteit en biomassa met behulp van moleculaire technieken, relatie 
met vruchtlichaamvorming bovengronds, humusprofielen, bodem- en plantchemie, boomvitaliteit 
e.d.). Ook kan meer inzicht verkregen worden in de positie van veel voorkomende mycorrhiza-
schimmels in het voedselweb, en vooral de uitwisseling met bomen, door isotoop-analyses van de 
vruchtlichamen.  
 
Stap 2) Vervolgens moeten aanvullende veldmetingen worden verricht om de gevonden relaties in 
meer detail te kunnen beschrijven voor de range aan situaties die voorkomt op de pleistocene 
zandgronden in Nederland. Dit omvat de droge en vochtige bossen op zwak zure tot sterk 
verzuurde zandgronden, en de situaties waarin nog een goed ontwikkelde mycoflora aanwezig is 
onder stikstofarme condities in bijvoorbeeld lanen, stuifzandbosjes en afgravingen. Inventariseren 
van alleen vruchtlichamen zal leiden tot een onderschatting van de aanwezigheid van schimmels 
terwijl het toepassen van alleen DNA-technieken (zoals in het hierboven vermelde Drentse 
onderzoek) zal leiden tot een overschatting. Ook moet een gradiënt in boomvitaliteit in het 
onderzoek worden betrokken. Het onderzoek kan aansluiten  op sites met lopend OBN-onderzoek 
(steenmeelplots).  
 
Stap 3) Tenslotte worden de meest bruikbare en praktisch toepasbare parameters geselecteerd en 
wordt een voorstel gedaan hoe deze in een eventueel vervolgtraject kunnen worden verwerkt in 
een toepassingsgericht instrument. 
 

7. Literatuur en referenties 

7.1 Welke bronnen zijn geraadpleegd voor dit onderzoeksvoorstel? 

• Arnolds E. & M. Veerkamp, 2008. Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen. Nederlandse 
Mycologische vereniging, Utrecht.  

• Boxman, A.W., Peters, C.J.H. & J.G.M. Roelofs, 2008. Long term changes in atmospheric N 
and S throughfall deposition and effects on soil solution chemistry in a Scots pine forest in 
the Netherlands. Environmental Pollution 156 (3): 1252-1259.  

• Brouwer e.a., in druk. Steenmeel op bos en heide; reactie van paddenstoelen. Ingediend 
bij De Levende Natuur.  

• Burg, A. van den, A. Dees, T. Huigens, R.J. Bijlsma & R. de Waal, 2014. Voedselkwaliteit en 
biodiversiteit in bossen van de hoge zandgronden. Rapport nr. 2014/OBN186-DZ. 

• Carter, T. S., C. M. Clark, M. E. Fenn, S. Jovan, S. S. Perakis, J. Riddell, P. G. Schaberg, T. L. 
Greaver, and M. G. Hastings. 2017. Mechanisms of nitrogen deposition effects on 
temperate forest lichens and trees. Ecosphere 8(3):e01717.10.1002/ecs2.1717.  

• Dobben, H.F. van, R. Bobbink, D. Bal en A. van Hinsberg, 2012. Overzicht van kritische 
depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 
2000. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2397 2397. 68 blz.  

• Lilleskov, E.A., Kuyper, T.W., Bidartondi, M.I. & E.A. Hobbie, 2018. Atmospheric nitrogen 
deposition impacts on the structure and function of forest mycorrhizal communities: A 
review. Environmental Pollution 246:148-162 

• Lindahl, B. & A.  Tunlid (2014). Ectomycorrhizal fungi—Potential organic matter 
decomposers, yet not saprotrophs. The New Phytologist 205: 4-9 

• Ozinga, W.A., E. Arnolds, P.J. Keizer & T.W. Kuyper, 2013. Paddenstoelen in het 
natuurbeheer. OBN preadvies paddenstoelen – Deel 1: Ecologie, knelpunten en 
kennislacunes. OBN rapport nr. 2013/OBN181-DZ. 

 

Kosteneffectiviteit en mogelijkheden voor samenwerking 

8. Maximaal benodigd budget en kosteneffectiviteit 
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8.1 Wat is het maximale benodigd budget voor uitvoering en kennisdeling (inclusief BTW)? 
€ 150.000 - € 200.000 
Het onderzoek bestaat uit drie delen: verzamelen relevante parameters m.b.v. literatuur (ca. 1/5 
van de te maken kosten), aanvullend veldonderzoek (ca. 3/5) en aanzet vormen voor toepassing 
(ca. 1/5 van de kosten).  
 
8.2 Wat is de kosteneffectiviteit van het onderzoek (verhouding tussen de kosten van het 
onderzoek en wat het onderzoek oplevert)?  
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande resultaten en locaties met al lopende 
(steenmeel) onderzoeken. De kern van het voorgestelde onderzoek is vooral het verfijnen van 
algemene kennis tot het niveau van de meest voorkomende situaties op de zandgronden, hieraan 
is niet makkelijk een kosteneffectiviteit te plakken.  
Indien er in een vervolgtraject een werkwijze komt waarmee op elke plek de status van de 
mycorrhiza-interactie kan worden vastgesteld, kan dit instrument onder meer de inzet van 
middelen voor herstelmaatregelen veel efficiënter maken. Er kan dan worden aangegeven aan 
welke knop er gedraaid kan worden (stikstofafvoer via strooisel of door hydrologisch herstel, 
herstel basenverzadiging, andere boomsoorten, minder zwijnen..) en op welke locaties dit het best 
kan gebeuren.  
 

9. Samenwerking 

9.2 Welke samenwerkingspartners zijn er en wat is hun mogelijke bijdrage aan het onderzoek? 
Er lopen diverse OBN-experimenten met o.a. steenmeel-toediening. Van deze locaties is vaak al 
extra informatie aanwezig over onder- en bovengrondse schimmelsamenstelling en samenstelling 
blad/hout van bomen. 
 
De Nederlandse Mycologische Vereniging kan bij het onderzoek betrokken worden, in ieder geval 
om gegevens aan te leveren over verspreiding en trends van betrokken mycorrhiza-
paddenstoelen.  
 
(Bos)beheerders kunnen behulpzaam zijn bij het selecteren van locaties selecteren en het 
inschatten van boomvitaliteit. 
 
Onderzoekers richten zich op de moleculaire technieken (PLFA, DNA), wortelbezetting, chemische 
samenstelling boom (blad, schors e.d.) & bodemsamenstelling, C&N isotopen vruchtlichamen 
paddenstoelen. 
 
9.3 Welke toestemmingen en/of vergunningen zijn nodig voor het onderzoek? 
Dit is afhankelijk van de in het onderzoek te betrekken onderzoekslocaties en de 
onderzoeksuitvoering. 
 

10. Gefaseerde planning 

10.1 Hoe ziet de gefaseerde planning van het onderzoek eruit (inclusief tussentijdse resultaten en 
kennisdeling)?  
Zie ook 6.1. Gedurende het gehele onderzoek kan in overleg met de communicatieadviseur 
aandacht worden geschonken aan de uitvoering van dit onderzoek. Aan het eind kunnen (concept) 
eindresultaten worden gedeeld. 
 

11. Vereiste kennis en ervaring 

11.1 Wat zijn de minimale eisen om het onderzoek te kunnen uitvoeren? 
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Naast de minimale “standaard” kennis en ervaring die nodig is om een OBN-project uit te kunnen 
voeren: 

• Goede mycologische kennis 

• Kennis van en ervaring met DNA-analyses en de interpretatie van uitkomsten hiervan in 
vergelijking met andere inventarisatietechnieken. 
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OBN-2023-143-EA Inrichtingsmaatregelen buiten N2000 ten behoeve van N2000 
doelstellingen 
Opsteller  Deskundigenteams droog zandlandschap, cultuurlandschap en expertisegroep 

fauna 

Contactpersoon  Henk Siebel 

Datum  7-10-2022 

Versie  Eindconcept 

Effect van het onderzoek op het verminderen van het verlies van biodiversiteit 

1. Probleemstelling  

Als onderdeel van het werken naar oplossingen voor de stikstofproblematiek is de focus van 
‘natuurbescherming binnen de grenzen van Natura2000 gebieden’ verbreed naar een visie waarbij 
ook de aangrenzende (agrarische) gebieden een rol spelen. Intensieve landbouw met negatieve 
impact op natuur en milieu zal rond Natura2000 gebieden plaats moeten maken voor een meer 
ecologische en duurzame bedrijfsvoering, die niet alleen geen bedreiging meer vormt voor de 
Natura2000 gebiedsdoelstellingen, maar er zelfs een positieve bijdrage aan gaat leveren. Ook 
andere dan agrarische gebruiksvormen in deze overgangsgebieden rond de Natura2000 gebieden 
kunnen met een andere inrichting of beheer bijdragen aan het realiseren van betreffende 
Natura2000 doelstellingen. Hierdoor kunnen gebieds- en instandhoudingsdoelstellingen eerder en 
beter gehaald worden.  
 
Hoewel het vaak al wel duidelijk is hoe de bedreigingen weggenomen kunnen worden, is het veel 
minder duidelijk hoe de positieve bijdragen aan de Natura2000 doelstellingen het best 
verwezenlijkt kunnen worden. De doelstelling is niet ‘simpelweg’ het grootschalig herinrichten van 
nieuwe natuur ten behoeve van Natura2000 soorten en habitats, of het toepassen van duurzame 
landbouwmethoden, maar het per gebied zoeken naar manieren waarop natuur en menselijk 
gebruik kunnen samengaan. Hierbij kan gedacht worden aan mozaïeken van natuur- en 
cultuurgrond, natuurinclusieve landbouw en landbouwinclusieve natuur. Vanuit sectoraal beleid 
wordt hier door agrarische organisaties en TBO’s over nagedacht en soms al aan gewerkt. Alleen 
door inzichtelijk te maken welke inrichtings- en gebruiksvormen buiten Natura2000 gaan bijdragen 
aan de doelen van Natura2000 kan de volle potentie van deze gebiedsgerichte aanpak 
verwezenlijkt worden. 
 
Binnen de huidige perceptie van natuurinclusieve inrichting van gebieden buiten natuurgebieden 
beperkt de aandacht zich vaak tot wat met agrarische bedrijfsvoering en milieuvriendelijke 
teeltsystemen (inclusief geen / minder pesticidengebruik) kan worden bereikt voor soorten en 
natuurwaarden van het agrarisch landschap en dit dan te realiseren met agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. Hierin zit het beheer van landschapselementen, maar ook een areaal grasland- 
en (perceelsgericht) akkerbeheer ten bate van doelsoorten van het boerenland (zie bijvoorbeeld de 
ANLb-soortenfiches van BIJ12). Het is de vraag in welke mate de inrichtings- en beheermaatregelen 
die hieruit voortkomen ook bijdragen aan succesvol leef- en voortplantingsgebied voor 
Natura2000-gebiedsoorten of dat er in de overgangsgebieden rond Natura2000 andere of 
aanvullende maatregelen nodig zijn voor de soorten en typen van de Natura2000 gebieden.  
 

2. Beleidscontext 

2.1 Wat is de relatie van dit onderzoek met het ecologisch assessment? 
Dit onderzoeksvoorstel pakt kennislacunes op van meerdere bij de EA OBN genoemde 
aangrijpingspunten (onder andere Vergroten areaal en connectiviteit, Vergroten dynamiek en 
diversiteit in gebieden, Verminderen input nutriënten en chemische stoffen en Herstel van 
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biotische kwaliteit) in samenhang met elkaar op. Juist het zoeken van oplossingen en afwegingen 
tussen meer of minder inzet op een specifiek aangrijpingspunt is de sleutel tot succesvolle 
inrichting en beheer van de overgangsgebieden rond de Natura2000 gebieden. Uitkomsten van dit 
onderzoek zijn dan ook essentieel voor inbreng vanuit natuur in de integrerende 
gebiedsontwikkelingsprocessen die de komende jaren vanuit diverse programma’s rond de 
Natura2000 gebieden plaats gaan vinden, en waar ook met maatwerk afwegingen met ander al 
dan niet natuurinclusief gebruik gemaakt zullen moeten worden. 
 
2.2 Voor welke ander beleid is het onderzoek relevant? 
Het besef dat ook het landschap buiten de natuurgebieden moet worden meegenomen om de 
gunstige staat van instandhouding van Natura 2000 soorten en habitattypen te bereiken wordt 
steeds meer onderkend. Daarnaast worden voor deze gebieden ook doelstellingen geformuleerd 
om voor de meer algemene soorten de Basiskwaliteit voor natuur te realiseren. Op alle 
bestuursniveaus zijn initiatieven om invulling aan de natuur in het landschap buiten de 
natuurgebieden te geven (zie ook het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, 
maart 2022). De uitkomsten van dit onderzoek kunnen voor soorten waar een bos(jes)component 
aan zit ook relevant zijn voor realisatie van de Bossenstrategie.  
 

Toepassingsmogelijkheden van het onderzoek voor beheerders en beleidsmakers 

3. Doel van het onderzoek 

3.1 Welke inzichten worden met het onderzoek verkregen? 
Het onderzoek is adaptief en lerend van aard met op korte termijn al resultaten die gebruikt 
kunnen worden in de praktijk: welke inrichtings- en beheermaatregelen buiten Natura2000 zijn 
kansrijk om bij te dragen aan de Natura2000 doelstellingen en welke zijn dat niet? Het doel is dat 
er een advies gegeven kan worden welk type maatregelen, bij welke omvang en bij welk beheer of 
(agrarisch) medegebruik daadwerkelijk zullen gaan bijdragen aan systeemherstel. En tevens welke 
maatregelen weliswaar passen bij natuurinclusief beheer/gebruik of het realiseren van de 
Basiskwaliteit, maar niet de potentie hebben om de Natura2000 doelen (significant) te 
ondersteunen. Naast inrichting en beheer wordt ook de connectiviteit met het Natura2000 gebied 
of de landschappelijke zonering van natuurlijke kenmerken rondom Natura2000 in de advisering 
betrokken. Concreet wordt verwacht een set interventies te ontwikkelen, die mogelijk verder 
modelmatig kunnen worden uitgewerkt.  
 
Om het onderzoeksveld in te perken maar wel al op korte termijn resultaten te kunnen hebben, 
stellen we voor om te starten met de focus op soorten en habitattypen van het droog 
zandlandschap. Immers daar speelt de N-problematiek het sterkst en zijn werkbare oplossingen 
buiten het natuurgebied het meest urgent. Ook is in eerder OBN onderzoek vastgesteld dat veel 
van de net iets rijkere of vochtiger gronden binnen het droog zandlandschap onder intensieve 
agrarische productie zijn gebracht, waardoor veel van de natuurlijke gradiënten uit het 
natuurlandschap zijn verdwenen. Soorten hebben hun toevlucht moeten zoeken in de meest arme 
en droge delen, waar ze, mede gegeven de vermestings-, verzurings- en verdrogingsproblematiek, 
moeilijk in levensvatbare populaties in stand te houden zijn. Door de gebieden direct omliggend 
aan Natura2000 gebieden bij de instandhouding van soorten te betrekken, werken we aan 
functioneel systeemherstel van de diverse onderdelen van het brede droge zandlandschap. Als de 
benadering voor het droog zandlandschap succesvol is kan de onderzoek scope al snel opgeschaald 
worden naar de andere landschappen. 
 
3.2 Welke resultaten worden beoogd en hoe zijn deze toepasbaar voor beleidsmakers en 
beheerders? 
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We stellen voor om met dit onderzoek binnen een jaar al “vuistregels” beschikbaar te krijgen die 
vervolgens getoetst en nader gepreciseerd kunnen worden in verschillende onderzoeksopzetten in 
gebieden die vanaf komend jaar via de diverse Programma’s in uitvoering komen. 
 
Bij de beoordeling of maatregelen werken voor de betreffende Natura2000 soorten en typen 
worden eigenschappen, zoals voedselkeuze, voortplantingsgelegenheid, te overbruggen afstanden, 
honkvastheid en verstoringsgevoeligheid, van de betrokken organismen in de advisering 
betrokken. Daarbij wordt in het onderzoek dus gekeken naar verschillende taxonomische groepen, 
zoals vogels en insecten. Hiermee kan de advisering zo integraal mogelijk, met de meerwaarde 
voor de hele leefgemeenschap, vormgegeven worden. 
 

4. Gewenste producten voor kennisdeling 

4.1. Voor welke doelgroepen zijn de resultaten interessant?  
Er kan worden gedacht aan de volgende beroepsgroepen: 
1. Beheerders van Natura2000 terreinen die te maken hebben met landschappelijke 

herinrichtingsprojecten in de directe omgeving ervan 
2. Beleidsmedewerker van provincies die maatregelen moeten kunnen beoordelen en 

financieren 
3. Agrariërs die me willen werken aan duurzame landbouw met ecologische meerwaarde 
4. Landschapsontwerpers die het gewenste landschapsherstel vorm moeten geven. 
Wellicht zijn ook andere stakeholders, zoals waterschappen, gemeentes en 
energie(transport)bedrijven, hierbij een doelgroep. 
 
4.2 Welke mogelijkheden zijn er voor kennisdeling tijdens en na het onderzoek? 
Kennisdeling tijdens het onderzoek over interne onderzoeksvragen zullen via de gebruikelijke 
directe contacten met het onderzoeksveld worden gedeeld, al dan niet via de OBN-DT’s. De kennis 
verbreiden onder de doelgroepen zal zowel in de vorm van kleine bijeenkomsten 
(Veldwerkplaatsen) en via directe contacten kunnen verlopen. Van het onderzoeksrapport zal een 
brochure worden vervaardigd, en zal ook een artikel in een der vakbladen zoals het VakbladNBL of 
DLN worden aangeboden. 
 

Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek 

5. Beschikbare kennis en kennisleemte 

5.1 Welke kennis en inzichten zijn al voorhanden uit afgeronde dan wel lopende onderzoeken? 
Een bestaand onderzoek is het al eerder genoemde en sinds vorig jaar lopende 4-jarige MMIP-
project “Integrale strategieën voor het realiseren van natuurkwaliteit” (MMIP=Meerjarig 
Missiegedreven Innovatieprogramma).  
 
5.2 Welke hoofd- en deelvragen worden door dit onderzoek behandeld?  
Hoofdvraag 
Welke inrichtings- en beheermaatregelen buiten Natura2000 gebieden zijn kansrijk om bij te 
dragen aan de Natura2000 doelstellingen en welke zijn dat niet? 
 
Deelvragen 

1. In welke mate is natuurherstel buiten Natura2000 noodzakelijk om de gebieden buiten 
Natura2000 te laten bijdragen aan de Natura2000 doelstellingen? 

2. In welke mate kan de nog jonge staande praktijk van natuurinclusieve agrarische 
bedrijfsvoering (denk aan het herstel van landschapselementen, inrichten van akkerranden, 
bouwplanverruiming, andere teelt- en oogstmethoden, extensivering van 
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landbouw(productie) en het inrichten en beheer van kruidenrijk grasland) bijdragen aan 
Natura2000 doelstellingen (bijv. vogels, vlinders, andere insecten) van het droge 
zandlandschap?  

3. In welke mate kan buiten Natura2000 gebieden naast de agrarische bedrijfsvoering ook 
andere gebruiksvormen (energie, bedrijventerreinen, urbane gebieden, waterberging, 
koolstofvastlegging e.d.) samengaan met de inrichting en beheer van percelen, ter 
ondersteuning van de Natura2000 doelstellingen? 

4. Wat is de rol van connectiviteit met Natura2000 en/of zonering van de mate van natuurlijke 
kenmerken rondom Natura2000 bij bovenstaande kennisvragen? 

5. Welke adviezen kunnen vanuit dit onderzoek gegeven worden over de rol en inrichting en 
beheer van gebieden buiten Natura2000 bij het behoud en herstel van de leefgemeenschap 
van het droog zandlandschap? 

 

6. Aard van het onderzoek 

Het onderzoek omvat de volgende fasen: 
1) Eerste jaar: Opstellen van vuistregels/kentallen 

Voor de Natura2000 soorten wordt middels literatuurstudie en expertkennis concreet in beeld 
gebracht welke eisen zij stellen aan hun leefgebied om succesvol hun levenscyclus te kunnen 
voltooien en duurzame populaties te verkrijgen. Daarbij gaat het onder meer om voldoende 
voedselaanbod door het jaar heen, grootte en verbondenheid van onderdelen van een 
leefgebied, kwaliteit en diversiteit (gradiënten) van vegetatiestructuren. In eerste instantie 
beperkt tot soorten van het pleistocene zandlandschap met uitsluiting van de natte 
component als beekdalen en hoogvenen. Hierbij zal de landschappelijke herstelstrategie van 
het PAS worden betrokken ter nadere uitwerking. 

2) Selectie van potentiële onderzoeklocaties rond en binnen Natura2000 gebieden in het droge 
zandlandschap, waar verschillende maatregelen (met relatie met de EA-aangrijpingspunten) 
zijn of worden genomen die de biodiversiteit vergroten (inclusief oriënterend veldonderzoek). 
Voor onderzoeklocaties kan als voorbeeld worden gedacht aan open heide landschappen: 
a) waar in de directe omgeving natuurherstelprojecten op verschillende schaalniveaus op 

voormalige agrarische gronden zijn gerealiseerd 
b) waar in de directe omgeving natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering plaatsvindt op de 

(natuur- of landbouw-) percelen 
c) waar in de directe omgeving landschapselementen zijn hersteld, bij voorkeur op 

verschillende schaalgroottes; 
3) Prioritering van onderzoeklocaties en soortgroepen ten aanzien van haalbaarheid van het 

meten en statistisch analyseren van in de kennisvragen genoemde variabelen, inclusief 
afstemming en gebruikmaking van met lopende onderzoeken naar de biodiversiteitseffecten 
van genomen maatregelen. 

4) Twee seizoenen veldwerk voor het verzamelen van abiotische en biotische gegevens. De 
aanwezigheid van soorten staat hierbij centraal, waarbij vergelijkend onderzoek tussen het 
betrokken Natura2000 gebied en het overgangsgebied met delen met meer intensief agrarisch 
gebruik en met (elementen van) de natuurinclusieve landbouw of natuurherstel plaatsvindt. 
Als soorten niet voorkomen in terreindelen waar ze wel verwacht zouden worden, is het op 
beperkte schaal mogelijk een quickscan te doen naar de oorzaken hiervoor (dit kan ook 
abiotisch zijn). 

5) Analyse en rapportage van de verzamelde data, gericht op beantwoording van de 
kennisvragen. 

6) Het concreet beschrijven van een aantal landinrichtingsmodellen op basis van een set 
interventies, waarin mogelijke knelpunten worden behandeld die kunnen worden verholpen 
door een betere inrichting en gebruik.  
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Het is duidelijk dat een onderzoeksperiode van circa drie jaar kort is. De praktijk vraagt echter op 
korte termijn om onderbouwde inrichtingsrichtlijnen. Er is altijd een optie om later de 
onderzoeksperiode te verlengen.  
 

7. Literatuur en referenties 

7.1 Welke bronnen zijn geraadpleegd voor dit onderzoeksvoorstel? 
 
BIJ12 / ANLb 2016, Soortenfiches Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer 
FichesANLb2016november2014defm (bij12.nl) 
 
Rli 2022. Natuur inclusief Nederland. Natuur overal en voor iedereen. 
https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_natuurinclusief_nederland_def.pdf 
 
Benno Strootman c.s. Boer doet leven, portretten van landschapsboeren. Lecturis, 2021. 
 
LLTB, Natuurrijk Limburg, en andere. Actieplan naar een natuurinclusieve landbouw in Limburg. 
2021.  
 
Vakblad NBL. Februari 2020. Themanummer Natuur inclusieve landbouw. 
https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_apr2020-def2.pdf 
 
Verstrael, T. et al, De zwarte specht helpen zonder spijt te krijgen. Vakblad NBL, 2018. vnbl-
okt2018-zwartespecht.762a30.pdf (natuurkennis.nl) 
 

Kosteneffectiviteit en mogelijkheden voor samenwerking 

8. Maximaal benodigd budget en kosteneffectiviteit 

8.1 Wat is het maximale benodigd budget voor uitvoering en kennisdeling (inclusief BTW)? 
€ 250.000 - € 300.000; ervan uitgaande dat dit onderzoek de zandlandschappen betreft.  
 
8.2 Wat is de kosteneffectiviteit van het onderzoek (verhouding tussen de kosten van het 
onderzoek en wat het onderzoek oplevert)?  
De kern van dit voorgestelde onderzoek is vooral gericht op het verkennen en mogelijk 
optimaliseren van het herstellen van natuurkwaliteit op het platteland, waarbij Natura2000 
soorten binnen natuurterrein daarvan profiteren. Termen zijn basiskwaliteit natuur, 
gebiedsproces, natuur inclusieve landbouw en programma natuur. Goed doordachte ecologische 
aanbevelingen of richtlijnen kunnen in deze met hoge kosten gepaard gaande gebiedsmaatregelen 
zeer kosteneffectief zijn.  
 

9. Samenwerking 

9.2 Welke samenwerkingspartners zijn er en wat is hun mogelijke bijdrage aan het onderzoek? 
Landschapsherstel is een decentraal aangestuurd proces, waarbij de regierol vooral bij de 
provincies ligt. Op landelijk niveau is wel sturing op coördinatie en bekostiging: LNV en Bij12. Het 
ligt voor de hand om vragen of kennis daar te verkennen.  
Ecologische en beheerkennis is in allerlei organisaties voor handen: de TBO’s, de Groene bureaus 
en de soortenorganisaties.  
 
9.3 Welke toestemmingen en/of vergunningen zijn nodig voor het onderzoek? 
Er zijn toestemmingen en mogelijk vergunningen nodig voor het uitvoeren van veldonderzoek. 
 

10 Gefaseerde planning 

https://www.bij12.nl/assets/FichesANLb2016november2014defm.pdf
https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_natuurinclusief_nederland_def.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vnbl-okt2018-zwartespecht.762a30.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vnbl-okt2018-zwartespecht.762a30.pdf
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10.1 Hoe ziet de gefaseerde planning van het onderzoek eruit (inclusief tussentijdse resultaten en 
kennisdeling)?  
Deze zal worden bepaald met de opdrachtnemer, en zal mede afhangen van de veldseizoenen. Zie 
verder ook onder 6. Na het eerste jaar kunnen als eerste resultaten naar buiten gebracht worden. 
 

11 Vereiste kennis en ervaring 

11.1 Wat zijn de minimale eisen om het onderzoek te kunnen uitvoeren? 
Ervan uitgaande dat het hier om de onderzoekskwaliteiten van de betrokkenen gaat, kan hierover 
het volgende gevraagd worden: 
1. gespecialiseerde maar ook brede kennis is van landschapsecologie en biotoopgebruik van 
relevante soorten fauna 
2. praktisch inzicht en gevoel voor ecologisch ontwerp en landschapsinrichting 
3. brede technische kennis van beheer van natuurterreinen, agrarische gebieden en andere 
landgebruiksvormen, alsmede de samenhang daartussen.  

 



   
 

 
                         
 

Bijlage 2: lopende onderzoeken OBN Natuurkennis in 2023 
 
Projectnummer Titel onderzoek DT Start Eind Budget OBN Cofinanciering 

OBN-2017-50-LZ Verbrakking Westzaan Laagveen en zeeklei 2017 2023  Financieel afgerond    

OBN-2017-85-LZ Behoud en herstel hoogveenbossen Laagveen en zeeklei 2017 2024  €                    114.994   €                      27.500  

OBN-2017-86-DK Herstel konijnenpopulaties Duin en kust 2017 2022  €                    100.000   €                    102.500  

OBN-2017-87-NZ Maatregelen ter versnelling van 
acrotelmontwikkeling 

Nat zand 2017 2022  €                    149.756    

OBN-2018-93-HE Uitbreidingsmogelijkheden heischrale 
graslanden 

Heuvel 2018 2022  €                      79.346   €                      33.000  

OBN-2018-95-LZ Stimuleren jonge verlanding tot nieuw 
trilveen: de rol van biobouwers en vraat 

Laagveen en zeeklei 2018 2024  €                    200.000   €                    100.000  

OBN-2018-97-BE grip op slib Beekdal 2018 2022  €                      74.969   €                      75.000  

OBN-2018-99-RI Diepe uiterwaardplassen Rivieren 2018 2022  €                      74.314   €                      75.000  

OBN-2018-100-NZ Verruiging verdroogde vochtige bossen Nat zand 2018 2023  €                      43.000   €                    118.027  

OBN-2017-103-DZ Verbetering strooiselafbraak Droog zand 2017 2022  €                    197.773   €                      50.000  

OBN-2019-105-DK Ruimte voor zand: ontwikkeling van een 
nieuwe beheerstrategie voor het behoud van 
een dynamisch kustlandschapsmozaiek 

Duin en kust 2019 2024  €                    198.807   €                      85.354  

OBN-2019-106-LZ Kansrijkdom voor ontwikkeling N2000 
habitats in vernatte veengebieden 

Laagveen en zeeklei 2019 2022  €                    115.616    

OBN-2019-107-NZ Programma ontwikkeling en herstel 
heischraal grasland in Nederland 

Nat zand 2019 2024  €                      79.379    

OBN-2019-109-DZ Herstel van droge en natte heide door 
steenmeelgift, de middellange termijn 

Droog zand 2019 2023  €                    199.860    

OBN-2019-110-HE Duurzaam veiligstellen van het prioritaire 
habitattype H6110 pionierbegroeiingen op 
rotsbodem 

Heuvel 2019 2023  €                      74.776   €                      25.000  

OBN-2019-111-LZ Ontwikkeling en beheer eutrofe moerassen Laagveen en zeeklei 2019 2022  €                      99.942    

OBN-2020-113-LZ Cyclisch waterpeilbeheer en 
voedselketenonderzoek 
Oostvaardersplassen 

Laagveen en zeeklei 2020 2024  €                    199.981   €                    100.000  
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Projectnummer Titel onderzoek DT Start Eind Budget OBN Cofinanciering 

OBN-2020-114-LZ Evaluatie bekalking trilveen en 
blauwgrasland 

Laagveen en zeeklei 2020 2022  €                      39.860   €                      35.000  

OBN-2020-115-DZ Middellange termijn steenmeelafgifte droge 
bossen 

Droog zand 2020 2026  €                    200.000   €                    130.000  

OBN-2020-116-DK Inrichting en beheer kustvogelbiotopen Duin en kust 2020 2022  €                    120.746    

OBN-2020-117-BE Analyse effectiviteit herstelmaatregelen 
Drentsche Aa 

Beekdal 2020 2022  €                      30.244    

OBN-2020-118-DK Wisselbegrazing Duin en kust 2020 2024  €                      99.636    

OBN-2020-119-NZ Ontwikkeling soortenrijke bossen op 
voormalige landbouwgrond 

Nat zand 2020 2022  €                      89.677    

OBN-2020-120-CU Vogelakkers effectiviteit en diversiteit Cultuur 2020 2022  €                      94.607    

OBN-2020-121-RI Klimaateffecten rivieren Rivieren 2020 2022  €                      74.911   €                      25.000  

OBN-2020-122-LZ Blue can: emissies CO2/CH4 uit 
oppervlaktewater 

Laagveen en zeeklei 2020 2022  €                      24.200    

OBN-2020-123-EG Oorzaken insectenachteruitgang Expertisgroep fauna 2020 2027    €                    250.000  

OBN-2021-125-BE Kwantificering van ecologisch relevante 
kwelfluxen voor grondwaterafhankelijke 
habitattypen in beekdalen 

Beekdal 2021 2024  €                      72.600    

OBN-2021-126-DK Kalkarme Grijze duinen of Duinheide? De rol 
van wortelbiomassa, P-beschikbaarheid en 
plantstrategieën bij kleinschalige verstuiving 
in kalkarme en kalkrijke duinen 

Duin en kust 2021 2023  €                    100.000    

OBN-2021-127-NZ Achteruitgang van kenmerkende diersoorten 
in vennen 

Nat zand 2022 2024  €                    115.000   €                      70.500  

OBN-2021-128-LV Kansen voor biodiversiteit bij 
klimaatmaatregelen in het 
laagveenlandschad 

Laagveen en zeeklei 2022 2023  €                    130.999    

OBN-2021-129-RI 'Natte overstromingsvlaktes in het 
rivierengebied 

Rivieren 2021 2025  €                    172.292   €                      57.087  

OBN-2021-130-DK Omgaan met invasieve exoten in de droge 
duinen”  

Duin en kust 2022 2024  €                      85.196   €                      45.500  
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Projectnummer Titel onderzoek DT Start Eind Budget OBN Cofinanciering 

OBN-2021-132-HE Herstelmaatregelpakketten voor Kalkmoeras 
in Zuid-Limburg 

Heuvel 2021 2025  €                    130.000   €                      35.000  

OBN-2021-134-CU Ecologische randvoorwaarden voor 
opgroeisucces van kievitskuikens 

Cultuur 2021 2022  €                    199.864   €                      70.000  

OBN-2021-135-HE Glanshaverhooiland in het Heuvelland. Een 
opmaat tot herstelmaatregelen. 

Heuvel 2022 2026  €                    150.000   €                      40.000  

OBN-2022-136-EA Naar een klimaatrobuust en 
toekomstbestendig watersysteem met klein- 
en grootschalige hydrologische ingrepen 
voor de Nederlandse natuur 

Landschap-
overstijgend 

2022 NTB NTB NTB 

OBN-2022-137-EA Effecten van nutrientenfluxen op de 
biogeochemie en vegetatie van kwelzones 

Landschap-
overstijgend 

2022 NTB NTB NTB 

OBN-2022-138-EA Vergroten en verbinden langs 
macrogradienten als sleutel tot 
biodiversiteitsherstel 

Landschap-
overstijgend 

2022 NTB NTB NTB 

 



   
 

 
                         
 

Bijlage 3: voortgangsrapportage OBN Natuurkennis programma 
natuur 
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1 Inleiding 
 

1.1 Voortgangsrapportage Kennisontwikkeling en –deling UPN 

In 2021 kregen de VBNE en BIJ12 beide een subsidie van het Ministerie van LNV. Met deze subsidies 
voeren VBNE en BIJ12 activiteiten uit gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling voor het 
Uitvoeringsprogramma Natuur (UPN). Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van de VBNE 
subsidie ‘Kennisnetwerk OBN-UPN 2021-2023’ (verplichtingennummer 1400011908). De rapportage 
gaat over de periode juli 2021 t/m juni 2022. De voortgangsrapportage voor de subsidie ‘OBN-UPN 
2021-2023, onderdeel uitvoering BIJ12’ (verplichtingennummer 1400012131) heeft u van BIJ12 
ontvangen op 28 april 2022. Voor de uitvoering van het project maakt de VBNE gebruik van het 
Kennisnetwerk OBN. 
 

1.2 Bijdrage Kennisnetwerk OBN aan UPN 

Het kennisproject voor UPN is ondergebracht bij het Kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer 
Natuurkwaliteit’ (Kennisnetwerk OBN). Binnen dit netwerk werken deskundigen uit beheer, beleid en 
wetenschap samen aan natuuronderzoeken. Het Kennisnetwerk heeft als missie de ontwikkeling en 
verspreiding van kennis over strategieën en maatregelen voor het structureel herstel en beheer van 
natuurkwaliteit.  
 
Acht deskundigenteams en een Expertisegroep Fauna brengen beleid, beheer en wetenschap samen. 
Ze ontwikkelen innovatieve onderzoeksvoorstellen en delen nieuw verworven kennis. Aan de basis 
van de onderzoeken staat het Ecologisch Assessment (EA). Het EA is de uitkomst van een zoektocht 
naar de stand van kennis en de kennislacunes die relevant zijn voor het natuurbeheer- en –beleid. 
Het Ecologisch Assessment beschrijft zes belangrijke aangrijpingspunten voor natuurherstel in de 
verschillende landschappen. Alle OBN en UPN onderzoeken gaan in op kennislacunes rond één of 
meerdere van deze aangrijpingspunten. Om te komen tot een sterkere verbinding tussen OBN-  en –
UPN-kennis en maatschappelijke thema’s, benoemt het EA ook vijf belangrijke ecosysteemdiensten. 
Deze ecosysteemdiensten brengen kansen en risico’s met zich mee voor de natuurkwaliteit en 
natuurherstel. Ook voor het definiëren van de kennislacunes in het kader van het 
Uitvoeringsprogramma Natuur hebben de deskundigenteams gebruik gemaakt van de kennis uit het 
Ecologisch Assessment. 
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Afbeelding 1. Zes aangrijpingspunten en vijf ecosysteemdiensten uit het Ecologisch Assessment 
(Kennisnetwerk OBN, 2020). 
 
Werkwijze OBN 
In de governancestructuur van het Kennisnetwerk OBN staat de tripartite samenwerking tussen 
beheerders, beleidsmakers en onderzoekers centraal. De onderzoeken leiden hierdoor tot toegepaste 
praktijkkennis over effectieve maatregelen voor natuurherstel en natuurkwaliteit. Kennisnetwerk 
OBN heeft hiermee de juiste infrastructuur voor UPN kennisontwikkeling en kennisdeling. Voor UPN 
heeft ook het Programmateam Natuur geadviseerd over de onderzoeksvoorstellen.  
Een onafhankelijke Adviescommissie beoordeelt de onderzoeken. Besluitvorming vindt plaats door de 
Stuurgroep. Het OBN-team van VBNE coördineert de onderzoeksprogrammering, begeleidt de 
onderzoeken en verzorgt in samenwerking met de deskundigen de kennisdeling. BIJ12 begeleidt de 
aanbesteding van de onderzoeken.  
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Afbeelding 2. OBN-UPN governance voor de onderzoeksprogrammering (Kennisnetwerk OBN, 2022). 

 

1.3 Trajecten en werkpakketten 

In het projectplan en subsidieverzoek van het kennisproject UPN zijn twee trajecten met elk twee 
werkpakketten uitgewerkt. Hierin staan de activiteiten waar de VBNE in de periode juli 2021 t/m 
december 2023 aan werkt. De trajecten en werkpakketten zijn hieronder samengevat. De stand van 
zaken met betrekking tot de uitvoering van de werkpakketten is beschreven in hoofdstuk 2 en 3 (zie 
leeswijzer). 
 
Traject 1 Advisering & Kennisdeling 

• Werkpakket 1.1 Advisering: UPN zal naar verwachting allerlei uitvoeringsvragen, 
beleidsvragen en vragen van meer fundamentele aard oproepen. Beleidsmakers en 
terreinbeheerders die bij de uitvoering van UPN tegen kennisvragen aanlopen, kunnen voor 
‘raad en daad’ terecht bij het Kennisnetwerk OBN. Voor de beantwoording gebruiken de 
OBN-deskundigen beschikbare resultaten en ervaringen. Zij bundelen bestaande kennis op 
een nieuwe manier. De kennismontage projecten zijn korte en sterk praktijk- en 
probleemoplossend gerichte trajecten. 

• Werkpakket 1.2 Kennisdeling: naast onderzoek is kennisdeling een belangrijke opgave voor 
UPN. Met verschillende kennisdeling- en communicatieactiviteiten betrekken we diverse 
doelgroepen. Terreinbeheerders en provincies, maar ook waterschappen, agrarische 
collectieven, bestuurders, aannemers, etc. We maken hiervoor gebruik van bekende OBN 
kennisdelingsactiviteiten, zoals de veldwerkplaatsen, artikelen in vaktijdschriften, de 
Natuurkennis website en NatureToday. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe vormen van 
kennisdeling, Teams werkplaatsen, modulaire trainingen en symposia. 
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Traject 2 Programmering & Onderzoek 

• Werkpakket 2.1 programmering: in 2021 hebben we twee UPN ‘no-regret’ onderzoeken 
gestart. Daarnaast ontwikkelen we een onderzoeksprogrammering 2022-2023. Met deze 
programmering werken we aan kennis die noodzakelijk is voor het behalen van de UPN-
doelstellingen. De onderzoeken vullen kennisleemten in, waardoor terreinbeheerders en 
provincies effectievere maatregelen kunnen treffen voor systeemherstel van 
stikstofgevoelige natuur. 

• Werkpakket 2.2 onderzoek: Kennisnetwerk OBN werkt aan experimenteel, langjarig 
onderzoek naar meerdere maatregelen en ecosysteemcomponenten. Vervolgmonitoring 
geeft inzicht in de effecten van oudere OBN-experimenten. Kennismontage projecten zetten 
bestaande kennis wetenschappelijk verantwoord op een rij. In dit werkpakket komen we tot 
afstemming met andere kennisprogramma’s. We ontwikkelen een projectenportfolio en 
ondersteunen de deskundigenteams met een vast aanspreekpunt.  
 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft welke activiteiten we tussen juli 2021en juli 2022 hebben uitgevoerd. In 
hoofdstuk 3 geven wij een doorkijk naar de periode juli 2022 t/m december 2023. De financiële 
voortgang is opgenomen in hoofdstuk 4. In bijlage 1 is een overzicht van alle activiteiten in de periode 
juli 2022 t/m december 2023 en de organisatie, planning en doelgroep opgenomen. 
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2 Uitgevoerde activiteiten juli 2021 t/m juni 2022 
 
Het OBN-team heeft in de periode juli 2021 t/m juni 2022 met veel plezier gewerkt aan de vier 
werkpakketten. De  uitgevoerde activiteiten staan in dit hoofdstuk. Door het vertrek van meerdere 
collega’s en het inwerken van een geheel nieuw OBN-team, is er helaas vertraging opgelopen. Vanaf 
september 2022 is het team gelukkig weer op volle sterkte. 
 

2.1 Werkpakket Advisering 

 
Leidraad raad en daad adviezen 
Het OBN-team heeft in 2021 een leidraad ontwikkeld voor kennismontage projecten: raad en daad 
adviezen. Beleidsmakers en terreinbeheerders met vragen over systeemherstel van stikstofgevoelige 
natuur kunnen bij het OBN-team terecht voor advies. Onze adviseur kennisdelen legt dan contact met 
de betreffende deskundigenteams. Samen ontwikkelen zij een scherpe kennisvraag en effectieve 
aanpak. De deskundigenteams brengen bestaande kennis uit eerdere uitgevoerde OBN onderzoeken 
en nationale en internationale literatuur samen. Dit resulteert in een praktisch advies waar 
beleidsmakers en terreinbeheerders direct mee aan de slag kunnen. 
 
De leidraad vormt het kader en beschrijft de procedure voor het aanvragen en ontwikkelen van raad 
en daad adviezen. In de leidraad staan de criteria waar een aanvraag en advies aan moeten voldoen 
en de taakverdeling van de verschillende betrokkenen. Het OBN-team heeft de leidraad actief 
gedeeld binnen het netwerk, waardoor adviesvragers ons makkelijk weten te vinden. 
 
Zeven raad en daad adviezen in uitvoering 
Op dit moment werken de deskundigenteams samen met de adviseur kennisdelen aan de volgende 
raad en daad adviezen: 

1. Waar liggen in de provincie de beste kansen voor het herstel van volledige gradiënten, gezien 

de ecologie en gezien de eigendomsverhoudingen (Provincie Limburg)? 

2. Welke aanpassingen zijn er nodig in de handreiking omvorming landbouwgronden om deze 

bruikbaar te maken voor de Limburgse (heuvel)situatie (Limburgse terreinbeheerders en 

provincie Limburg)? 

3. Is het voor de ecologische kwaliteit zinvol om nog meer te investeren (via best beschikbare 

technieken) in een verdere verbetering van het effluent dat in de Groenlose Slinge uitkomt 

(Waterschap Rijn en IJssel? 

4. Kunnen we de onderzoeken die zijn uitgevoerd op de Veluwe gebruiken op de Utrechtse 

Heuvelrug (Utrechts Landschap)? 

5. Is het mogelijk om bij deze hoge waterstanden (bever-activiteiten) en waterkwaliteit (nabije 

landbouwgronden) de natuurtypen rietland, laagveenmoeras en/of elzenbroekbos te 

realiseren en welk beheer is daarvoor nodig (Natuurmonumenten)? 

6. Welke maatregelen kan de provincie nemen op het gebied van systeemherstel en hebben we 

daarvoor de benodigde kennis (provincie Noord-Holland)? 

 
7. Het raad en daad advies ‘Optimalisatie RWZI Winterswijk. Inschatting van het ecologisch 

effect op de Groenlose Slinge bekeken vanuit breder perspectief.’ (Waterschap Rijn en IJssel) 

is opgeleverd. 

https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/adviesaanvraag-rij-def.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/adviesaanvraag-rij-def.pdf
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Een vraag van de Natuurcompensatiebank over de ontwikkeltijden van verschillende habitattypen is 
niet opgepakt, omdat de vraag niet past binnen de scope van de deskundigenteams. 
 
Het OBN-team draagt bij aan de ontwikkeling van de kennisvragen, ondersteunt de 
deskundigenteams en verzorgt de opdrachtverlening. Het interessante van de kennismontage 
projecten is dat ze op korte termijn relevante kennis uit het netwerk boven water weten te halen. 
Kennis die in hoofden van deskundigen zit of in OBN rapporten staat die ergens op de plank liggen. 
Deze kennis komt daarmee beschikbaar voor een brede doelgroep.  
 

2.2 Werkpakket Kennisdeling 

 
Themanummer Vakblad Bos, Natuur en Landschap 
Vakblad Natuur Bos Landschap is hét Nederlandstalige vakblad voor professionals op het gebied van 
natuur, bos en landschap. Beheerders, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, landgoedeigenaren 
en studenten blijven via het vakblad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun 
vakgebied. Kennisnetwerk OBN publiceert vier keer per jaar een OBN nieuwsbrief in het Vakblad. 
Duizenden mensen uit de groene sector lezen dit Vakblad. Het vakblad Natuur Bos Landschap wijdde 
het decembernummer 2021 geheel aan Programma Natuur. 
 
Ontwikkeling van communicatieactiviteiten  
De UPN onderzoeken en raad en daad adviezen genereren nieuwe kennis. Deze kennis (ook 
tussenrapportages) delen we actief met beleidsmakers en beheerders. De meeste raad en daad 
trajecten  zijn nog niet afgerond.  BIJ12 besteedt de UPN onderzoeken aan in de tweede helft van 
2022. 
 
Beperkte voortgang kennisdeling 
Het onderdeel kennisdeling heeft vertraging opgelopen door het vertrek van de 
communicatiemedewerker. In augustus start onze nieuwe communicatiemedewerker. Het 
zwaartepunt van de kennisdelingsactiviteiten ligt in 2023, omdat dan de resultaten van de raad en 
daad adviezen beschikbaar komen en de UPN onderzoeken zijn gestart. 
 

2.3 Werkpakket Programmering  

 

Workshops met stakeholders 
Om actuele kennisvragen en kennislacunes uit de praktijk op te halen ter inspiratie voor de nieuw op 
te starten onderzoeken, organiseerde het OBN-team vier workshops voor beleidsmakers en 
terreinbeheerders. Drie workshops waren gericht op een specifiek landschap: duinen, laagveen en 
zandlandschap. De vierde workshop focuste op beleid. De workshops zijn goed bezocht en leverden 
veel en relevante informatie op.  Tijdens deze workshops brachten de deelnemers duidelijke 
kennislacunes in beeld die hen belemmeren bij het uitvoeren van herstelmaatregelen. De uitkomsten 
van de workshops vormden input voor de deskundigenteams bij het ontwikkelen van UPN 
onderzoeksvoorstellen en zijn een inspiratiebron voor nog meer Raad en Daad-adviezen. Naast 
kennislacunes leverden de workshops ook nieuwe contacten op en we haalden de banden aan met 
terreinbeheerders en beleidsmakers. 
 
 
 

https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_dec2021-ProgrammaNatuur.pdf
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Onderzoeksprogrammering UPN 2022-2023 afgerond 
In de oorspronkelijke planning zou de onderzoeksprogrammering 2022 eind 2021 klaar moeten 
liggen. Door de personeelswisselingen en -tekorten heeft de onderzoeksprogrammering een half jaar 
vertraging opgelopen. Daarnaast heeft het OBN-team in overleg met het Programmateam Natuur 
besloten om de onderzoeksprogrammering UPN 2022 en UPN 2023 te combineren. Dit heeft als 
voordeel dat we dit jaar alle UPN onderzoeken kunnen aanbesteden. Daarmee zijn de (tussentijdse) 
resultaten eerder beschikbaar voor UPN. 
 
Begin 2022 ontwikkelde het OBN-team in vliegende vaart het proces en de kaders. De 
deskundigenteams leverden 28 onderzoeksideeën aan die zijn gericht op systeemherstel van 
stikstofgevoelige natuur. Het OBN Platform , het Programmateam Natuur en de OBN 
Adviescommissie beoordeelden alle onderzoeksideeën. Zij gaven aan alle onderzoeksideeën relevant 
te vinden. Vanwege het beperkte beschikbare budget selecteerden zij uit deze 28 ideeën de top 12. 
De Stuurgroep besloot om van deze 12 de eerste 8 door de deskundigenteams te laten uitwerken tot 
onderzoeksvoorstellen. De 8 onderzoeksvoorstellen gingen opnieuw langs Platform, Programmateam 
Natuur en Adviescommissie voor inhoudelijke feedback.  
 
De LNV-subsidie van BIJ12 is voldoende voor de eerste 6 onderzoeken. Juli 2022 zetten de 
deskundigenteams van deze 6 onderzoeksvoorstellen de puntjes op de i. Daarna verzorgt BIJ12 de 
aanbesteding. Het OBN-team begeleidde de gehele beoordelingscyclus en ondersteunde de 
deskundigenteams als zij vragen hadden. 
 
Onderzoeksprogrammering UPN 2022-2023: 

1. Functioneel herstel van schraalgraslanden in het droge heidelandschap (deskundigenteam 
Droog Zandlandschap) 

2. Bevloeiing met oppervlaktewater als herstelmaatregel in basenrijke trilvenen 
(deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap) 

3. Herstel rijkere eikenbossen (deskundigenteam Droog Zandlandschap) 
4. Systeemherstel Heuvelland (deskundigenteam Heuvelland) 
5. Natuurinclusieve landbouw in overgangsgebieden (deskundigenteam Cultuurlandschap) 
6. Robuuste en weerbare laagveensystemen tegen uitheemse rivierkreeft (Expertisegroep 

Fauna) 
 

2.4 Werkpakket Onderzoek 

 

Aanvullende middelen vanuit budget Versnelling Wet stikstof en natuur 

In deze eerste OBN-UPN periode schreven de Deskundigenteams 28 belangrijke onderzoeksideeën 

voor UPN. Onderzoeken die een grote bijdrage leveren aan natuurherstel. De Adviescommissie, 

Stuurgroep en Programmateam Natuur waren het eens dat het zonde is om slechts 6 onderzoeken uit 

te voeren. Samen het Programmateam Natuur zochten we naar mogelijkheden voor aanvullende 

financiering van de UPN onderzoeken vanuit andere programma’s. Het OBN-team leverde de input 

voor een fiche om aanspraak te maken op 1,5 miljoen uit de middelen die beschikbaar komen voor 

versnelling van de Wet Stikstof en Natuur. In juli hopen we een positieve uitslag te krijgen. In dat 

geval kunnen we 5 extra UPN-onderzoeken uitvoeren. Dit zou betekenendat BIJ12 in de tweede helft 

van 2022 in totaal 11 UPN onderzoeken kan aanbesteden. 
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Onderzoeksprogrammering UPN 2022-2023 met aanvullende financiering 

1. Functioneel herstel van schraalgraslanden in het droge heidelandschap (deskundigenteam 
Droog Zandlandschap) 

2. Bevloeiing met oppervlaktewater als herstelmaatregel in basenrijke trilvenen 
(deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap) 

3. Herstel rijkere eikenbossen (deskundigenteam Droog Zandlandschap) 
4. Systeemherstel Heuvelland (deskundigenteam Heuvelland) 
5. Natuurinclusieve landbouw in overgangsgebieden (deskundigenteam Cultuurlandschap) 
6. Robuuste en weerbare laagveensystemen tegen uitheemse rivierkreeft (Expertisegroep 

Fauna) 
7. Het belang van oude successiestadia in de duinen voor een hoge biodiversiteit  

(deskundigenteam Duin- en Kustlandschap) 
8. De rol van stikstofdepositie en ruimtelijke gradiënten binnen het laagveenmoeras op 

ongewervelden (deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap)   
9. Duurzame basenrijkdom natte schraallanden (deskundigenteam Beekdallandschap) 
10. Maaien tegen de klippen op: strategieën voor insectvriendelijk maaibeheer in tijden van 

stikstofoverschot (deskundigenteam Cultuurlandschap)  
11. Mega-suppleties en zeewaartse duinontwikkeling (deskundigenteam Duin- en 

Kustlandschap) of Verbinden laagveengebieden via de Flevopolder en Gelderland 

(deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap) 

Bijdrage aan lerende samenwerkingen  
Kennisnetwerk OBN werkt graag samen met andere kennisprogramma’s en netwerken op het gebied 
van natuurherstel. We namen deel aan bijeenkomsten over systeemherstel en overgangsgebieden 
van de lerende samenwerking programma natuur. 
 
Bijdrage aan de beheerdersdag 
De VBNE organiseert samen met de Bosgroepen, LandschappenNL, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, FPG, OBN, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging, Probos, de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland, 
Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf jaarlijks de Beheerdersdag. Dit is de 
ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende 
presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Al meer dan tien jaar delen we 
praktische, nieuwe inzichten met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nog beter kunnen 
uitvoeren. Na twee online edities gaan we op vrijdag 23 september 2022 weer een echte 
Beheerdersdag organiseren op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Op de Beheerdersdag heeft 
Kennisnetwerk OBN een werkschuur voor lezingen. Tijdens deze dag zullen we een presentatie geven 
over het Programma Natuur en de Raad en Daad-adviezen die we geven. 
 
Ontzorgen van de deskundigenteams 
Het OBN-team ontzorgt de deskundigenteams waar mogelijk bij vragen over proces en inhoud. De 
acht deskundigenteams en de expertisegroep fauna vergaderen circa vier keer per jaar, waarbij een 
van de OBN-teamleden aanschuift en als vast aanspreekpunt fungeert. De deskundigenteams 
waarderen dit erg, omdat het de lijntjes kort maakt. Ook buiten de vergaderingen om hebben we 
veel contact met de voorzitters, vice-voorzitters en secretarissen van de deskundigenteams. Hierdoor 
kunnen we snel schakelen en bouwen we een stevig, goed functionerend netwerk van kennis. Zeker 
omdat ook voor de deskundigenteams het UPN helemaal nieuw is, hebben we veel ondersteuning 
kunnen leveren bij het formuleren van de onderzoeksideeën die passen bij het UPN. 
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De onderzoekers die namens de deskundigenteams UPN-onderzoeksvoorstellen schrijven, ontvangen 
hiervoor een vergoeding. Ook is er een werkbudget beschikbaar voor externe kosten die de 
deskundigenteams maken. De onderzoekers declareren een groot deel van deze kosten in de tweede 
helft van 2022. 
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3 Vooruitblik activiteiten juli 2022 t/m december 2023 
 
Vanaf september 2022 is ons team op volle sterkte. De tweede helft van 2022 staat in het teken van 
het aanbesteden van de UPN-onderzoeken. De eerste raad en daad adviezen zijn dan klaar en we 
gaan een flinke slag slaan met kennisdeling. Ook in 2023 ligt de focus op kennisdeling. In dit 
hoofdstuk geven we een vooruitblik. In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle activiteiten 
inclusief planning en doelgroep. 
 

3.1 Werkpakket  Advisering 

 
Ambitie 
Het OBN-team en de deskundigenteams zijn de vanzelfsprekende leverancier van ‘state of the art’ 
kennis en adviezen over natuurherstel en natuurbeheer voor UPN. Dit betekent dat er een constante 
wisselwerking is tussen praktijk en onderzoek, beleid en beheer, analyse en uitvoering. Alle 
stakeholders spelen een actieve rol. Vragen uit de praktijk halen we op, ambities vanuit het UPN 
vertalen we in kennisopgaven. 
 
Activiteiten 
In de eerste periode hebben we de kaders neergezet voor de kennismontage trajecten en ervaring 
opgedaan met de eerste zeven raad en daad adviezen. Komende periode staat in het teken van 
opschalen., zodat we nog veel meer praktijkadviezen kunnen ontwikkelen voor terreinbeheerders en 
beleidsmakers. Dit is een constant proces van vragen ophalen, aanscherpen, uitvoeren en 
kennisdelen. 
 

Activiteit Toelichting 

12 raad en daad adviezen 

provincies 

We maken een ronde langs alle provincies om relevante kennisvragen op te 

halen. We helpen bij het uitwerken van de juiste vraagstelling en de 

samenstelling van het juiste deskundigenteam. 

6 raad en daad adviezen 

tereinbeheerders 

We benaderen de VBNE leden voor kennisvragen vanuit de beheerpraktijk. Ook 

hen begeleiden we gedurende het kennismontage traject. 

Raad en daad op 

beheerdersdagen 

Tijdens de beheerdersdagen in september 2022 en 2023 delen we raad en 

daad adviezen met honderden beheerprofessionals 

UPN special in Vakblak 

Natuur, Bos en Landschap 

In september/oktober 2022 richten we de OBN nieuwsbrief in het Vakblad 

geheel op UPN 

Vervolgworkshop met 

terreinbeheerders en 

beleidsmakers 

Begin 2023 herhalen we de workshops voor terreinbeheerders en 

beleidsmakers. De workshops hebben als doel om kennislacunes te 

identificeren en kennisvragen op te halen 

UPN en IPO-netwerk 

uitbreiden 

We leggen contact met de werkgroepen beheer, natuurbeleid en monitoring 

van IPO en met de provinciale programmamanagers programma natuur. Zo 

weten zij ons goed te vinden voor kennisgerelateerde vragen. 

 

3.2 Werkpakket  Kennisdeling 

 
Ambitie 
De deskundigenteams ontwikkelen zich tot actieve ‘communities of practice’ (lerende netwerken) die 
voor effectieve uitvoering van UPN actief zijn.  Het kennisnetwerk brengt signalen vanuit het beheer 
richting beleid en onderzoek. Denk aan kennisverspreiding door gerichte (strategische) communicatie 
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voor specifieke doelgroepen door allerlei activiteiten en het ophalen en breed verspreiden van kennis 
uit de praktijk. 
 
Activiteiten 
Het onderdeel kennisdeling is vertraagd door personeelstekort. Nu het team compleet is, gaan we 
een flinke inhaalslag maken. In samenwerking met de Deskundigenteams ontwikkelen we diverse 
communicatie en kennisdeling activiteiten. In 2023 delen we daarnaast de eerste resultaten uit de 
UPN onderzoeken. 
 

Activiteit Toelichting 

Behoeftenonderzoek 

doelgroepen 

We voeren een behoeftenonderzoek uit, waarbij we in beeld brengen welke 

kennisbehoeften onze doelgroepen hebben. 

Communicatiestrategie We passen onze communicatiestrategie aan. We formuleren de 

communicatiedoelen en doelgroepen scherp en vertalen deze naar concrete en 

passende kennisdeel activiteiten 

Actualisatie website Veel professionals bezoeken de Natuurkennis website, maar niet alle informatie 

is even makkelijk vindbaar. We actualiseren de website, zodat alle UPN kennis 

goed toegankelijk is voor de verschillende doelgroepen. Nieuws delen we 

interactiever. 

15 communicatie en 

kennisdeling activiteiten 

Deskundigenteams 

Samen met de deskundigenteams voeren we communicatie en kennisdeling 

activiteiten uit. De deskundigenteams dragen ideeen aan, wij ondersteunen bij 

de uitvoering. 

Bestaande kennisdeling 

activiteiten 

We gaan door met bestaande kennisdeling activiteiten, zoals de 

veldwerkplaatsen, webinars, filmpjes, posters, brochures, infographics, 

storymaps, nieuwsbrieven en artikelen in vakbladen. Deze activiteiten hebben 

hun success bewezen en zetten we voort. 

Nieuwe kennisdeling 

activiteiten 

We ontwikkelen daarnaast nieuwe kennisdeling activiteiten, die uit het 

behoeftenonderzoek naar voren komen als kansrijk. Bijvoorbeeld community 

of practice, blogs, vlogs, podcasts, e-boek/magazine, colleges en modulaire 

trainingen 

Symposium In het voorjaar 2023 organiseren we een OBN-UPN symposium, waarbij 

honderden professionals uit het hele netwerk (provincies, onderzoekers, 

beheerders) bij elkaar komen om nieuwe kennis op te doen en kennis uit te 

wisselen 

 

3.3 Werkpakket  Programmering 

 
Ambities 
Een meerjarig dynamisch onderzoeksprogramma, eigendom van beheerders en provincies (en 
Rijkswaterstaat, waterschappen) dat zich aanpast aan de ontwikkeling van het UPN: onderzoek van 
groot tot klein. Vragen die specifiek aan een of twee deskundigenteams worden gesteld, wen andere 
mogelijk kleinere, reguliere aanvragen vloeien samen tot gezamenlijke, grote, langjarige landschap-
overstijgende vragen gerelateerd aan UPN en het Ecologisch Assessment. 
 
Activiteiten 
Dit werkpakket is grotendeels uitgevoerd in de periode januari 2022 t/m juni 2022. De Stuurgroep 
heeft de onderzoeksprogrammering 2022-2023 vastgesteld. In de tweede helft van 2022 besteedt 
BIJ12 de onderzoeken via openbare aanbesteding aan, onder begeleiding van het OBN-team. In 2023 
evalueren we de programmering en ontwikkelen we een projectplan voor fase 2. 
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3.4 Werkpakket  Onderzoek 

 
Ambities 
Samenwerking met andere relevante partijen en kennisprogramma’s (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, 
Programmatische Aanpak Grote Wateren, STOWA) over de aanpak van gezamenlijke thema’s. 
Hiervoor wil het OBN-team komen tot structurele afspraken, onder andere voor cofinanciering. De 
ambitie is een totaal van 2 miljoen per jaar voor onderzoek. 
 
Activiteiten 
De samenwerking met Programma Natuur staat. Ook is de eerste aanvraag voor aanvullende 
financiering van 1,5 miljoen voor UPN onderzoeken gedaan. De komende 1,5 jaar breiden we ons 
netwerk verder uit. We leggen contact met andere kennisprogramma’s en zoeken mogelijkheden 
voor cofinanciering. 
 

Activiteit Toelichting 

Samenwerking lerende 

netwerken programma natuur 

en provincies 

We onderzoeken hoe de lerende netwerken kunnen samenwerken. Alledrie 

de netwerken hebben een pool aan deskundigen en organiseren 

kennissessies. We onderzoeken hoe we optimaal gebruik kunnen maken 

van elkaars deskundigheid op inhoud en proces. 

Uitbreiden samenwerking 

STOWA 

Kennisnetwerk OBN en STOWA werken al samen aan toegepaste 

onderzoeken en veldwerkplaatsen. We verstevigen de samenwerking door 

te inventariseren waar onze kennisagenda’s elkaar kunnen versterken. 

Verkenning samenwerking 

andere 

overheidsprogramma’s 

Er zijn diverse andere (overheids)programma’s die relevant zijn voor OBN-

UPN. Bijvoorbeeld PAGW, NPLG, KRW, agenda natuurinclusief, 

Deltaprogramma, etc. We gaan in gesprek over kennislacunes en behoeften 

binnen deze programma’s voor toegepast natuuronderzoek. 

Verkenning cofinanciering We brengen cofinancieringskansen gerelateerd aan bovenstaande 

programma’s in beeld. Het streven is om niet per onderzoek, maar 

structurele afspraken te maken. 

 
 
  

Activiteit Toelichting 

6 UPN onderzoeken 

aanbesteden 

BIJ12 besteedt de onderzoeken aan via TenderNed. Per onderzoek bekijken 

we of een marktconsultatie zinvol is voorafgaand aan de aanbesteding en of 

de aanbesteding openbaar of via concurrentiegerichte dialoog plaatsvindt. 

OBN stelt een beoordelingscommissie samen die de inschrijvingen 

onafhankelijk beoordeelt. BIJ12 organiseert de opdrachtverlening. 

Evaluatie 

onderzoeksprogrammering 

In 2023 evalueren we de onderzoeksprogrammering in aanloop naar fase 2. 

We onderzoeken of de kennis die is opgedaan goed aansluit bij de UPN 

doelstellingen en de ontwikkelingen bij terreinbeheerders en beleidsmakers. 

Hieruit volgt een advies voor de onderzoeksprogrammering 2024-2025. 
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4 Financiële voortgang 
 
De financiële voortgang is in 2021 achtergebleven ten opzichte van begroot. Op 15 maart 2022 heeft 
u van ons een brief ontvangen waarin wij deze vertraging gemeld hebben. In deze brief hebben wij 
een nieuwe planning en aangepaste begroting opgenomen. Op 30 juni 2022 heeft u de beschikking 
op deze onderdelen gewijzigd. In dit hoofdstuk vindt u de uitputting van het subsidiebudget en geven 
we een doorkijk naar de bestedingen in de komende 1,5 jaar.  
 

4.1 Begroting 2021-2023 

In onderstaande tabel staat de begroting voor de gehele looptijd van de subsidie. Het totale 
subsidiebudget is €1.521.872,- (vrijgesteld van BTW). 
 
Werkpakket Interne kosten Externe kosten Totaal 

1.1 Adviseren € 83.000 € 333.250 € 416.250 

1.2 Kennisdelen € 185.272 € 434.000 € 619.272 

2.1 Programmeren € 76.650 € 85.500 € 162.150 

2.2 Onderzoek € 25.000 € 10.000 € 35.000 

Deskundigenteams € 83.200 € 136.000 € 219.200 

Algemene kosten € 32.500 € 37.500 € 70.000 

Totaal € 485.622 € 1.036.250 € 1.521.872 

 

4.2 Uitputting juli t/m december 2021 

Bij afronding van de jaarrekening 2021 hebben wij een verschil geconstateerd in de daadwerkelijk 
gemaakte kosten en de gerapporteerde realisatie 2021 in de brief van 15 maart 2022. In 
onderstaande tabel hebben wij de daadwerkelijke realisatie in 2021 opgenomen. De totale realisatie 
betrof €65.080,-. 
 
Omschrijving Intern     Externe kosten   

  
Begroot (uren) Gerealiseerd 

(uren) 
Gerealiseerd 
(urenomzet) 

Begroot 
(Kosten) 

Gerealiseerd 
(Kosten) 

1.1 Adviseren 180 90 € 9.000 € 70.000 € 0 

1.2 Kennisdelen 420 10 € 1.000 € 108.000 € 9.075 

2.1 Programmeren 50 282 € 25.122 € 10.000 € 4.175 

2.2 Onderzoek 150 0 € 0 € 5.000 € 0 

Deskundigenteams 140 124 € 11.308 € 21.000 € 0 

Algemene kosten 100 58 € 5.400 € 12.500 € 0 

Totaal 1040 564 € 51.830 € 226.500 € 13.250 

 

4.3 Uitputting januari t/m juni 2022 

In onderstaande tabel staan de interne en externe kosten die begroot zijn voor 2022. De 
gerealiseerde urenomzet en externe kosten zijn weergegeven voor de periode januari t/m juni 2022. 
De totale realisatie voor de eerste helft van 2022 is €81.876,-. 
  

• De externe kosten voor het werkpakket adviseren lijken laag. Dit komt omdat de meeste 

raad en daad adviezen nog lopen en de facturen hiervoor nog niet binnen zijn. Voor de 7 

onderzoeken is in totaal €94.510 gereserveerd. 
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• De urenomzet en externe kosten voor kennisdeling lopen achter, doordat twee 

communicatieadviseurs een nieuwe baan kregen. In de tweede helft van 2022 zetten we 

extra actie op dit werkpakket. De deskundigenteams werken op dit moment aan een plan 

van aanpak voor kennisdelingsactiviteiten van €10.000,- per deskundigenteam. In totaal 

hebben we hiervoor €90.000,- gereserveerd.   

• De externe kosten van de Deskundigenteams ontvangen wij in de tweede helft van 2022. 

• Ook de externe algemene kosten (secretariaat, financiële administratie) worden geboekt in 

de tweede helft van 2022. We verwachten hier een verschuiving van interne uren naar 

externe kosten, omdat de secretariaatswerkzaamheden grotendeels zijn uitbesteed. 

Omschrijving Intern     Externe kosten   

  

Begroot (uren) Gerealiseerd 
(uren) 

Gerealiseerd 
(urenomzet) 

Begroot (Kosten) Gerealiseerd 
(Kosten) 

1.1 Adviseren 360 199 € 17.910 € 196.000 € 16.353 

1.2 Kennisdelen 860 137 € 8.973 € 308.000 € 1.580 

2.1 Programmeren 200 201 € 16.990 € 20.000 € 0 

2.2 Onderzoek 100 94 € 8.460 € 15.000 € 0 

Deskundigenteams 400 129 € 11.610 € 108.000 € 0 

Algemene kosten 250 0 € 0 € 28.750 € 0 

Totaal 2170 760 € 63.943 € 675.750 € 17.933 

 

4.4 Verwachte uitputting 2021-2023 

 
Werkpakket 2021 2022 2023 Totaal 

1.1 Advisering € 9.000 € 196.000 € 196.000 € 401.000 

1.2 Kennisdelen € 10.075 € 308.000 € 288.000 € 606.075 

21. Programmeren € 29.297 € 20.000 € 125.000 € 174.297 

2.2 Onderzoek € 0 € 15.000 € 20.000 € 35.000 

Ondersteuning DT’s € 11.308 € 108.000 € 108.000 € 227.308 

Algemene kosten € 5.400 € 28.750 € 28.750 € 62.900 

Resterend 2021  € 15.292   

Totaal € 65.080 € 691.042 € 765.750 € 1.521.872 

 
 
  



 
                         
 

5 Bijlage 1. Overzicht activiteiten 2022-2023 
 
Activiteit Toelichting Organisatie Planning 2022 Planning 2023 Doelgroep 

      Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beheer Beleid 

Werkpakket Advisering                     

12 raad en daad adviezen 
provincies 

We maken een ronde langs alle provincies om 
relevante kennisvragen op te halen. We helpen bij 
het uitwerken van de juiste vraagstelling en de 
samenstelling van het juiste deskundigenteam. 

Adviseur kennisdelen 
en deskundigenteams 

X   X   X     X 

6 raad en daad adviezen 
tereinbeheerders 

We benaderen de VBNE leden voor kennisvragen 
vanuit de beheerpraktijk. Ook hen begeleiden we 
gedurende het kennismontage traject. 

Adviseur kennisdelen 
en deskundigenteams 

X   X   X   X   

Raad en daad op 
beheerdersdagen 

Tijdens de beheerdersdagen in september 2022 en 
2023 delen we raad en daad adviezen met 
honderden beheerprofessionals 

OBN-team, 
deskundigenteams 

X       X   X   

UPN special in Vakblak 
Natuur, Bos en Landschap 

In september/oktober 2022 richten we de OBN 
nieuwsbrief in het Vakblad geheel op UPN 

Adviseur kennisdelen, 
communicatieadviseur 

X           X X 

Vervolgworkshop met 
terreinbeheerders en 
beleidsmakers 

Begin 2023 herhalen we de workshops voor 
terreinbeheerders en beleidsmakers. De 
workshops hebben als doel om kennislacunes te 
identificeren en kennisvragen op te halen 

OBN-team     X       X X 

UPN en IPO-netwerk 
uitbreiden 

We leggen contact met de werkgroepen beheer, 
natuurbeleid en monitoring van IPO en met de 
provinciale programmamanagers programma 
natuur. Zo weten zij ons goed te vinden voor 
kennisgerelateerde vragen. 

Adviseur kennisdelen X   X   X     X 

Werkpakket Kennisdeling                   

Behoeftenonderzoek 
doelgroepen 

We voeren een behoeftenonderzoek uit, waarbij 
we in beeld brengen welke kennisbehoeften onze 
doelgroepen hebben. 

Communicatieadviseur   X         X X 
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Activiteit Toelichting Organisatie Planning 2022 Planning 2023 Doelgroep 

      Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beheer Beleid 

Communicatiestrategie We schrijven een communicatiestrategie waarin 
we onze communicatiedoelen en doelgroepen 
scherp maken en doorvertalen in concrete, 
passende activiteiten 

OBN-team   X         X X 

Actualisatie website Veel proffesionals bezoeken de Natuurkennis 
website, maar niet alle informatie is even makkelijk 
vindbaar. We actualiseren de website, zodat alle 
UPN kennis goed toegankelijk is voor de 
verschillende doelgroepen. Nieuws willen we 
interactiever delen. 

Communicatieadviseur     X X     X X 

15 communicatie en 
kennisdeling activiteiten 
Deskundigenteams 

Samen met de deskundigenteams voeren we 
communicatie en kennisdeling activiteiten uit. De 
deskundigenteams dragen ideeen aan, wij 
ondersteunen bij de uitvoering. 

Deskundigenteams, 
communicatieadviseur 

X X X X X X X X 

Bestaande kennisdeling 
activiteiten 

We gaan door met bestaande kennisdeling 
activiteiten, zoals de veldwerkplaatsen, webinars, 
filmpjes, posters, brochures, infographics, 
storymaps, nieuwsbrieven en artikelen in 
vakbladen. Deze activiteiten hebben hun success 
bewezen en zetten we Voort. 

OBN-team X X X X X X X X 

Nieuwe kennisdeling 
activiteiten 

We ontwikkelen daarnaast nieuwe kennisdeling 
activiteiten, die uit het behoeftenonderzoek naar 
voren komen als kansrijk. Bijvoorbeeld community 
of practice, blogs, vlogs, podcasts, e-
boek/magazine, colleges en modulaire trainingen 

Communicatieadviseur, 
programmamanager 

X X X X X X X X 

Symposium In het voorjaar 2023 organiseren we een OBN-UPN 
symposium, waarbij het hele netwerk (provincies, 
onderzoekers, beheerders) bij elkaar komt om 
nieuwe kennis op te doen en kennis uit te wisselen  

OBN-team         X   X X 

Werkpakket Programmering                   



 
Voortgangsrapportage Kennisnetwerk OBN-UPN                         19 

 

Activiteit Toelichting Organisatie Planning 2022 Planning 2023 Doelgroep 

      Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beheer Beleid 

6 UPN onderzoeken 
aanbesteden 

BIJ12 besteedt de onderzoeken aan via TenderNed. 
Per onderzoek bekijken we of een marktconsultatie 
zinvol is voorafgaand aan de aanbesteding en of de 
aanbesteding openbaar of via concurrentiegerichte 
dialoog plaatsvindt. OBN stelt een 
beoordelingscommissie samen die de 
inschrijvingen onafhankelijk beoordeelt. BIJ12 
organiseert de opdrachtverlening. 

BIJ12, OBN-team X X         X X 

Evaluatie 
onderzoeksprogrammering 

In 2023 evalueren we de 
onderzoeksprogrammering in aanloop naar fase 2. 
We onderzoeken of de kennis die is opgedaan goed 
aansluit bij de UPN doelstellingen en de 
ontwikkelingen bij terreinbeheerders en 
beleidsmakers. Hieruit volgt een advies voor de 
onderzoeksprogrammering 2024-2025. 

OBN-team, 
Deskundigenteams, 
Programmateam 
Natuur 

        X   X X 

Werkpakket Onderzoek                     

Samenwerking lerende 
netwerken programma 
natuur en provincies 

We onderzoeken hoe de lerende netwerken 
kunnen samenwerken. Alledrie de netwerken 
hebben een pool aan deskundigen en organiseren 
kennissessies. We onderzoeken hoe we maken 
optimaal gebruik kunnen maken van elkaars 
deskundigheid op inhoud en proces. 

OBN-team, 
Programmateam 
Natuur 

X X X X X X X X 

Uitbreiden samenwerking 
STOWA 

Kennisnetwerk OBN en STOWA werken al samen 
aan toegepaste onderzoeken en veldwerkplaatsen. 
We verstevigen de samenwerking door te 
inventariseren waar onze kennisagenda’s elkaar 
kunnen versterken. 

OBN-team X X X X X X X X 
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Verkenning samenwerking 
andere 
overheidsprogramma’s 

Er zijn diverse andere (overheids)programma’s die 
relevant zijn voor OBN-UPN. Bijvoorbeeld PAGW, 
NPLG, KRW, agenda natuurinclusief, 
Deltaprogramma, etc. We gaan in gesprek over 
kennislacunes en behoeften binnen deze 
programma’s voor toegepast natuuronderzoek. 

OBN-team X X X X X X   X 

Verkenning cofinanciering We brengen cofinancieringskansen gerelateerd aan 
bovenstaande programma’s in beeld. Het streven is 
om niet per onderzoek, maar structurele afspraken 
te maken. 

OBN-team, 
Programmateam 
Natuur 

X X X X X X   X 



 
                         
 

 


