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1. Inleiding

ten behoeve van de Deskundigenteams, communicatie en kennisver-
spreiding (rapporten, nieuwsbrief, brochures, bijeenkomsten, website), 
monitoring en aanbesteding van onderzoek voor OBN Natuurkennis 
coördineert en uitvoert.

Dit Jaarplan beschrijft de activiteiten die OBN Natuurkennis in 2021 
zal uitvoeren. Hierin worden twee inhoudelijke pijlers onderscheiden: 
kennisontwikkeling (Hoofdstuk 3) en de activiteiten ten behoeve van 
kennisverspreiding en kennis delen (Hoofdstuk 4).
Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van doel, werkwijze en orga-
nisatie van OBN Natuurkennis, de jaarcyclus in 2021 en de specifieke 
aandachtspunten voor de activiteiten van het netwerk in 2021.
In Hoofdstuk 5 worden de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2021 
weergegeven. Bijlage 1 geeft een overzicht van de sinds 2014 lopende 
financiële verplichtingen voor onderzoek (voor de in de jaren 2014 en 
2015 aanbesteedde onderzoeken zijn geen financiële verplichtingen 
meer).

Voor een uitgebreide beschrijving van OBN Natuurkennis en haar prio-
riteiten voor onderzoek wordt verwezen naar het Jaarverslag 2019 (zie: 
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnjaarver-
slag2019-1.d85516.pdf.

Het Kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’ (OBN) - 
OBN Natuurkennis - is een onafhankelijk en innovatief platform waarin 
beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en –
beheer samenwerken.
Het kennisnetwerk heeft als missie de ontwikkeling en verspreiding van 
kennis over strategieën en maatregelen voor het structureel herstel en 
beheer van natuurkwaliteit.

BIJ12, LNV en de VBNE hebben in 2019 voor de periode 2019 t/m 2024 
een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de doel-
stelling, aansturing en financiering van OBN Natuurkennis. Het Ministe-
rie van LNV en BIJ12/IPO zijn verantwoordelijk voor de aansturing van 
OBN Natuurkennis. De coördinatie van het kennisnetwerk is in handen 
van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).
Het IPO/de provincies stellen in 2021 een budget van €978.500,- ter 
beschikking voor de financiering van innovatief onderzoek gericht op 
praktische maatregelen voor natuurherstel en -beheer. De voorstellen 
voor dit onderzoek zijn ontwikkeld door de OBN Deskundigenteams op 
grond van hun inzicht in de knelpunten voor de ecologische kwaliteit 
van de landschappen en de aangrijpingspunten voor herstel daarvan.
Het Ministerie LNV stelt in 2021 €842.000,- subsidie beschikbaar voor 
de financiering van de werkzaamheden en activiteiten die de VBNE 
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Onderzoek op trilveen

2. OBN Natuurkennis

2.1 DOEL EN AARD VAN HET KENNISNETWERK

Doelen kennisontwikkeling OBN 
OBN Natuurkennis heeft als doel de ontwikkeling, ontsluiting, versprei-
ding en benutting van kennis over effectieve maatregelen voor natuur-
herstel en -beheer (‘evidence based’). Dit in de breedste zin ten behoeve 
van Natura2000, de structurele aanpak van stikstof, de Kaderrichtlijn 
water, de leefgebiedenbenadering voor soorten, exoten, de ontwikke-
ling en verbinding van nieuwe natuur (het Nationaal Natuurnetwerk) en 
het cultuurlandschap/het agrarisch natuurbeheer.

De werkgebieden van het Kennisnetwerk kunnen als volgt worden 
beschreven:
• Inrichting van nieuw verworven (landbouw)gronden (het Nationaal 

natuurnetwerk) naar bepaalde (SNL-)natuurtypen; het kan hier gaan 
om enclaves, om verbindingen, bufferzones en dergelijke; het betreft 
inrichting, het ontwikkelingsbeheer en het instandhoudingsbeheer;

• Bij Natura2000 en de Kaderrichtlijn water gaat het om beheer en ont-
wikkeling gericht op het realiseren van de (internationale) instand-
houdings-/kwaliteitsdoelen (verbetering, uitbreiding) en de daarvoor 
op te stellen herstelstrategieën, beheerplannen of maatregelenpak-
ketten;

• Meer specifiek gaat het bij N2000 om stikstofgevoelige gebieden 
waarbij het gaat om de mitigatie van de effecten van stikstofdeposi-
tie door systeemherstel door maatregelen in de gebieden en in de 
overgangsgebieden zoals hydrologisch herstel of het wegnemen van 
overtollige stikstof; dit vertaald zich in herstelstrategieën en maatre-
gelpakketten in het kader van Programma Natuur;

• Het soortenbeleid richt zich op behoud of herstel van populaties 

van bedreigde en beschermde soorten en (waar nodig) bestrijding 
van invasieve exoten, hetzij door specifieke maatregelen, hetzij door 
inrichting en herstel van natuurgebieden. De te nemen maatregelen 
en de inpassing daarvan in het ecosysteembeheer is onderwerp in 
het nieuwe Kennisnetwerk;

• Ontwikkeling en beheer van het cultuurlandschap betreft de effecti-
viteit van het particulier landschaps-, landgoed- en bosbeheer en van 
het agrarisch natuurbeheer.

De aard van het onderzoek dat door OBN Natuurkennis wordt uitge-
voerd kenmerkt zich door beleids- en praktijk-gestuurd, langjarig en 
experimenteel onderzoek op veldschaal, gericht op de ontwikkeling 
en toetsing van innovatieve en praktijkgerichte maatregelen voor het 
herstel en beheer van natuurkwaliteit.
Het onderzoek is vraag gestuurd omdat in coproductie door eigenaren/
beheerders van bos, natuur en cultuurgronden, overheden en onderzoe-
kers kennislacunes worden geïdentificeerd, kennisvragen worden gefor-
muleerd en vervolgens onderzoeksprojecten ontwikkeld. Deze tripartite 
samenwerking is de ‘gouden driehoek’ van de sector bos en natuur.
Met de kennis uit het onderzoek worden ‘evidence based’ maatregelen 
geformuleerd voor herstel, ontwikkeling en beheer van bos, natuur en 
cultuurgrond, die door beheerders/eigenaren kunnen worden toege-
past in de dagelijkse (beheer)praktijk.
Dit type onderzoek is voor een efficiënt en effectief natuurbeheer 
hoogstnoodzakelijk. Dat is het ook voor beleid omdat de realisatie van 
beleidsdoelstellingen voor N2000, de KRW en het ANLb afhangt van 
(inzicht in en toepassing van) effectieve maatregelen.

Door een (openbaar) aanbestedingstraject wordt het onderzoek op de 
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markt gebracht. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door een 
breed scala aan kennisinstituten uit Nederland als ook uit het buiten-
land. De ontwikkelde kennis wordt op diverse manieren naar gebruikers 
(beheerders en beleidsmakers) verspreid.
Dit zorgt voor toegang tot een groot (wetenschappelijk) kennisreservoir, 
aansluiting op kennisbehoefte en borging van kennis. Deze samenwer-
king maakt het Kennisnetwerk OBN (ook internationaal) tot een uniek 
kennisarrangement.
Een aspect van het onderzoek dat het netwerk uitvoert is de vervolg-
monitoring van reeds eerder uitgevoerde onderzoeken/experimenten, 
zodat van maatregelen de langjarige ontwikkeling kan worden gevolgd 
(ecologische effecten zijn vaak op langere termijn pas goed zichtbaar).
Naast onderzoek om nieuwe kennis te ontwikkelen adviseert het ken-
nisnetwerk OBN ook bos- en natuurbeheerders en het beleid over vaak 
concrete (gebiedsgerichte) beheerproblemen of beoogde maatregelen 
voor inrichting en beheer van bestaande, nieuwe terreinen. Op deze 
manier wordt de enorme kennis in het OBN-kennisnetwerk ook toepas-
baar gemaakt voor de praktijk.

2.2  ORGANISATIE VAN HET KENNISNETWERK

Met ingang van 2019 is de ‘governance’ van het Kennisnetwerk OBN 
veranderd. Deze verandering van het kennisnetwerk kwam voort uit de 
in 2018 gehouden evaluatie van de vorige periode, 2014-2018, en het 
daarop uitgebrachte advies van de Commissie ‘Ontwikkeling OBN’.
De governance van het Kennisnetwerk bestaat nu uit 3 lagen: de Des-
kundigenteams/Platform – de Adviescommissie – de Stuurgroep (zie de 
figuur). In de bottom-up en top-down sturing moet een goed evenwicht 
worden gevonden. Voor de organisatie en de werkwijze van het Ken-
nisnetwerk OBN is een huishoudelijk reglement opgesteld (zie: https://
www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/organisatie-en-werk-
wijze-obn-kennisnetwerk-14-11-2019.b6a692.pdf).

OBN Natuurkennis bestaat uit 8 Deskundigenteams (DT’s) en een 
Expertisegroep (EG) Fauna en een Adviescommissie. In de DT’s is een 
divers gezelschap van ca. 140 experts op het gebied van beheer, beleid 
en onderzoek vanuit een verscheidenheid van ca. 120 organisaties (ter-
reineigenaren, beleidsmakers en onderzoekers) actief (zie: https://www.
natuurkennis.nl/deskundigenteams/).

Het Kennisnetwerk OBN
De Deskundigenteams (DT’s) zijn voor hun werkgebied ingedeeld naar 
landschap (de zogenaamde Fysisch Geografische Regio’s; FGR’s), omdat 
veel kennisvragen voor herstel en beheer van natuurkwaliteit opgelost 
moeten worden door een aanpak op landschapsschaal:
• Beekdallandschap: beken en beek-begeleidende wateren, moeras-

sen, graslanden en (broek)bossen (alle binnen FGR Hogere Zandgron-
den).

• Cultuurlandschap: richt zich op het beheer van de 4 leefgebieden 
open grasland, open akkerland en natte en droge dooradering, de 
agrarische beheertypen en de specifiek beschermde doelsoorten van 
het cultuurlandschap;

• Droog zandlandschap: met name stuifzand, droge heide, droog 
schraalgrasland, droge bossen (alle binnen FGR Hogere zandgron-
den).

• Duin- en kustlandschap: alle wateren, moerassen, graslanden en 
bossen van FGR Duinen, zilte inlagen (FGR Zeekleigebied) en kwel-
ders (FGR Getijdengebied).

• Heuvellandschap: alle type van FGR Heuvelland, met name helling-
graslanden en -bossen, en snelstromende beken met begeleidende 
graslanden, poelen en bossen.

• Laagveen- en zeekleilandschap: alle (kleine en grote) wateren, moe-
rassen, graslanden en bossen van FGR Laagveengebied en Zeekleige-

bied (behalve zilte inlagen) en Afgesloten Zeearmen (behalve zoute 
meren).

• Nat zandlandschap: hoogveen, hoogveenbos, natte heide, vennen, 
vochtige bossen en vochtige (hei)schrale graslanden (alle binnen FGR 
Hogere Zandgronden).

• Rivierenlandschap: alle wateren, moerassen, graslanden en bossen 
van FGR Rivierengebied (binnen- en buitendijks).

Naast de Deskundigenteams is voor de kennisuitwisseling, coördinatie 
en ondersteuning van het faunaonderzoek een Expertisegroep Fauna 
actief.

Ten behoeve van de Deskundigenteams overstijgende onderwerpen 
en de borging en bevordering van het tripartite netwerkproces van 
onderzoekers, beheerders en beleidsmakers is er het OBN Platform. (de 
voorzitters, vicevoorzitters, vertegenwoordigers van provincies en LNV 
en partijen als Stowa en Rijkswaterstaat).
De OBN Adviescommissie (met een gelijkwaardige vertegenwoordiging 
vanuit de OBN-geledingen beleid, beheer en onderzoek). De vertegen-
woordigers zijn géén lid van de Deskundigenteams.

De Stuurgroep, idem tripartite samengesteld uit 5 vertegenwoordigers 
van provincies, LNV, beheer en onderzoek onder voorzitterschap van 
de provincies, is het ‘hoogste orgaan’ met als taken het jaarplan en het 
jaarverslag van OBN Natuurkennis vast te stellen en aan de financiers 
IPO/Bij12 en LNV te adviseren over de begroting en de jaarrekening van 
OBN.
Voor de goede verbinding tussen het netwerk van deskundigenteams 
(Platform), de Adviescommissie en Stuurgroep neemt de voorzitter van 
het Platform/de Adviescommissie als adviserend lid deel aan de bijeen-
komsten van de Stuurgroep.

Figuur 1 Tripartite Kennisnetwerk OBN Natuurklennis

Onderzoek

BeleidBeheer

Sturing OBN Natuurkennis

8 Deskundigenteams 
o.b.v. landschapstype

Opdrachtgevers LNV - Provincies (IPO/BIJ12)

Stuurgroep OBN Natuurkennis
Directeurenoverleg OBN

Adviescommissie OBN

Platform OBN /  Deskundigenteams

Adviserend Sturend
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2.3 JAARCYCLUS 2021

De activiteiten van OBN Natuurkennis komen tot uitvoering in een jaar-
cyclus waarin bepalende data zijn de aanlevering en goedkeuring van 
het Jaarverslag 2020 en het Jaarplan 2022.

Tabel 1 Actviteiten Kennisnetwerk OBN voor 2021

2. Kennisnetwerk OBN

Wanneer Wat Wie
Januari Start aanbestedingen na goedkeuring Jaarplan 2021 door AAC VP VBNE/Bij12

Dinsdag 12 januari 1e Secretarissenoverleg
• Jaarverslag 2020
• Communicatie 2021
• Monitoring 2021
• Lopende zaken o.a. 2e fase Extra Impuls

Secretariaat VBNE en 
OBN-secretarissen

Donderdag 11 februari 1e Bijeenkomst Platform Deskundigenteams
• Lopende zaken
• Jaarverslag 2021
• Monitoringprojecten 2021 - besluit
• Uitvoering Jaarplan 2021

Platform

Donderdag 25 maart 1e Bijeenkomst Adviescommissie
• Jaarverslag 2020
• 2e fase Extra Impuls
• ….?

Adviescommissie/
VBNE

Donderdag 1 april OBN Jaarverslag en Jaarrekening 2020 opsturen naar Stuurgroep; idem 
verantwoording subsidie 2020 aan LNV

Secretariaat VBNE

Dinsdag 6 april 2e Secretarissenoverleg
• Lopende zaken

Secretariaat VBNE en 
OBN-secretarissen

Woensdag 14 april 1e Bijeenkomst Stuurgroep
• Goedkeuring Jaarverslag 2020
• Prioriteiten/wensen voor OBN-onderzoek aangeven

Stuurgroep

Woensdag 14 april 1e OBN Directeurenoverleg
• Goedkeuring OBN Jaarrekening 2020

Bij12

Dinsdag 20 april
(N.B. hele dag met excursie!)

2e Bijeenkomst Platform Deskundigenteams
• 1e bespreking onderzoeksvoorstellen (beleidscontext, probleemstelling, doel)
• Lopende zaken
• Veldactiviteit

Platform

Donderdag
24 juni

3e Bijeenkomst Platform Deskundigenteams
• 2e bespreking onderzoeksvoorstellen
• …..

Platform

Woensdag 30 juni 2e OBN Directeurenoverleg Bij12

Donderdag 1 juli 2e Bijeenkomst Adviescommissie
• Advisering over complete onderzoeksvoorstellen

Adviescommissie/
VBNE

Woensdag 7 juli 2e Bijeenkomst Stuurgroep Stuurgroep

Dinsdag 7 september 3e Secretarissenoverleg
• Lopende zaken

Secretariaat VBNE en 
OBN-secretarissen

Donderdag
23 september

4e Bijeenkomst Platform Deskundigenteams
• Voorstel onderzoeksvoorstellen met voldoende kwaliteit
• Idem Communicatieprojecten 2022

Platform

Donderdag 7 oktober 3e Bijeenkomst Adviescommissie
• Selectie onderzoeksvoorstellen
• ……

Adviescommissie/
VBNE

15 oktober Indienen OBN Jaarplan 2022 VBNE

Woensdag 27 oktober 3e Bijeenkomst Stuurgroep
• Goedkeuring Jaarplan 2022
• Bestuurlijke zaken OBN

Woensdag 10 november 3e OBN Directeurenoverleg Bij12

Dinsdag 23 november 4e Secretarissenoverleg
• Lopende zaken

Secretariaat VBNE en 
OBN-secretarissen

1 december Goedkeuringsbrief Jaarplan 2022 BIJ12/LNV
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2.4 DE ‘EXTRA IMPULS’ EN HET ECOLOGISCH 
ASSESSMENT

In het advies van de ‘Commissie Kalden’ (de Commissie Ontwikkeling 
OBN; 2018) ‘Kennis = Resultaat’ (zie: https://www.natuurkennis.nl/
Uploaded_files/Publicaties/advies-cie-toekomst-obn-kennis-resultaat.
fd5bea.pdf) werd geadviseerd om het OBN een “Extra Impuls” te geven. 
Deze extra impuls heeft als doel om te leiden tot een betere positie van 
het OBN Kennisnetwerk en tot een inhoudelijk sterkere verbinding tus-
sen OBN-kennis aan de ene kant en externe maatschappelijke ontwik-
kelingen en de brede kennisagenda voor natuur aan de andere kant. En 
daarmee te komen tot nieuwe thema’s en extra mogelijkheden voor het 
onderzoek in relatie tot natuurrelevante beleidsontwikkelingen op het 
gebied van klimaatverandering (opslag van CO2, klimaatslim beheer), 
natuur inclusieve landbouw en versterking van de biodiversiteit in het 
landelijk gebied.
In de periode tot en met de zomer 2020 is de 1e Fase van deze ‘Extra 
impuls’ uitgevoerd door de Deskundigenteams en de Expertisegroep 

Fauna onder begeleiding van Bureau ZET. Kern van de eerste fase was 
de uitvoering van een ‘ecologisch assessment’. Het eindrapport (zie voor 
het Hoofdrapport: https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publica-
ties/obn238-ea-hoofdrapport-05-11-2020-def.940674.pdf en voor het Bij-
lagenrapport: https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/
obn239-ea-bijlagenrapport-11-11-2020-def.ea12f8.pdf) geeft een analyse 
van de ecologische kwaliteiten en de knelpunten in de landschappen 
van Nederland. Én wat de aangrijpingspunten zijn voor het herstel van 
de kenmerkende biodiversiteit in elk landschap. In een tweede spoor is 
het gebruik van die landschappen (en de biodiversiteit, de natuurlijke 
processen) voor de samenleving beoordeeld: waterlevering en – ber-
ging, koolstofopslag en recreatie. Waar gaat dat samen (wat zijn de 
kansen) en waar niet (wat zijn de bedreigingen)? Deze beide invalshoe-
ken leiden tot inzicht over hoever onze kennis al reikt en waar nog de 
lacunes zitten.
Een belangrijk aandachtspunt in 2021 zal de 2e Fase van de ‘Extra 
impuls’ zijn om te bezien of de vraagarticulatie, organisatiestructuur en 
werkwijze van OBN Natuurkennis aanpassing behoeft.

OBN-Jaarplan 2021
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2. Kennisnetwerk OBN

2.5 AANDACHTSPUNTEN 2021

Communicatie richting beleid en bestuur
In 2019/2020 is door een extern adviseur in opdracht van het Kennisnet-
werk OBN een advies opgesteld hoe het Kennisnetwerk haar communi-
catie met de beleidswereld kan verbeteren. Er is een inventarisatie van 
alle provinciale bestuursakkoorden gemaakt, van de communicatie door 
OBN en er is uitvoerig gesproken met beleidsmedewerkers in de doel-
groep. De uitkomsten van de analyse hebben vervolgens geleid tot een 
advies voor strategische prioriteiten en een operationele vertaalslag 
daarvan (zie: https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/
advies-obn-communicatie-met-de-beleidswereld-def.a09a17.pdf).
Dit alles moet leiden tot een betere zichtbaarheid van het Kennis-
netwerk OBN en een betere verspreiding van de binnen het netwerk 
aanwezige kennis binnen de beleidswereld. In 2021 moet uitvoering 
worden gegeven aan de aanbevelingen. Als eerste stap daartoe is een 
brochure gemaakt over de beleidsthema’s die centraal staan in een 
groot deel van het OBN-onderzoek (zie: https://www.natuurkennis.nl/
Uploaded_files/Publicaties/obn-beleidbestuur-def3.d6bf72.pdf).
In 2021 zal meer inzet op beleidscommunicatie worden gedaan. In de 
begroting (zie Hoofdstuk 5) is zowel budget vrijgemaakt (€10.000,-) 
als capaciteit om de strategie ‘Communicatie met beleid’ uit te voeren. 
Gedurende het jaar zal bezien worden of hier binnen de begroting meer 
capaciteit voor kan worden vrijgemaakt.

Insectenonderzoek
In de jaren 2021-2024 zal het Kennisnetwerk OBN, op basis van en sub-
sidie van het ministerie LNV, een onderzoek doen naar het verdwijnen 
van onze insecten door effecten van habitatvernietiging, stikstofdeposi-
tie en giftige stoffen.

Deltaplan biodiversiteit?
In het LIFE-IP project ‘All4Biodiversity’ is in een rol voor het OBN-kennis-
netwerk voorzien om een bijdrage te leveren aan de op te stellen ken-
nisagenda en aan het ter beschikking stellen en verspreiden van kennis 
voor natuurherstel.

Rol in de structurele Aanpak stikstof
In het voor de komende 10-jaar uit te voeren ‘Programma Natuur’ is ook 
voorzien in een spoor van monitoring en kennis. Het Kennisnetwerk zal 
mogelijk gaan adviseren over de opzet van de monitoring, de manier 
waarop de landschap ecologische analyses van gebieden uitgevoerd kan 
worden en ook in de uitvoering van onderzoek naar de effectiviteit van 
natuurherstel-maatregelen.

Bossenstrategie
In het verlengde van de Bossenstrategie wordt een uitvoeringsagenda 
opgesteld met onder andere als actie het opstellen van een kennis-
programma/agenda ‘Bomen, bos en natuur’ om de uitvoering van het 
benodigde onderzoek optimaal te laten bijdragen aan de doelstellingen 
van de Bossenstrategie. In het opstellen en/of de uitvoering van het 
kennisprogramma kan het Kennisnetwerk OBN een rol gaan spelen.
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3. Kennisontwikkeling 2021: onderzoeksprojecten

3.1 KENNISTHEMA’S

Richtinggevend voor het onderzoek van OBN Natuurkennis zijn voorals-
nog de thema’s die door het Kennisnetwerk OBN in 2014 zijn vastgesteld 
in de Kennisagenda 2014 – 2018. Deze thema’s zijn ook nog gehanteerd 
voor de vraagarticulatie voor het onderzoek in 2021:

Thema I.  Herstel en beheer van natuurgebieden (Natura2000);
Thema II.  Ontwikkelen van herstelstrategieën en -maatregelen voor de 

aanpak van stikstof (voorheen de PAS)
Thema III.  Soortgericht beheer;
Thema IV.  Natuurnetwerk Nederland: duurzaam benutten en beleven.

3.2 ONDERZOEKSPROJECTEN 2021

Met ingang van 2019 wordt de beoordeling en selectie van de onder-
zoeken voor de jaarplannen van het OBN uitgevoerd door de in 2019 
nieuwgevormde Adviescommissie OBN.
De Adviescommissie heeft de taak om uit de ‘long list’ van onderzoeks-
voorstellen van de DT’s/het Platform een ranking van voorstellen te 
maken in de vorm van een ’short list’ als advies aan de Stuurgroep voor 
het Jaarplan 2021. Het totaalbudget van de voorstellen moet passen 
binnen het beschikbare OBN-budget (in 2021 €978.500,-). Daarnaast kan 
er voor de voorstellen cofinanciering zijn door anderen.

De ‘long list’ van onderzoeksvoorstellen
In het OBN Platform worden de voorstellen voor onderzoek in de loop 
van het jaar 3 keer besproken. Gedurende deze periode worden de 

voorstellen steeds verder en beter uitgewerkt op basis van de relevantie 
voor beheer en beleid; het doel van het onderzoek, de kennisvragen, 
mogelijke aanpak etc.  Dit heeft in september 2020 geresulteerd in 
een ‘long list’ van 16 voorstellen (zie Tabel 3.1). Deze voorstellen zijn, 
met een korte omschrijving van hun sterke en zwakke punten en een 
waardering (zie de laatste kolom in de tabel) ingediend bij de Advies-
commissie.

De 16 voorstellen vragen van het OBN onderzoeksbudget in totaal 
tussen de 1.935 en 2.285 €k; dat is exclusief de beoogde/toegezegde 
cofinanciering van €355.000,-. Hiermee is op voorhand duidelijk dat met 
een gemiddeld budget van 120-140 €k ongeveer de helft van de voor-
stellen past binnen de het totaal beschikbare OBN-onderzoeksbudget in 
2021 van €978.500,-.

Ranking door de Adviescommissie
De Adviescommissie heeft voor de beoordeling van de kwaliteit en de 
selectie van de voorstellen voor het Jaarplan 2021 dezelfde 4 criteria 
gebruikt als voorheen om een score te geven aan de voorstellen: ‘de 
toepassingsmogelijkheden van onderzoek in het natuurbeheer’ is een 
belangrijk criterium; een tweede belangrijk criterium is ‘het weten-
schappelijk niveau’. Deze twee criteria krijgen een ‘dubbel’ gewicht én 
een voorstel moet voor de selectie op beide criteria een minimale score 
van 6 punten halen. De andere 2 criteria zijn ‘potentiële bijdrage aan 
het herstel van biodiversiteit’ resp. ‘samenwerking en cofinanciering’. 
Ieder lid van de AC geeft per criterium een cijfer tussen de 1 en 10 met 
zo nodig een motivatie of toelichting.
Vervolgens zijn de scores voor elk voorstel per criterium gemiddeld 
(met de wegingsfactor) wat leidt tot een ranking (zie Tabel 3.2). De Ad-
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Tabel 2 De ‘long list’ van onderzoeksvoorstellen voor het Jaarplan 2021

Nr DT Onderzoeksvoorstel Benodigd OBN budget 
incl. btw (en cofinanciering)

Waardering 
(1-3 sterren)

1 CU Een optimaal mozaïek in leefgebied Droge 
dooradering

€100.000 (nog geen cofinanciering voorzien) gemiddeld: 1* (1,44)
 mediaan: 1*

2 CU Optimaliseren van greppel-plasdras voor 
overleving van weidevogelkuikens

€100.000 tot €150.000 (geen cofinanciering voorzien) gemiddeld: 2* (2,0)
  mediaan: 2*

3 LZ Toekomst laagveen-fauna €100.000 (geen cofinanciering voorzien) gemiddeld: 2* (1,89)
 mediaan: 2*

4 LZ Kansen voor biodiversiteit bij klimaatmaat-
regelen in het laagveenlandschap

€120.000 (nog niet in cofinanciering voorzien: 
NOBV?)

gemiddeld: 2* (1,89 )
 mediaan: 2*

5 NZ Achteruitgang van kenmerkende diersoor-
ten in vennen

€100.000 tot €150.000 (Provincie Gelderland draagt 
€50.000 bij)

gemiddeld: 2* (2,44)
 mediaan: 3*

6 BE Ontwikkeling van dispersiecorridors om 
kolonisatie van herstelde beken door doel-
soorten te bevorderen

€150.000 tot €200.000 (medefinanciering Stowa/wa-
terschappen?)

gemiddeld: 2* (1,67)
 mediaan: 2*

7 BE Kwantificering van ecologisch relevante 
kwelfluxen voor grondwaterafhankelijke 
habitattypen in beekdalen

€50.000 (€200.000 wordt gezocht bij medefinancie-
ring door provincies)

gemiddeld: 2* (2,39)
 mediaan:  2*

8 DZ Herstel van droge heide in relatie tot kan-
telpunten in bodem- en humuskenmerken 
bij vergrassing

€175.000 gemiddeld: 3* (2,5)
 mediaan: 3*

9 DZ Oorzaken van tegenstrijdige aantalstrends 
bij insectenetende vogels van droge bossen 
en heide: wat zijn de effecten van herstel-
maatregelen? 

€175.000 tot €225.000 gemiddeld: 2* (1,89)
 mediaan: 2*

10 RI Natte overstromingsvlaktes in het rivieren-
gebied 2e fase – Inrichting en beheer van 
overstromingsvlakten in relatie tot water-
kwaliteit en waterpeil

€60.000 (€60.000 cofinanciering elders) gemiddeld: 2* (2,44)
 mediaan: 3*

11 RI Hoe is de aquatische natuur van de ui-
terwaarden te beschermen tegen directe 
effecten van de scheepvaart?

€120.000 (we verwachten cofinanciering van RWS) gemiddeld: 1* (1,33)
 mediaan: 1*

12 DK Kalkarme Grijze duinen of Duinheide? De 
rol van wortelbiomassa, P-beschikbaarheid 
en plantstrategieën bij kleinschalige ver-
stuiving in kalkarme en kalkrijke duinen

€100.000 tot €150.000 (mogelijk cofinanciering van 
provincies)

gemiddeld: 2* (2,33)
 mediaan: 3*

13 DK Omgaan met invasieve exoten in de droge 
duinen

€ 50.000 (en €45.000 cofinanciering) gemiddeld: 2* (1,89)
 mediaan: 2*

14 HE Herstelmaatregelpakketten voor Kalkmoe-
ras in Zuid-Limburg

€185.000 (waarschijnlijk cofinanciering door provincie 
Limburg)

gemiddeld: 2* (1,89)
 mediaan: 2*

15 HE Genetische erosie bij bedreigde soorten 
van hellingschraallanden

€150.000 tot €200.000 gemiddeld: 2* (2,22)
 mediaan: 2*

16 HE Glanshaverhooiland in het Heuvelland 
(H6510A). Een opmaat tot herstelmaatre-
gelen

€150.000 tot €200.000 (waarschijnlijk cofinanciering 
door provincie Limburg)

gemiddeld: 2* (1,61)
 mediaan: 1,5*

Totaal gevraagd uit het OBN-budget (excl. 
genoemde bedragen cofinanciering in 
totaal)

€1.935.000 tot €2.285.000 (€355.000 alléén genoemde 
bedragen zijn opgeteld)

OBN-Jaarplan 2021

10

3. Kennisontwikkeling 2021: onderzoeksprojecten



Tabel 3 De ranking van de onderzoeksvoorstellen en de ‘short list’ voor het Jaarplan 2021 (boven de balk)

Nr. DT Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 Citerium 4 Gem. score Ranking OBN Budget Cofinan- 
ciering

8 DZ 7,75 7,50 8,00 5,38 7,39 1 € 175.000

7 BE 7,13 6,75 7,50 8,38 7,31 2 € 50.000 € 200.000

12 DK 7,75 7,63 7,38 5,88 7,29 3 € 100.000

5 NZ 7,63 6,13 7,25 7,44 6,94 4 € 100.000 € 50.000

4 LZ 8,00 6,75 6,63 6,88 6,91 5 € 120.000

10 RI 7,63 6,63 6,50 6,88 6,77 6 € 120.000 € 60.000

13 DK 7,50 7,13 6,00 6,63 6,71 7 € 40.000 € 45.000

15 HE 7,38 7,13 6,63 5,00 6,67 8 € 150.000

14 HE 7,25 6,50 6,75 5,38 6,53 9 € 185.000

Totaal budget bereikt …. € 1.040.000 € 255.000

9 DZ 7,25 6,88 6,25 4,88 6,41 10 €175.000-225.000

2 CU 7,38 6,88 5,75 4,25 6,16 11 €100.000-150.000

16 HE 6,88 6,13 6,13 5,50 6,14 12 € 185.000

6 BE 6,88 6,00 6,00 5,13 6,00 13 €150.000-200.000

3 LZ 7,00 5,75 5,88 5,00 5,87 14 € 100.000

11 RI 5,50 5,88 5,50 6,13 5,73 15 € 120.000

1 CU 5,25 5,00 5,38 4,88 5,15 16 € 100.000

viescommissie heeft gesproken over toevoeging van een onderzoek of 
verschuivingen in deze rangorde. Maar los van het feit dat dit gevolgen 
zou hebben voor de financierbaarheid van de onderzoeken, heeft de 
Adviescommissie geen inhoudelijke reden gezien voor het aanpassen 
van de rangorde.

Aandachtspunten in de bespreking van de Adviescommissie waren:
• het nieuwe format dat is gebruikt werkt goed; de voorstellen zijn 

beter onderling vergelijkbaar, maar aan het format dient beter de 
hand te worden gehouden (er zijn te lange voorstellen en te grote 
verschillen in de mate van uitwerking van gedetailleerd tot globaal);

• bij het beoordelingscriterium ‘Samenwerking en cofinanciering’, heb-
ben in totaal 10 van de 16 voorstellen een gemiddelde minder dan 6 
gescoord (een ‘onvoldoende’ dus; zie licht-oranje accent in onder-
staande tabel).

Het is zeker lastig en soms een lange weg om cofinanciering te vinden; 
zeker voor (nog) niet actuele of minder populaire onderwerpen. Er is 
geen concrete eis is m.b.t. cofinanciering (een vast %) waarop beoor-
deeld wordt maar in het format is duidelijk aangegeven wat bij dit 
onderdeel wordt verwacht. De Adviescommissie is teleurgesteld in de 
hoeveelheid cofinanciering die al zeker is.

Resultaat: de ‘short list’ voor het OBN Jaarplan 2021
Op basis van de scores is de AC tot consensus gekomen over de maxi-
maal 9 voorstellen die (gelet op kwaliteit en financierbaarheid) in het 
OBN Jaarplan 2021 opgenomen kunnen worden.
Hierbij is in de ranking van de projecten een grens gelegd bij het 
maximaal beschikbare budget (zie grijze balk in Tabel 3.2): de projecten 
boven deze streep kunnen in 2021 worden uitgevoerd. Bij drie projecten 

(nr. 12, 5 en 15) is daarbij echter voor het benodigde OBN-budget uitge-
gaan van het minimaal gevraagde bedrag.

Het advies van de Adviescommissie om de onderzoeken boven de grijze 
balk (zie tabel) in het OBN Jaarplan 2021 op te nemen is overgeno-
men door de Stuurgroep. Dit met de expliciete kanttekening dat het 
criterium ‘samenwerking en cofinanciering’ te weinig aandacht heeft 
gekregen in de voorstellen. Van de 9 voorstellen die voor 2021 zijn 
geselecteerd hebben slechts 4 voorstellen waarschijnlijk cofinanciering; 
dat is de helft minder dan in 2020! Dit criterium moet in komende jaren 
zwaarder aangezet worden.
Het totaal te besteden OBN-budget zou met deze 9 voorstellen, zelfs 
uitgaande van de minimaal gevraagde bedragen (12, 5 en 15), minstens 
€1.040.000,- bedragen. Dat overschrijdt het beschikbare budget met 
€61.500. Dus is het aan de Deskundigenteams om, zeker voor de onder-
zoeken nummers 8, 15 én 14, minimaal €61.500 extra cofinanciering te 
vinden.

Er zijn diverse voorstellen over natuurherstel als gevolg van stikstofde-
positie: over de budgetten in het kader van de aanpak stikstof (‘pro-
gramma Natuur’) is nog geen duidelijkheid; zolang die er niet is, is het 
afwachten of deze onderzoeken daaruit gefinancierd kunnen worden en 
kan een toezegging daar niet op vooruit lopen.

De voor 2021 geselecteerde onderzoeksvoorstellen worden (op volg-
orde van bovenstaande tabel) in onderstaande paragrafen beschreven 
(probleemstelling, beleidscontext en doel). Als voor een onderzoek 
voldoende concrete toezegging is voor cofinanciering dan wordt deze 
ook benoemd.
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3.3 HERSTEL VAN DROGE HEIDE IN RELATIE 
TOT KANTELPUNTEN IN BODEM- EN 
HUMUSKENMERKEN BIJ VERGRASSING DROOG 
ZANDLANDSCHAP

Het onderzoek heeft als doel na te gaan onder welke bodemkundige en 
bodem chemische omstandigheden ongewenste (invasieve) vergrassing 
van pijpenstrootje optreedt en onder welke condities gewenste vergro-
ting van het aandeel grazige heischrale soorten plaatsvindt in het droge 
heidelandschap. Dit wordt vertaald in concrete beheeradviezen.

In de jaren 1980 is veel onderzoek verricht naar de toen sterk opko-
mende vergrassing van heideterreinen. Dit onderzoek ligt aan de basis 
van intensieve herstelmaatregelen die tot voor kort regulier werden uit-
gevoerd, zoals plaggen en chopperen. Na 2000 is de natuurkwaliteit van 
langdurig ongeplagde heide in beeld gekomen en wordt vergrassing 
door bochtige smele nergens meer als probleem ervaren. Recent OBN-
onderzoek ziet de terugkeer van bochtige smele (samen met heischrale 
soorten) in oude heide met dikke humusprofielen zelfs als gunstige 
ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we in de laatste jaren in het droge 
heidelandschap een schijnbaar onstuitbare opmars van pijpenstrootje 
ten koste van heidevegetaties en de hierbij behorende karakteristieke 
soorten. Deze ontwikkelingen werpen een ander licht op ‘vergrassers’ 
en vragen om nieuwe richtlijnen voor het beheer. Echter, inzicht in de 
oorzaken van het zeer verschillend gedrag van smele en pijpenstrootje 
ontbreekt.

Het beoogde project richt zich nu in eerste instantie op het voorkomen 
van verdere vergrassing van kwalificerend habitattype door na te gaan 
onder welke bodemkundige en bodem chemische situaties pijpenstroo-
tje zich invasief gaat gedragen en massaal dominant wordt.
Een tweede aandachtspunt van het project (direct aansluitend op OBN 
2017-88-DZ Kansen voor oude droge heide) zijn omstandigheden die 
aanleiding zijn voor verdere heischrale ontwikkeling van droge heide 
waarbij ook bochtige smele en schapengras een belangrijke rol spelen. 
Hier lijkt namelijk sprake te zijn van een gewenste vorm van ‘vergras-
sing’ die goed aansluit bij historische beelden van droge heide en 
nieuwe kansen biedt voor hervestiging van de uit droge heide verdwe-
nen kruidachtige soorten en daarmee ook kleine fauna.

Samenwerking en cofinanciering met terrein beherende organisaties.

3.4 KWANTIFICERING VAN ECOLOGISCH RELEVANTE 
KWELFLUXEN VOOR GRONDWATERAFHANKELIJKE 
HABITATTYPEN IN BEEKDALEN 
BEEKDALLANDSCHAP

Dit onderzoek heeft als doel:
• Het op het op een rij zetten van bestaande methodes om kwel te 

kwantificeren op basis van veldmetingen, het uitwerken van enkele 
methoden om ecologische relevante kwelfluxen te kwantificeren op 
basis van metingen, verzadigde grondwatermodellen, onverzadigde 
zonemodellen en andere rekenmethoden.

• Het uittesten en evalueren van de perspectiefvolle methoden op een 
dataset met hoogfrequente grondwaterstandsmetingen in verschil-
lende gebieden (systemen) met diverse kwelafhankelijke habitatty-
pen.

• Het ontwikkelen van een methode waarmee de ecologisch noodza-
kelijke kwelflux kan bepaald worden op basis van habitattype en de 
lokale situatie en atmosferische zuurdepositie.

• Het valideren van de methode, bijvoorbeeld op basis van stofbalan-
sen.

• Het leggen van de link tussen empirische bepaalde fluxen en fluxen 
uit regionale modellen om inzicht te krijgen in eventuele afwijkingen 
tussen beide en de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.

Veel van de in beekdalen voorkomende terrestrische habitattypen zijn 
voor hun voorkomen afhankelijk van toestroming van basenrijk en 
nutriëntenarm grondwater. Kwel zorgt voor buffering van de zuurgraad 
en voor continu hoge grondwaterstanden. Als gevolg van ontwatering 
en onttrekking van grondwater is deze toestroom sterk afgenomen. 
Hierdoor treedt verzuring en/of verdroging op, waardoor veel van ba-
senrijke afhankelijke vegetatietypen zijn verdwenen of sterk in kwaliteit 
achteruit zijn gegaan.
De hoeveelheid kwel die nodig is voor voldoende zuurbuffering is per 
gebied verschillend en hangt onder andere af van de geochemie van 
de bodem, de verandering van de organisch stofvoorraad, de grond-
waterkwaliteit, beheer en atmosferische depositie. Kwelfluxen variëren 
sterk in ruimte en tijd langs gradiënten in beekdalen en zijn vaak sterk 
afhankelijk van geohydrologische opbouw, ontwateringsintensiteit en 
weersinvloeden (natte en droge jaren).

Het vergroten van kwelfluxen is in de herstelstrategieën opgenomen als 
een belangrijke maatregel. Het betreft onder andere de habitattypen 
blauwgrasland, kalkmoeras, trilvenen, alluviaal bos en zwak gebufferde 
vennen. Toename van kwel zorgt namelijk voor een hogere aanvoer 
van basenrijk grondwater waardoor de bodem beter gebufferd wordt 
tegen verzuring en het verzurende effect van een hoge N depositie kan 
worden geneutraliseerd. Daarnaast zorgt een toename van kwel voor 
extra aanvoer van water en dus hogere en stabielere grondwaterstan-
den waardoor verdroging wordt opgeheven.
Wanneer onvoldoende duidelijk is in welke mate kwelfluxen moeten 
worden verhoogd om het verzurend effect van atmosferische N-deposi-
tie te neutraliseren is er een risico dat bestaande maatregelpakketten, 
zoals de aanleg van hydrologische bufferzones, onvoldoende blijken om 
de doelen te halen.
In de Natura 2000 beheerplannen dient daarnaast het bestaande 
gebruik beoordeeld te worden en is voor nieuwe activiteiten bepaald 
onder welke omstandigheden een NB-wet vergunning noodzakelijk is. 
Voor nieuwe activiteiten geldt dat rekening moet worden gehouden 
met cumulatieve effecten van ingrepen. Voor het bepalen van de impact 
van bestaande en nieuwe activiteiten in en rondom Natura 2000 gebie-
den zoals aanleg van drainagemiddelen en grondwateronttrekking voor 
beregening, drinkwater en industrie hanteren diverse bevoegde geza-
gen zoals Provincies en Waterschappen momenteel allen hun eigen cri-
teria voor de toetsing van dergelijke activiteiten terwijl deze criteria niet 
of nauwelijks ecologisch zijn onderbouwd. Daarbij is het lastig om reke-
ning te houden met effecten op kwelfluxen door de genoemde lacunes 
en het nagenoeg ontbreken van ecologisch onderbouwde kwelfluxen 
voor natuurtypen. Vaak worden daarbij alleen de effecten op grondwa-
terstanden in beeld gebracht, terwijl juist in kwelzones in natuurgebie-
den bij een toename van ontwatering vaak eerst een reductie van kwel 
optreedt, voordat de grondwaterstand sterk daalt. Daardoor blijven veel 
ecologisch relevante effecten van bijvoorbeeld drainage en beregening 
buiten beeld. Ook kunnen toekomstige vormen van waterbeheer zoals 
het ondergronds opslaan en onttrekken van water om droogteperioden 
op te vangen invloed hebben op kwelfluxen in natuurterreinen.
Het risico van het niet of niet op de juiste wijze meenemen van kwel is 
dat activiteiten worden toegestaan die een significant negatief effect 
veroorzaken op de instandhoudingsdoelen.

Totaalbudget van het onderzoek wordt geschat op 250.000 euro; hier-
van wordt € 50.000,- gevraagd van het OBN-budget en wordt voor het 
overige financiering gezocht bij provincies en andere onderzoekspro-
gramma’s dan OBN.
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3.5 KALKARME GRIJZE DUINEN OF DUINHEIDE? 
DE ROL VAN WORTELBIOMASSA, 
P-BESCHIKBAARHEID EN PLANTSTRATEGIEËN BIJ 
KLEINSCHALIGE VERSTUIVING IN KALKARME EN 
KALKRIJKE DUINEN DUIN- EN KUSTLANDSCHAP

In het verleden heeft toegepast-fundamenteel wetenschappelijk OBN-
onderzoek veel kennis gebracht over het functioneren van stikstofge-
voelige habitats en de bruikbaarheid van mogelijke herstelstrategieën. 
Het doel van het huidige onderzoek is een beter inzicht in de verstui-
vingsgevoeligheid van kalkrijke en kalkarme Grijze duinen bij hoge 
N-depositie en de rol van beworteling, P-beschikbaarheid en plantstra-
tegieën hierin. Het onderzoek moet leiden tot een kennisoverzicht en 
een advies voor beheer en beleid, waarin wordt aangegeven wanneer 
het stimuleren van verstuiving nog zinvol is voor het behoud van het 
prioritaire habitattype Grijze duinen, en wanneer wellicht beter gekozen 
kan worden voor de natuurlijke ontwikkeling richting Duinheide met 
kraaihei (H2140) en struikhei (H2150).

De prioritaire Natura 2000 habitat Grijze duinen (H2130) staat zwaar 
onder druk door de hoge atmosferische N-depositie, met name in de 
kalkarme variant (H2130B). Het stimuleren van kleinschalige verstui-
ving is een van de belangrijkste herstelmaatregelen om verzuring en 
vergrassing tegen te gaan. Er is recentelijk veel OBN-onderzoek naar 
kleinschalige verstuiving uitgevoerd (Aggenbach et al. 2018). Hierin 
werd duidelijk dat het stimuleren van verstuiving inderdaad een zinvolle 
maatregel kan zijn, maar er kwam ook een belangrijke kennislacune 
naar voren. De natuurlijke verstuivingsactiviteit is in een deel van de 
kalkarme duinen van het Waddendistrict veel lager dan in de kalkrijke 
duinen langs de Hollandse vastelandskust, en het is niet goed duidelijk 
waarom.

Het onderzoek is van belang voor Natura 2000 en de stikstofproble-
matiek, met name voor de haalbaarheid van de instandhoudings- en 
uitbreidingdoelen van het prioritaire habitattype kalkarme Grijze dui-
nen (H2130B). Het stimuleren van verstuiving is een belangrijke, maar 
ook dure maatregel, die mogelijk in kalkarme Grijze duinen niet altijd 
zinvol is. Het onderzoek zorgt voor een betere inschatting onder welke 
condities het stimuleren van verstuiving voor het behoud van kalkarme 
Grijze duinen nog zinvol is, en wanneer wellicht beter gekozen kan wor-
den voor de natuurlijke ontwikkeling richting Duinheide met kraaihei 
(H2140) en struikhei (H2150), die ook tot de prioritaire habitattypen 
behoren. Daarnaast is deze kennis van belang voor de ontwikkeling van 
nieuwe natuur bij grootschalige zandsuppleties, in het kader van het 
klimaatbeleid.

Mogelijk is cofinanciering mogelijk via de provincies met kalkarme 
duinen in hun gebied.

3.6 ACHTERUITGANG VAN KENMERKENDE 
DIERSOORTEN IN VENNEN NAT ZANDLANDSCHAP

Dit onderzoek heeft als doel te achterhalen waardoor kenmerkende 
diersoorten van vennen achteruitgaan en welke maatregelen nodig zijn 
om de kwaliteit van het leefgebied van deze soorten te behouden en 
herstellen.

Vennen zijn een algemene verschijning op de pleistocene zandgronden. 
Vennen staan sterk onder druk door o.a. stikstofdepositie en verdro-
ging. Door herstelmaatregelen in hydrologie, water- en bodemchemie 
is de staat van instandhouding voor deze habitattypen met betrekking 
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tot verspreiding, oppervlakte en kwaliteit (welke wordt bepaald op 
basis van het voorkomen van kenmerkende planten) de laatste decennia 
verbeterd. Afgaande op de ontwikkeling in vegetatie lijkt ook de kwali-
teit van het habitattype zure vennen zonder hoogveenontwikkeling in 
Nederland redelijk stabiel (van Dam et al. 2013, Van Dam et al. 2017), al 
hoewel snavelzegge in Brabant achteruitgaat.
Echter, ondanks de stabiele tot gunstige indruk die de vennen geven, 
zijn verschillende kenmerkende diersoorten van deze habitattypen de 
afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. 
De afwijking in trends tussen de habitatkwaliteit en kenmerkende fauna 
van vennen laat zien, dat om ook de diersoorten adequaat te kunnen 
beschermen, aanpassingen in het beheer noodzakelijk zijn. Het is echter 
onbekend waardoor deze soorten achteruitgaan en welke beheersmaat-
regelen nodig zijn voor behoud en herstel van hun leefomgeving.

Vennen (Habitattypen H3110, H3130 en H3160) komen algemeen voor 
in het oosten van het land. In maar liefst 27 Natura2000 gebieden komt 
deze habitattypen voor. In veel, zo niet de meeste, van deze gebieden 
worden de komende jaren maatregelen getroffen om de effecten van 
stikstof ongedaan te maken en de kwaliteit van de vennen te verbete-
ren. Dat ven herstel actueel is, blijkt uit de nieuwe provinciale impulsen 
die in Gelderland en Noord-Brabant hieraan worden gegeven (Van Kleef 
et al. 2017).
Dit biedt een mooie kans om het beheer van de vennen voor deze 
bedreigde diersoorten, waaronder de typische soorten venwitsnuitlibel 
en Noordse glazenmaker, op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat 
zij van de Rode lijst afgevoerd kunnen worden. Probleem is echter dat 
de meeste beheermaatregelen zijn ontwikkeld voor het herstel van de 
plantengemeenschappen en dat we eigenlijk nog niet goed begrijpen 

waardoor de kenmerkende diersoorten achteruitgaan en hoe zij op de 
gangbare beheeringrepen reageren.

De Provincie Gelderland draagt € 50.000 bij aan het onderzoek.

3.7 KANSEN VOOR BIODIVERSITEIT BIJ 
KLIMAATMAATREGELEN IN HET 
LAAGVEENLANDSCHAP LAAGVEEN- EN 
ZEEKLEILANDSCHAP

De focus van dit onderzoeksvoorstel ligt op het in kaart brengen van 
de winst én risico’s voor natuur en biodiversiteit bij het vernatten van 
veenweidegebieden op regionale en landschapsschaal en het mee kop-
pelen van kansen voor ecologisch en hydrologisch herstel van natuurge-
bieden.
Waar kennislacunes bestaan die het momenteel onmogelijk maken om 
de effecten van vernattingsmaatregelen op natuur in te schatten dienen 
deze geïdentificeerd te worden zodat vervolgonderzoeken deze kunnen 
oplossen.

Ontwatering van veenbodems leidt al eeuwenlang tot oxidatie van veen 
en daarmee tot CO2-productie en bodemdaling. Naast het verlies van de 
fossiele veenbodem en de uitstoot van broeikasgassen ontstaan legio 
ecologische en maatschappelijk problemen door veenontwatering, zoals 
verdroging van natte natuurgebieden, eutrofiëring van oppervlaktewa-
ter, aantasting van het veenlandschap en schade aan (ondergrondse) 
infrastructuur. Om deze problemen op te lossen zijn grootschalige 
veranderingen vereist in de waterhuishouding en het type landgebruik. 
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In de afgelopen tijd zijn landelijk een aantal programma’s gaan lopen 
die kennis ontwikkelen m.b.t. het tegengaan van bodemdaling en 
broeikasgasemissies. Hierbij ligt de nadruk vaak op de ontwikkeling van 
een nieuw economisch model voor de landbouw. De mogelijke ‘natuur-
winst’ wordt vaak slechts uitgedrukt in de reductie van broeikasgassen. 
In beperkte mate wordt ook de biodiversiteit op de vernatte percelen 
meegenomen. Gezien de omvang van de voorgenomen ambities (zie 
beleidscontext), kunnen deze ontwikkelingen een grote impact heb-
ben op natuur en biodiversiteit op het perceel zelf en in de omgeving 
van het vernatte gebied. Daarbij kunnen ze kansen bieden voor het 
hydrologisch herstel van karakteristieke laagveennatuur maar ook een 
risico vormen. De impact van vernatten via onder andere veranderende 
kwelstromen en waterkwaliteit op nabijgelegen natuurgebieden is nu 
nog onduidelijk.

Rijk, provincies en waterschappen hebben samen een verantwoordelijk-
heid voor het vormen van nieuw beleid om het gebruik van veenweide-
gebieden toekomstbestendig te maken. Daarbij hebben bodemdaling 
en CO2-uitstoot de meeste aandacht vanuit het klimaatakkoord maar 
ook de vermindering van stikstofdepositie vraagt om aanpassing van 
het landgebruik, dit wordt in het Nationaal Onderzoeksprogramma 
Broeikasgassen Veenweiden.
Om doelen op het gebied van bodemdaling en broeikasgasemissies 
te bereiken moeten in de komende jaren flinke oppervlakten veen 
vernat worden. Deze vernatting op landschapsschaal biedt een enorme 
potentie om laagveennatuur te versterken. Tegelijkertijd kan het ook 
risico’s vormen voor de bestaande natuurwaarden, Natura2000 en KRW, 
indien de vormgeving van maatregelen daar geen specifieke aandacht 
aan schenkt.
In de huidige onderzoeksprogramma’s over bodemdaling en klimaat is 
momenteel echter weinig tot geen aandacht voor de impact op externe 

biodiversiteits- en natuurdoelstellingen, waaronder Natura2000- en 
KRW-doelen.

Het ministerie van LNV heeft aangegeven dat zij kansen zien voor 
aanvullende financiering binnen het NOBV (nationaal onderzoekspro-
gramma broeikasgassen veenweiden).

3.8 NATTE OVERSTROMINGSVLAKTES IN HET 
RIVIERENGEBIED 2E FASE – INRICHTING EN 
BEHEER VAN OVERSTROMINGSVLAKTEN IN 
RELATIE TOT WATERKWALITEIT EN WATERPEIL 
RIVIERENLANDSCHAP

Het doel van dit onderzoek is om de ontwikkeling van goed functione-
rende overstromingsvlaktes in het Nederlandse rivierengebied mogelijk 
te maken door het middels veldonderzoek oplossen van twee belang-
rijke kennislacunes:
• De invloed van variatie in bodemreliëf en vegetatiestructuur in rela-

tie tot waterpeil en –herkomst (rivierwater, permanent oppervlakte-
water, kwelwater) op het voorkomen van karakteristieke soorten en 
het ontwikkelen van een rijk voedselweb. Met dit rijke voedselweb 
wordt zowel een hoge diversiteit aan soorten bedoeld, als een sterke 
ontwikkeling en turnover van biomassa (algen, zoöplankton, macro-
fauna, amfibieën, vissen, vogels).

• Het al dan niet optreden van ongewenste neveneffecten (aantasting 
erosiebestendigheid dijken, binnendijkse kwel) waardoor met name 
waterschappen huiverig zijn om water lange tijd vast te houden.

Het huidige Nederlandse rivierengebied bestaat naast een permanent 
natte hoofdgeul en nevengeulen uit grotendeels droge uiterwaarden. 

Onderzoek in trilveen
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Overstromingsvlaktes worden gezien als een belangrijke ‘missing link’ 
in het Nederlandse rivierengebied (Kurstjens et al. 2011).
Afgelopen jaar is in fase 1 van het OBN-project ‘Natte overstromings-
vlaktes in het rivierengebied’ met bestaande kennis en datareeksen een 
overzicht gemaakt waar in Nederland goed functionerende overstro-
mingsvlaktes gerealiseerd kunnen worden. 
Er is echter nog te weinig inzicht in deze werking om concrete beheer- 
en inrichtingsadviezen te geven. Daarnaast is onduidelijk of nevenef-
fecten van hoogwaters (erosiebestendigheid dijken, toename kwel 
binnendijks) optreden, waardoor waterschappen huiverig zijn om water 
lang vast te houden. In deze tweede fase worden beide aspecten in het 
veld onderzocht op locaties waar al water in het voorjaar wordt vast-
gehouden. Deze kennis wordt zowel vertaald naar concrete adviezen 
voor inrichtingsmaatregelen (optimalisatie ecologisch functioneren van 
overstromingsvlaktes) als naar beleidslijnen en een afwegingskader 
voor inrichting en beheer (vergroten draagvlak voor ontwikkeling van 
overstromingsvlaktes bij beheerders en waterschappen).

Een groot deel van het Nederlandse rivierengebied is aangewezen als 
Vogel en/of Habitatrichtlijngebied en herbergt vier (semi)aquatische 
Natura 2000-habitattypen die beïnvloed worden door inundatie van 
rivierwater: beken en rivieren met waterplanten (H3260), Meren met 
Krabbenscheer (H3150), Slikkige rivieroevers (H3270) en Vochtige al-
luviale bossen (H91E0*). Het rivierengebied is (van oudsher) tevens de 
leefomgeving voor zeer veel diersoorten die vermeld staan op de Ha-
bitat- en Vogelrichtlijn, zoals otter, blauwborst, zwarte stern, roerdomp 
en landelijk bedreigde ‘weidevogels’ zoals grutto, tureluur en water-
snip, daarnaast rugstreeppad, o.a. gaffellibel en rivierrombout, diverse 
vissoorten en 420 ongewervelde soorten die gelden als doelsoort/
indicator voor de Kaderrichtlijn Water (KRW-maatlatten bijgewerkt tot 

november 2019).
De resultaten van dit onderzoek zijn van direct belang voor maatregelen 
in het kader van de Kaderrichtlijn Water, het Deltaprogramma (DP) rivie-
ren en herstelprogramma’s voor natte overstromingsvlaktes die voor de 
komende jaren op de planning staan.

Voor dit onderzoek verwachten we in totaal € 60.000 aan cofinanciering 
bij verschillende partijen als RWS, provincies en evt. waterschappen.

3.9 OMGAAN MET INVASIEVE EXOTEN IN DE DROGE 
DUINEN DUIN- EN KUSTLANDSCHAP

De doelstellingen van dit onderzoek zijn:
• vaststellen of invasieve exoten een significant effect hebben op de 

biodiversiteit en kwalificering van droge duinhabitats (op lokaal en 
gebiedsniveau).

• richtlijnen ontwikkelen m.b.t. de vraag wanneer we een specifieke 
exoot als een probleem gaan beschouwen: is dat reeds direct na 
vestiging, wanneer lokaal effecten optreden of pas wanneer effecten 
grootschaliger zijn?

Testen van de hypothesen dat:
• invasibiliteit duinhabitats toeneemt door aan herstelbeheer gerela-

teerde verstoring;
• niet ingrijpen uiteindelijk -via minder verstoring en meer aanpas-

sing van inheemse antagonisten- tot minder nadelige effecten op de 
biodiversiteit leidt;

• Invasiekans ook bij lage invasibiliteit toeneemt door diasporendruk 
vanuit gebieden met lage natuurwaarden in het aangrenzende land-
schap.
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• Vaststellen welke bestrijdingsmethoden in de praktijk het meest 
effectief zijn gebleken; welke soorten de grootste kans hebben om 
invasief te worden.

• Opstellen advies (brochure) met beslisboom “Omgaan met invasieve 
exoten in de droge duinen”.

Dit voorstel richt zich met name op invasieve plantensoorten in de 
droge duinhabitats en duinbossen. De resultaten hebben echter belang-
rijke implicaties voor het landelijke beleid en –beheer van exoten. In 
vervolgprojecten kan een uitbreiding naar andere habitats en land-
schappen plaatsvinden.

Ondanks vele lokale pogingen om ze te verwijderen blijven reeds lang 
bekende invasieve exoten als Bezemkruiskruid, Rimpelroos, Ameri-
kaanse vogelkers, Cotoneaster en Mahonie in de drogere habitats van 
het hele Nederlandse duingebied oprukken. Kleinschalige bestrijding en 
traditioneel beheer sorteren op termijn weinig effect, en soorten keren 
vaak zeer snel weer terug. De open habitats groeien dicht, en duinbos-
sen krijgen een dichte ondergroei van exoten.

Bestrijding van invasieve exoten kost beheer en beleid jaarlijks miljoe-
nen, en is nog te weinig (duurzaam) succesvol. Dat betekent dat een 
effectievere aanpak noodzakelijk is. Bestrijding van Rimpelroos in de 
duinen is bijvoorbeeld pas effectief wanneer ook in de plantsoenen en 
perken in de aangrenzende zeedorpen de soort geheel wordt verwij-
derd, anders treedt van daaruit vrijwel direct herkolonisatie op. Goed 
nabeheer is ook een zeer belangrijk punt waarmee de effectiviteit 
vergroot kan worden. Beheer in de eerste fase van een invasie is altijd 
effectiever, maar vindt nog te weinig plaats omdat in die fase vaak ver-
ondersteld wordt dat de effecten nog wel meevallen.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de effecten van de 
betreffende soorten op de biodiversiteit van (prioritaire) duinhabitats 
op kleine en grote ruimtelijke schaal en de relatie tussen exoten en – al 
dan niet PAS-gerelateerd – herstelbeheer. In het kader van het PAS is de 
afgelopen jaren zeer veel duingebied intensief beheerd om de nega-
tieve effecten van te hoge N-depositie te mitigeren. Dat heeft mogelijk 
onbedoeld het exotenprobleem versterkt. Kennis daarover moet worden 
bijeengebracht om hier in komend mitigatiebeleid en beheer meer 
rekening mee te kunnen houden.

Er is gerede kans op cofinanciering vanuit beheersorganisaties van 
duinreservaten (Dunea, Waternet, PWN, Staatsbosbeheer, Natuurmonu-
menten). Omdat de provincies inmiddels de verantwoordelijkheid heb-
ben voor exotenbestrijding ligt een bijdrage vanuit de kustprovincies 
(Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland) zeer voor de hand. 
Wanneer de vijf beheersorganisaties elk 3,5 k€ en de vier provincies elk 
7 k€ bijdragen betekent dit reeds 45,5 k€ cofinanciering.

3.10 GENETISCHE EROSIE BIJ BEDREIGDE 
SOORTEN VAN HELLINGSCHRAALLANDEN 
HEUVELLANDSCHAP

Het project beoogt, met de hellingschraallanden als testcase, inzicht 
te geven in de gevolgen van habitatfragmentatie op de genetische 
populatiestructuur van kenmerkende en bedreigde soorten planten 
en dieren met kleine, geïsoleerde populaties. Deze effecten worden in 
beeld gebracht door de genetische variatie te kwantificeren van popu-
laties van een reeks representatieve soorten van hellingschraallanden 
waarvoor isolatie een knelpunt vormt. Op basis hiervan kan inzichtelijk 
worden gemaakt voor welke soorten naast vergroting van connectiviteit 
ook actief populatiebeheer nodig is voor een duurzaam behoud van 
de kenmerkende flora en fauna van hellingschraallanden. Ook zal het 
onderzoek inzicht geven in de beschikbaarheid van geschikte bronpopu-

laties voor bijplaatsing. Hiermee zal het onderzoek handvatten bieden 
voor de aanpak van het knelpunt van habitatfragmentatie op populatie-
niveau.

In OBN-verband is veel onderzoek uitgevoerd naar het herstel van hel-
lingschraallanden in het Heuvelland. Een belangrijk knelpunt voor het 
behoud en herstel van biodiversiteit in deze schraallanden vormt de 
geringe omvang en de slechte ruimtelijke samenhang tussen natuur-
gebieden, waardoor populaties van kenmerkende planten en dieren 
worden geconfronteerd met genetische verarming en verhoogde 
kans op uitsterven. De kwaliteit en uitwisselingsmogelijkheden tussen 
gebieden kunnen vergroot worden door versterking van bronpopulaties 
en het herstel van connectiviteit. Het OBN-project ‘Versterking van con-
nectiviteit voor soorten van hellingschraallanden’ (Wallis de Vries et al., 
2018) heeft zich gericht op het aspect van verbinden. Wat echter nog 
ontbreekt is de kennis over de doorwerking van de geringe grootte en 
de versnippering op de populatiestructuur en de levensvatbaarheid van 
bedreigde soorten die kenmerkend zijn voor hellingschraallanden. Voor 
sommige van deze soorten (met name plantensoorten) is vergroting 
van de connectiviteit waarschijnlijk niet de enige of zelfs meest urgente 
oplossing, maar is het nodig om knelpunten van genetische erosie op 
populatieniveau op te lossen door bijvoorbeeld populatieversterking via 
het bijplaatsen van individuen (dieren) of het inzaaien met zaden. Daar-
bij ontbreekt echter goede informatie over geschikte bronpopulaties.

Het knelpunt van de ruimtelijke samenhang in het landschap, als onder-
deel van het duurzaam behoud van soorten, geldt feitelijk in het gehele 
land, maar is nog nergens opgepakt op het niveau van kenmerkende 
soorten voor specifieke habitattypen. Het Heuvelland biedt bij uitstek de 
context waarbinnen deze problematiek kan worden onderzocht in rela-
tie tot de kwaliteitsverbetering van Europese Habitattypen ten aanzien 
van de biodiversiteit.
Binnen de hellingschraallanden in het Heuvelland komen drie prioritaire 
Natura 2000 habitattypen voor (kalkgrasland H6210, heischraal grasland 
H6230 en pionierbegroeiingen op rotsbodems H6110), waarvan de 
natuurkwaliteit sterk bedreigd wordt door vermesting en versnippe-
ring. Dit laatste vraagt om maatregelen binnen en buiten Natura 2000 
gebieden, maar ook om aanvullende maatregelen voor individuele 
kenmerkende en bedreigde soorten. De kennislacune rond het knelpunt 
van genetische erosie sluit aan op de lacune van versnippering die is 
benoemd in de herstelstrategieën voor deze habitats, de gebiedsanaly-
ses voor de Bemelerberg en het Geuldal en eerder OBN-onderzoek. Het 
onderzoek heeft internationale betekenis vanwege de grensoverschrij-
dende samenwerking van Limburg met België en Duitsland in het kader 
van het Drielandenpark.

Samenwerking en cofinanciering worden nog nader bezien.

3.11 HERSTELMAATREGELPAKKETTEN 
VOOR KALKMOERAS IN ZUID-LIMBURG 
HEUVELLANDSCHAP

Het project beoogt concrete, gebiedsgerichte praktische handvatten en 
graadmeters te bieden om het kalkmoeras in Zuid-Limburg in daartoe al 
eerder kansrijk geachte gebieden op een praktische en betaalbare wijze 
weer substantieel en duurzaam uit te breiden (er zijn 15 potentieel 
kansrijke locaties in de voor dit habitattype aangewezen N2000-gebie-
den; in andere N2000-gebieden waarvoor het habitattype niet is aange-
wezen en zelfs buiten N2000-gebieden maar binnen de begrenzing van 
het Nationaal Natuurnetwerk; zie De Mars et al., 2017).

Daartoe wordt in dit onderzoek in de verschillende typen kansrijke ge-
bieden (op landbouwgrond, bos en kalkgroeven), zoals eerder gedefini-
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eerd, in eerste instantie nader ingezoomd op de ter plaatse aanwezige 
abiotiek (bodemchemie, waterregime en -kwaliteit). Op basis van expe-
rimenteel onderzoek in een aantal, nader te selecteren locaties (ca. 6, 
waaronder minimaal 1 op grasland; 1 uit bos; 1 in een groeve) wordt na 
herinrichting op verschillende sub-locaties de abiotiek en de spontane 
ontwikkeling als ook de ontwikkeling na het inbrengen van maaisel en 
of zaden van karakteristieke kalkmoerasplanten gevolgd. Dit laatste om 
ervoor te zorgen dat de ruimtelijke isolatie voor deze onderzoeksloca-
ties geen beperkende factor is.
Vooraf dient wel te worden uitgezocht wat voor de Zuid-Limburgse 
regio het minimaal gewenste basisassortiment aan karakteristieke 
soorten dan zou moeten zijn dat kan worden toegepast (bijv. bepaalde 
soorten kleine zeggen, blauwe knoop etc.) en hoe en waar dit kan wor-
den verworven uit bronpopulaties. Mettertijd kunnen de bestaande en 
nieuw ontwikkelde locaties met kalkmoeras worden benut voor verdere 
uitbreiding.

Het habitattype Kalkmoeras (H7230) is in Zuid-Limburg slechts op een 

beperkt oppervlak aanwezig. Herstel en uitbreiding zijn daarmee ook 
beleidsmatig urgent. Kalkmoeras omvat in potentie zeer soortenrijke 
habitats en draagt binnen de landschappelijke gradiënt in hoge mate 
bij aan de biodiversiteit van de betreffende N2000-gebieden. Het 
Zuid-Limburgse Kalkmoeras (H7230) wijkt zowel vegetatiekundig en in 
ecohydrologische zin (bronmoeras op steile hellingen) duidelijk af van 
het kalkmoeras in de rest van ons land (Schaminée et al., 2017).
In het OBN-onderzoek naar de Zuid-Limburgse hellingmoerassen (De 
Mars et al., 2017) is, naast de scherpere afbakening van standplaats-
vereisten, een (eerste) stappenplan opgesteld voor het herstel van 
potentiële locaties voor kalkmoeras. Deze potentiële locaties liggen nu 
gewoonlijk in landbouwgebied, in bossen en soms ook in oude (kalk-
steen)groeven. Een knelpunt is dat van die geschikt geachte locaties 
van de feitelijke abiotische toestand verder weinig tot niets bekend is. 
Daarmee is het de vraag of die potentie voor kalkmoeras daar (wel) 
reëel is. We weten daardoor ook niet goed wat de beste graadmeters 
en (inrichtings)maatregelen zijn om op dergelijke locaties tot duurzame 
ontwikkeling te komen en in welk type gebieden dan de beste kansen 
daarvoor liggen.
Dit vraagt om een verdere aanscherping/onderbouwing van het eer-
dergenoemde stappenplan. Dat vergt een nadere verkenning van de 
aanwezige abiotische condities in de kansrijk geachte gebieden. De 
nitraatbelasting en ter plaatse mogelijk spelende verwijderingsmecha-
nismen van nitraat vormen hierbij ook een aandachtspunt. De kansrijk-
dom voor het kalkmoeras op dergelijke locaties zal dus scherper moeten 
worden bepaald. Naar verwachting zal bovendien ter plaatse vaak niet 
of nauwelijks nog sprake zijn van een zaadbank terwijl vestiging vanuit 
nabijgelegen bronpopulaties voor een efficiënte (spontane) kolonisatie 
van de ontwikkelde locaties nihil is. Een extra complicerende factor is 
namelijk dat het aantal bronpopulaties in Zuid-Limburg voor kalkmoe-
rasvegetaties momenteel uiterst beperkt is.

De natuurkwaliteit van het prioritaire habitattype Kalkmoeras H7230 
wordt sterk bedreigd door vermesting, vooral via het grondwater 
(nitraat, fosfaat) en versnippering. Op dit moment zijn in Zuid-Limburg 
nog maar twee, ver uit elkaar gelegen, perceeltjes aanwezig met een 
goede staat van instandhouding (Ravensbos, Kathager Beemden). Van 
een derde perceel is de staat van instandhouding momenteel zeer 
slecht (Weustenrade) door jarenlang achterstallig beheer en de recente 
verwijdering van bosopslag met te zwaar materieel. Het illustreert de 
uiterst fragiele basis van dit habitattype en vereist op korte termijn 
maatregelen, en bovenal ook om aanvullende maatregelen specifiek ge-
richt op een forse uitbreiding van het areaal om de huidige zeer smalle 
(kwetsbare) basis te verbreden.

Bepaalde noodzakelijke inrichting maatregelen bij het inrichten van de 
onderzoekslocaties in het veld (plaggen, verwijderen bos, afrastering) 
worden ondersteund door de terreinbeheerder. De provincie Limburg 
zal waarschijnlijk bij willen dragen aan dit project. Daarnaast betreft één 
van de potentieel geschikte locaties een grensoverschrijdend (natuur)
gebied. Daarmee ligt samenwerking met de Belgische partners ter 
plaatse voor de hand.

Kalkmoeras

OBN-Jaarplan 2021
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4. Kennisverspreiding 2021: communicatieactiviteiten

4.1 COMMUNICATIESTRATEGIE

Doel van OBN Natuurkennis is niet alleen het ontwikkelen van nieuwe 
kennis maar ook het ontsluiten en delen van bestaande kennis: ken-
nisverspreiding en kennis delen is daarom de tweede poot waar het 
kennisnetwerk voor staat.
Communicatie in en door het Kennisnetwerk OBN heeft twee doelen:
1. Een brede naamsbekendheid genereren voor het Kennisnetwerk OBN 

zodat de meerwaarde van een onafhankelijke en deskundige partij 
bij de doelgroepen bekend is;

2. Het versterken van de wederzijdse kennisdeling en -verspreiding bin-
nen de driehoek van onderzoekers, beheerders en beleidsmakers.

Om de communicatie over en door het Kennisnetwerk OBN te verbete-
ren, is in 2020 een strategie ‘Communicatie met beleid’ opgesteld (zie: 
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/advies-obn-
communicatie-met-de-beleidswereld-def.a09a17.pdf) om de doelgroep 
van beleidsmakers en bestuurders beter te bereiken met op hun toege-
sneden onderwerpen en middelen. In 2021 zal in de communicatie dan 
ook mede het accent liggen op communicatie voor deze doelgroep met 
inzet van extra capaciteit en specifieke middelen.

In 2021 worden drie soorten activiteiten voor kennisverspreiding gecon-
tinueerd:

1. Het regelmatig actualiseren van de website van het OBN; ontwikke-
len van themapagina’s zoals bodem, LESA en begrazing;

2. Doorgaan met de succesvol gebleken formules:
• de veldwerkplaatsen; voor fysieke bijeenkomsten moet de ontwik-

keling worden afgewacht; anders wordt een digitale vorm ontwik-
keld;

• brochures die inzichten in een landschap, habitat of thema 
samenvatten; deze brochures worden als pdf gepubliceerd; het 
drukken van publicaties zal worden beperkt;

• themanummers van tijdschriften zoals in2020 over Griend komen 
er nummers over herstel van beekdalen en over uitheemse rivier-
kreeften;

• symposia en workshops zoals in 2020 over beekdalen en in 2021 
o.a. over connectiviteit in het Heuvellandschap, vissen in rivieren 
en bosbegrazing; deze zullen ook zo nodig online plaats gaan 
vinden;

• praktische middelen voor beheerders om keuzen te maken in her-
stel: handleidingen (naar verwachting over herstel van heischraal 
grasland en over bevloeiing van trilveen).

3. De internationale toegankelijkheid van OBN-kennis verbeteren 
(mede voor de SER Kennisbank) door Engelstalige samenvattingen 
van OBN-rapporten als zelfstandige publicaties op de website te 
publiceren.

Daarnaast worden specifieke activiteiten georganiseerd vanuit de di-
verse deskundigenteams (zie 4.2).
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Tabel 4 Communicatieactiviteiten 2021

4.2 COMMUNICATIEACTIVITEITEN

Ontwikkelen van nieuwe themapagina’s
Op de website van het OBN Kennisnetwerk www.natuurkennis.nl zijn 
thema-pagina’s ontwikkeld, die algemene, landschap overstijgende 
onderwerpen beschrijven zoals fauna, bodem en exoten. Daar worden 2 
nieuwe thema’s toegevoegd.

Uitwerken pagina beheermaatregelen natuurkennis.nl 
Bij beheerders is behoefte naar basisinformatie over verschillende vor-
men van beheer en wanneer ze in te zetten zijn met welke beoogde ef-
fecten. Daaraan vooraf gaat informatie over de context van beheer van 
gebieden zoals de landschappelijke positie, de doelen en strategie en 
de beheercyclus. We gaan basisteksten maken voor beheermaatregelen 
waarbij de inzichten uit OBN-onderzoek worden verwerkt. Daarbij is ook 
oog voor nieuwe maatregelen, zoals het toevoegen van bufferstoffen 
als steenmeel. Beheerders kunnen deze kennis gebruiken bijvoorbeeld 
bij het maken van nieuwe beheerplannen. Elke beheermaatregel moet 
de basis beschrijven, met verwijzingen naar achterliggende rapporten 
en brochures. Zo blijven de teksten kort en bondig.

Ontwikkeling e-learning modules op leerjegroen.nl 
Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die actief is bij 
een natuurorganisatie. Voor zowel vrijwilligers al beroepskrachten. In 
korte modules krijgt de gebruiker basisinformatie over werkzaamheden 
in de natuur. Vanuit OBN-onderzoek zijn praktische maatregelen voor 
natuurbeheer geschikte onderwerpen om in een e-learningmodule uit 
te werken. Ook in 2021 zullen er 2 modules worden ontwikkeld.

Deskundigenteam Beekdallandschap
In 2021 zal een themanummer van het tijdschrift Landschap verschijnen 

over herstel van ‘beekdalvenen’, op basis van diverse in de afgelopen 
uitgevoerde OBN onderzoeken.
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het herstel van beken 
en beekdalen. Dat heeft op diverse plekken al vruchten afgeworpen, 
maar er blijft nog veel te doen. Veel beekdalen zijn sterk verdroogd en 
vormen geen geschikte verbindingszones voor soorten. Beken spelen 
een belangrijke rol in de groenblauwe dooradering van het cultuurland-
schap. Daarbij eist de KRW dat we onze beken in een goede ecologische 
toestand moeten brengen, is er de ambitie om waterberging en ver-
traagde afvoer te realiseren om wateroverlast en om droogte te voorko-
men en zijn verschillende natuurdoelen voor beekdalen vastgelegd in 
Natura 2000 en het natuurnetwerk. ‘Bouwen met Natuur’ (BmN) is een 
veelbelovende manier om doelen in beken en beekdalen te realiseren. 
BmN maakt daarbij gebruik van natuurlijk processen en potenties van 
de beek. De tijd is rijp om alle opgedane inzichten breed te gaan delen. 
In 2021 willen daarom Stowa/OBN de opgedane kennis bij elkaar bren-
gen in een kennisoverzicht ‘Bouwen met Natuur’. Het kennisoverzicht 
zal een boek of website (in overleg te bepalen) worden met de stand 
van zaken van de ecologische, hydrologische en governance kennis over 
BmN. Om de kennis te brengen bij de verschillende doelgroepen organi-
seren we ook velddagen en webinars voor water- én terreinbeheerders.

Deskundigenteam Rivierenlandschap
De plannen om in 2020 bijeenkomsten te organiseren zijn noodgedwon-
gen uitgesteld naar 2021:
• kennisdag over voorkomen vis in Rijntakken en Maas. Een vervolg op 

de vissendag in 2018 over de resultaten van grootschalige vismonito-
ring in zowel de hoofdstroom, nevengeulen als in uiterwaardplassen. 
te organiseren in samenwerking met Rijkswaterstaat Oost Nederland;

• bijeenkomst over plastic in rivieren, ook samen met Rijkswaterstaat 
Oost-Nederland. Aanleiding is dat bij visonderzoek van RWS vaak 
meer plastic dan vis werd gevangen. En ook beheerders maken zich 

DT of Algemeen Project Budget 
(incl. btw)

Algemeen Ontwikkelen 2 thema-pagina’s www.natuurkennis.nl € 10.000

Uitwerken 5 beheermaatregelen www.natuurkennis.nl € 7.500

Uitwerken 2 e-learning modules € 9.000

Akkerboek € 5.000

Boek over begrazing € 3.000

Nature toDay € 3.500

Korte filmpjes per landschap (5 landschappen) € 5.000

Diverse DT’s Beheerdersdag; kleine uitgaven DT’s (opmaak, verslag, stands, presentaties, folders, etc.); 
presentaties internationale bijeenkomsten

€ 12.500

DT Beekdallandschap Handboek Bouwen met Natuur in beken (Stowa). € 17.500

Themanummer ‘Beekdalvenen’ Landschap € 12.000

DT Droog zandlandschap Themadag bosbegrazing € 3.000

DT Cultuurlandschap Herkenning van kruidenrijk grasland (i.s.m. Boerennatuur, WNF, Campina) € 7.500
(Idem 2022 en 

2023)

DT Cultuurlandschap & DT 
Heuvellandschap

Ontsluiten van kennis m.b.t. droge dooradering € 30.000

DT Laagveen- en 
zeekleilandschap

Integrale handreiking van alle bevloeiingsprojecten in laagveengebieden (in dat kader 
ook een workshop)

€ 15.000

Bijdrage Kreeftenoplage van De Levende Natuur € 4.000

DT Rivierenlandschap Kennisdag vissen € 1.500

Bijeenkomst (webinar) plastic in rivieren € 3.000

TOTAAL €134.000

OBN-Jaarplan 2021
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er meer en meer zorgen over. Aandacht voor huidige kennis over 
plastic in rivieren en doorwerking in ecosystemen, en oplossingen 
(zoals belletjesschermen die worden geplaatst).

Deskundigenteam Nat zandlandschap
Er heeft dit jaar een grote brand gewoed in de Deurnese Peel/Maria-
peel. Dit heeft tot grote schade aan de natuur geleid. Hoewel dit waar-
schijnlijk niet te voorkomen was geweest, hadden er zeker preventieve 
en/of mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden. Het DT wil 
informatie uit brengen over de risico’s van brand in (veen)gebieden, 
welke preventieve maatregelen getroffen (hadden) kunnen worden en 
hoe het best kan worden gehandeld in het geval van een brand. En tot 
slot biedt een (uitgewoede) brand ook kansen voor natuurherstel?
In veel natuurgebieden in de natte zandgronden zijn greppels aanwe-
zig die veelal gegraven zijn om de gronden te ontwateren/draineren. 
Natuurbeheerders willen vaak deze greppels dempen, maar weten niet 
precies hoe. Daarom is het goed om aan te geven hoe deze greppels 
(hydrologisch) werken, welke effecten ze hebben: afvoeren van water, 
geen opbolling van grondwater etc. Wat zijn de criteria op basis waar-
van een beheerder kan beoordelen of de greppels gedempt moeten 
worden en hoe kan worden omgegaan met de actuele natuurwaarden 
die soms in deze greppels aanwezig zijn.

Deskundigenteam Heuvellandschap
In 2019 is de brochure over connectiviteit in het Heuvellandschap 
gereed gekomen. Plan om met de gemeente Voerendaal over de 
resultaten een kennisdag te organiseren zijn uitgesteld naar 2021. Dit 
zal worden ingepast in een groter communicatieproject over het herstel 
van landschapselementen dat samen met het DT Cultuurlandschap geza-
menlijk wordt uitgevoerd.

Deskundigenteam Cultuurlandschap en Heuvellandschap
Bij beheerders van ‘droge dooradering’ leven vragen over effectieve 
maatregelen voor fauna. Hoe kunnen boeren met het beheer van hun 
hagen, houtwallen of andere landschapselementen op een zinvolle 

wijze bijdragen aan de ecologische kwaliteiten die op landschapsschaal 
nodig zijn om doelsoorten van het ANLb in de benen te houden én 
eventueel een adequate verbinding vormen tussen natuurgebieden.
Binnen diverse gremia van het OBN is geconstateerd dat deze vragen 
voor een deel zijn te beantwoorden door bestaande kennis (beter) te 
ontsluiten en toegankelijk te maken voor de beheerders van het cul-
tuurlandschap. Er is in de internationale en nationale literatuur namelijk 
al de nodige kennis te vinden over dit onderwerp. Een aanzienlijk deel 
van het onderzoek is uitgevoerd in Engeland en Duitsland. De inzichten 
uit deze onderzoeken passen op hoofdlijnen goed bij de Nederlandse 
situatie, gezien de relatief grote mate van overlap op vlak van flora en 
fauna. 
Op voorhand is duidelijk dat in ieder geval de volgende aspecten aan 
bod komen:
1. De rol tussen het aandeel landschapselementen/semi-natuurlijke 

elementen en biodiversiteit in de brede zin van het woord: welk 
aandeel aan landschapselementen is benodigd? (richtlijn in %);

2. Landschapsconfiguratie en – connectiviteit: hoe beïnvloed onder-
linge aansluiting van landschapselementen de ecologische kwaliteit? 
Hoe worden landschapselementen idealiter gepositioneerd wanneer 
verbinding tussen natuurgebieden de doelstelling is?

3. De factoren die de habitatkwaliteit van individuele landschapsele-
menten beïnvloeden: soortensamenstelling, structuur (kern, mantel, 
zoom) beheer, etc.

De vergaarde kennis wordt ontsloten middels brochures/factsheets en 
een webinar. In het geval dat de omstandigheden het toelaten wordt 
een fysieke bijeenkomst georganiseerd in combinatie met een veldbe-
zoek.

Deskundigenteam Droog zandlandschap
Het DT zal in 2021 een themadag over bosbegrazing organiseren. Bos-
begrazing wordt in de nieuwe Bossenstrategie genoemd als manier va 
beheer om een vitaal en veelzijdig (natuur)bos te ontwikkelen. Maar er 
zijn veel verschillende meningen over. Het onderwerp zal vanuit meer-
dere invalshoeken (sprekers) benaderd worden.
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5. Begroting 2021

5.1 INKOMSTEN/FINANCIERING

Het budget dat in 2021 (structureel) beschikbaar is voor OBN Natuurken-
nis en haar activiteiten (onderzoek, bijeenkomsten, vacatie, communi-
catie) bedraagt in totaal ruim 1,82 miljoen euro. De financiering wordt 
gevormd door 2 geldstromen: €978.500 van IPO/BIJ12 voor het uit te 
voeren onderzoek en een subsidie van €842.000 van het ministerie LNV 
voor de overige uitgavenposten (kennisarticulatie door de DT’s, ken-
nisverspreiding en communicatie, coördinatie door de VBNE, overig on-
derzoek, advisering en monitoring). Beide geldstromen worden jaarlijks 
geïndexeerd met 1,5-2%.
Daarnaast kunnen er inkomsten zijn van cofinanciering door derden van 
het onderzoek door het OBN Kennisnetwerk (zie de desbetreffende ta-
bellen) of voor de (beheer)adviezen die door derden worden gevraagd 
(en waar in principe een bijdrage van 50% voor wordt gevraagd).

5.2 UITGAVEN

In de begroting van OBN Natuurkennis worden 5 typen uitgaven onder-
scheiden. Qua verdeling over de verschillende posten zijn de uitgaven in 
2021 gebaseerd op ervaring met de uitputting (dan wel extra behoefte) 
in voorgaande jaren. Het resultaat van de begroting van 2020 is op het 
moment van vaststellen van dit nieuwe jaarplan echter nog niet in detail 
bekend.

Kennisontwikkeling
De uitgaven voor kennisontwikkeling worden gefinancierd door IPO/
BIJ12, al of niet met cofinanciering door andere externe partijen. De 9 in 
2021 uit te voeren onderzoeken vragen samen om een budget van 1,395 

miljoen euro. De opgave is om voor deze onderzoeken in 2021 minimaal 
€416.500 (maar liefst veel meer) cofinanciering te vinden.

Kennisarticulatie
Ten behoeve van de kennisarticulatie door de Deskundigenteams staan 
vergoedingen ter beschikking voor de besturen van de deskundigen-
teams die veel werk verzetten voor de bijeenkomsten van de DT’s, 
aanbestedingen en begeleiding van onderzoek.

Kennisverspreiding
Naast de jaarlijks gebruikelijke wijzen van kennisverspreiding (nieuws-
brief, jaarverslag, website e.d.) over de activiteiten van OBN als geheel, 
worden ook elk jaar door de deskundigenteams activiteiten ontwikkeld/
uitgevoerd over onderzoek, ecologische kwaliteiten en herstelmogelijk-
heden of specifieke onderwerpen (zie hoofdstuk 4). In de begroting is 
hiervoor in totaal €134.000 beschikbaar (uitgavepost 3.7). Daarnaast is 
€10.000 specifiek bedoeld voor ‘beleidscommunicatie’.

Ondersteuning en coördinatie door de VBNE
De VBNE coördineert de activiteiten van OBN Natuurkennis. Deze 
werkzaamheden houden o.a. in het ondersteunen van de secretarissen/
de DT’s (bij bijv. issues over planning van onderzoek), van het Platform 
en de Adviescommissie OBN; het ondersteunen het begeleiden van de 
aanbestedingen; het begeleiden van de onderzoeken; het coördineren 
van de kennisontsluiting en uitvoeren van communicatieactiviteiten (zie 
onderstaande tabel voor verdeling van de uren).
Voor (beleids)communicatie zijn in 2021 extra uren ingepland (160 uur) 
met name om de strategie ‘Communicatie met beleid’ uit te voeren. 
Gedurende het begrotingsjaar zal bezien worden of hier binnen de 
begroting meer capaciteit voor kan worden vrijgemaakt.
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Tabel 5  Door VBNE gecoördineerde activiteien OBN Natuurkennis 2021

Aanbestedingen
Vanaf 2019 is BIJ12 de aanbestedende dienst voor de OBN-onderzoeken 
en daardoor zal maximaal €52.020 van de uitgaven (uren en externe 
kosten) door BIJ12 worden uitgegeven.

Onderzoek, advisering, monitoring
De ervaring van voorgaande jaren leert dat in de middelen van OBN 
meer ruimte nodig is voor het lopende onderzoek (meerwerk, misluk-
ken van experimenten) én herhaalde monitoring na enkele jaren van 
eerder uitgevoerde experimenten! In vergelijking met voorgaande jaren 
is het budget verhoogd tot €130.000,-.

Activiteiten Programma-
leider (uur)

Programma- 
medewerker (uur)

Administratief 
medewerker 
(uur)

Communicatie-
medewerker

Algehele coördinatie 400 150

Begeleiden aanbestedingstrajecten 200 100

Begeleiden onderzoeken 250 150

Redigeren en opmaak rapporten 50 200 20

Organisatie/begeleiden activiteiten voor kennis 
delen (veldwerkplaatsen e.d.)

100 300 60
40

Organisatie activiteiten bestuur en beleid 50 100 60 120

Financiële administratie 50 100 20

TOTAAL 1.100 1.100 160 160

5.3 BEGROTING 2021

Op de volgende pagina een totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven 
voor het Kennisnetwerk OBN in 2021. De begroting voor de uitgaven 
anders dan voor het onderzoek, is tevens ingediend bij de aanvraag van 
subsidie voor het Kennisnetwerk OBN door de VBNE bij LNV.

Dood hout in de rivier vergroot de biodiversiteit

OBN-Jaarplan 2021
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Tabel 6 Inkomsten en uitgaven 2021

Alle bedragen in de begroting zijn in euro’s en inclusief  21% BTW

INKOMSTEN
1 Financiering Ministerie LNV 842.000€            
2 Financiering IPO 978.500€            
3 Cofinanciering onderzoek door derden 416.500€            
4 Aanvullende opdrachten p.m.
5 Cofinanciering adviesaanvragen p.m.

Totaal 2.237.000€         

UITGAVEN
1 Kennisontwikkeling Cofinanciering (k€) Totaal Budget

1.1 Kansen voor biodiversiteit klimaatmaatregelen in het laagveenlandschap 120.000€            
1.2 Achteruitgang van kenmerkende diersoorten in vennen € 50.000 150.000€            
1.3 Kwantificering van ecologisch relevante kwelfluxen voor 

grondwaterafhankelijke habitattypen in beekdalen
€ 200.000 250.000€            

1.4 Herstel van droge heide in relatie tot kantelpunten in bodem- en 
humuskenmerken bij vergrassing 175.000€            

1.5 Natte overstromingsvlaktes in het rivierengebied - 2e fase € 60.000 180.000€            
1.6 De rol van wortelbiomassa, fosfaat en plantstrategieën bij kleinschalige 

verstuiving in kalkarme en kalkrijke duinen 100.000€            

1.7 Omgaan met invasieve exoten in de droge duinen € 45.000 85.000€               
1.8 Herstelmaatregelpakketten voor Kalkmoeras in Zuid-Limburg 185.000€            
1.9 Genetische erosie bij bedreigde soorten van hell ingschraallanden 150.000€            

Nog benodige cofinanciering € 61.500
Subtotalen € 416.500 1.395.000€         

2 Kennisarticulatie Per uur/stuk; uren/stuks per jaar  Totaal 
2.1 Stuurgroep en Adviescommissie nieuwe stijl vacatievergoeding € 159,00/keer x 12 1.908€                 
2.2 Vergoeding voorzitters (max. 96u/jr/DT * 6) € 106,00 x 500u 53.000€               
2.3 Vergoeding Vice-voorzitters (max. 64u/jr/DT * 8) € 106,00 x 500u 53.000€               
2.4 Vergoeding secretarissen (max. 160u/jr/DT * 7) € 95,50 x 1.000u 95.500€               
2.5 Vergoeding onderzoekers (ca. 6 onderz./ DT) (max. 4 bijeenk./jr * 8) € 159,00 x 180 28.620€               
2.6 Werkbudget DT's (max 4 bijeenk./jr * 8)€ 300,00 x 32 9.600€                 

Subtotaal 241.628€            
3 Kennisverspreiding n.a.v. onderzoeksresultaten

3.1 NieuwsbriefVakblad NBL (redactie, opmaak, druk/verspreiding) 4 x €3.250 13.000€               
3.2 Jaarverslag (redactie en opmaak) 3.750€                 
3.3 Opmaak en druk OBN rapporten, brochures/flyers en Jaarplan 4 rapporten 4.000€                 
3.4 Redactie website Natuurkennis.nl 4.000€                 
3.5 Onderhoud website 1.500€                 
3.6 Samenvattingen OBN onderzoeksresultaten in Engels 4 x €800 3.200€                 
3.7 Kennisverspreiding over onderzoeksresultaten OBN ((internationale) 

bijeenkomsten, brochures, flyers, beheerdersdag, e-learning etc.)
Zie specificatie Jaarplan Hoofdstuk 4 134.000€            

3.8 Kennisverspreiding voor betekenis OBN onderzoeksresultaten 
voor bestuur/beleid

10.000€               

Subtotaal 173.450€            
4  Ondersteuning en coördinatie OBN Kennisnetwerk 

3.1 inzet programmaleider €105 x 1.100 uur 115.500€            
4.2 inzet programma medewerker €88,00 x 1.100 uur 96.800€               
4.3 inzet secretariaat €64,30 x 160 uur 10.287€               
4.4 communicatiemedewerker €80,00 x 160 uur 12.800€               
4.4 financiële administratie 6.885€                 
4.5 accountantsverklaring 2.630€                 

Subtotaal 244.902€            
5 Ondersteuning aanbestedingen OBN onderzoek

5.1 Vergoeding Bij12 Aanbestedingen 52.020€               
Subtotaal 52.020€               

6 Onderzoek, advies en langjarige monitoring OBN-experimenten
6.1 Onderzoek (aanvullende bijdragen/meerwerk OBN-projecten) (ca. 4%) 55.000€               
6.2 Advisering door deskundigen over natuurherstel/natuurbeheer 30.000€               
6.3 Monitoring afgeronde OBN projecten voor inzicht in effecten lange termijn 45.000€               

Subtotaal 130.000€            
Totaal 2.237.000€         

Alle bedragen in de begroting zijn in euro’s en inclusief  21% BTW
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5. Begroting



Bijlage Overzicht lopend onderzoek en verwachte uitgaven 2021

Onderzoeken Jaarplan 2016
Projectnaam OBN budget Cofinanciering Totaalbedrag Uitgaven 2021
Habitat overstijgende interacties Griend 150.000€                           150.000€                      20.000€                                   

Praktijkproef heideherstel* 60.000€                              60.000€                         afgerond

Herstel kwelmilieus en kwelgeulen Maas 138.545€                           12.100€                         150.645€                      afgerond

Boszones rond veentjes** 83.209€                              41.605€                         124.814€                      afgerond

Veldbies Beukenbos*** 73.412€                              25.000€                         98.412€                         afgerond

Kruidenrijk en faunarijk grasland 149.919€                           149.919€                      afgerond

Onderhoud beken**** 74.921€                              74.921€                         149.841€                      afgerond

Vervolgmonitoring eerder afgerond OBN onderzoek 29.905€                              29.905€                         afgerond

Meerwerk onderzoeken 21.438€                              21.438€                         afgerond

Toevoeging monitoringsbudget 2017 18.652€                              18.652€                         afgerond

€ 800.000 € 153.626 € 953.626 € 20.000

Gebiedskenmerken Open akkerland en droge dooradering***** € 149.468 € 149.468 afgerond

Perceelsgebruik kievit***** € 15.000 € 10.000 € 25.000 afgerond

Totaal verplicht onderzoeksprojecten 2016 € 1.128.094

* grootste deel gefinancierd door provincie Drenthe met € 150.000

** cofinanciering door provincie Drenthe 

*** cofinanciering door provincie Limburg 

**** cofinanciering door de Stowa 
***** Onderzoek en communicatie vanuit het Deskundigenteam Cultuurlandschap wordt geheel 
financierd door het ministerie van LNV in de periode 2016-2017

Onderzoeken Jaarplan 2017
Projectnaam OBN budget Cofinanciering Totaalbedrag Uitgaven 2021
Herstel konijnenpopulaties* 97.471€                              102.500€                      199.971€                      afgerond

Acrotelmvorming 149.757€                           149.757€                      22.057€                                   

Kansen oude heide 194.892€                           194.892€                      afgerond

Lijnvormige elementen 59.517€                              59.517€                         afgerond

Verbetering strooiselafbraak** 197.773€                           50.000€                         247.773€                      36.300€                                   

 Vermest grondwater*** 80.012€                              80.000€                         160.012€                      afgerond

20.578€                              20.578€                         afgerond

Totaal verplicht onderzoeksprojecten 2017 € 800.000 € 232.500 € 1.011.922 € 58.357

* cofinanciering van provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland

** cofinanciering van provincie Noord-Brabant

*** cofinanciering van provincies Drente, Overijssel, Limburg en Gelderland

Onderzoeken Jaarplan 2018
Projectnaam OBN budget Cofinanciering Totaalbedrag Uitgaven 2021
Nieuwe trilvenen* 200.000€                           100.000€                      300.000€                      48.400€                                   

Diepe insnijding beken heuvelland** 44.877€                              30.000€                         74.877€                         24.057€                                   

Uitbreidingsmogelijkheden heischrale graslanden*** 79.346€                              33.000€                         112.346€                      24.200€                                   

Aantasting en beheer voedselkwaliteit 149.862€                           149.862€                      19.612€                                   

Duinbegrazing**** 84.618€                              15.000€                         99.618€                         afgerond

Beeksediment-vegetatie beken***** 74.969€                              75.000€                         149.969€                      45.073€                                   

Natuurkwaliteit ooibossen in winterbed****** 36.910€                              50.000€                         86.910€                         33.670€                                   

Diepe uiterwaardplassen******* 74.314€                              75.000€                         149.314€                      48.400€                                   

Verruiging verdroogde vochtige bossen 43.000€                              13.000€                                   

Effect van plas-dras situaties kuiken-overleving******** 74.998€                              83.470€                         158.468€                      16.898€                                   

Beheereisen natte dooradering********* 64.880€                              110.000€                      174.880€                      81.230€                                   

Onbesteed 22.226€                              

Totaal verplicht onderzoeksprojecten 2018 € 950.000 € 571.470 € 1.456.244 € 354.540

* Cofinanciering van provincies Utrecht en Noord-Holland 

** cofinanciering van provincie Limburg en waterschap Limburg

*** cofinanciering van provincie Limburg

**** cofinanciering van provincie Fryslan

***** cofinanciering van Stowa

****** cofinanciering van Stichting Ark, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland

******* cofinanciering van Rijkswaterstaat

******** cofinanciering van provincies Frysland, Noord-Holland, Zuid-Holland, waterschap Friesland, HDSR, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waternet, Ministerie van LNV

Onderzoeken Jaarplan 2019
Projectnaam OBN budget Cofinanciering Totaalbedrag Uitgaven 2021
Ontwikkeling en herstel heischraal grasland* 80.000€                              80.000€                         160.000€                      30.250€                                   

Herstel van droge en natte heide door steenmeelgift - de middellange termijn 200.000€                           130.000€                      330.000€                      nog onbekend

Kansrijkdom voor ontwikkeling N2000 habitats in vernatte veengebieden 150.000€                           150.000€                      42.359€                                   

Kolonisatieproblemen voor de fauna na herstelmaatregelen in het natte zandlandschap 70.000€                              70.000€                         23.859€                                   

Duurzaam veiligstellen van het prioritaire habitattype H6110* Pionierbegroeiingen op rotsbodem** 74.777€                              25.000€                         99.777€                         30.250€                                   

Ontwikkeling en beheer eutrofe moerassen 100.000€                           100.000€                      48.517€                                   
Ruimte voor zand – Ontwikkeling van een nieuwe beheerstrategie ter behoud en herstel van een 
dynamisch en veerkrachtig kustlandschapsmozaïek in Nederland*** 198.807€                           85.000€                         283.807€                      59.595€                                   

Overstromingsvlakte in het rivierengebied**** 74.447€                              25.000€                         99.447€                         afgerond

Totaal verplicht onderzoeksprojecten 2019 € 948.031 € 345.000 € 1.293.031 € 234.830

*provincies Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe en Overijssel benaderd voor cofinanciering

** Cofinanciering van de provincie Limburg

*** Cofinanciering van Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Dunea, PWN en Waternet

**** Cofinanciering van Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland
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dynamisch en veerkrachtig kustlandschapsmozaïek in Nederland*** 198.807€                           85.000€                         283.807€                      59.595€                                   
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Onderzoeken Jaarplan 2020
Projectnaam OBN budget Cofinanciering Totaal budget Uitgaven 2021
Cyclisch waterbeheer Oostvaardersplassen 200.000,00€                   220.000,00€              420.000,00€              60.500,00€                           

Evaluatie van bekalken als mogelijke herstelmaatregel in trilvenen en blauwgraslanden 40.000,00€                      35.000,00€                 75.000,00€                 36.300,00€                           

Middellange termijn steenmeelgift droge bossen 200.000,00€                   130.000,00€              330.000,00€              

Kustvogelbiotopen 130.000,00€                   115.000,00€              245.000,00€              

Analyse effectiviteit herstelmaatregelen Drenttsche Aa 30.000,00€                      30.249,99€                 

Wisselbegrazing 100.000,00€                   100.000,00€              

Naar een strategie voor ontwikkeling van soortenrijke bossen op voormalige landbouwgronden 90.000,00€                      90.000,00€                 59.427,04€                           

Vogelakkers effectiviteit en diversiteit 95.000,00€                      95.000,00€                 36.300,00€                           

Klimaateffecten rivieren 75.000,00€                      25.000,00€                 100.000,00€              

Totaal verplicht onderzoeksprojecten 2020 960.000,00€                   525.000,00€              1.485.249,99€          192.527,04€                        
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Bijlage
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Het Kennisnetwerk 

Ontwikkeling Beheer 

Natuurkwaliteit:

•  is een onafhankelijk 

en innovatief platform 

waarin beheer, beleid en 

wetenschap op het gebied 

van natuurherstel en -beheer 

samenwerken;

•  ontwikkelt en verspreidt kennis 

met als doel het structureel 

herstel en beheer van 

natuurkwaliteit.

 

www.natuurkennis.nl

https://www.natuurkennis.nl


Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen

0343-745250
info@vbne.nl

Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)

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

Alle publicaties en 
producten van het 

OBN Kennisnetwerk 
zijn te vinden op 

www.natuurkennis.nl


