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1. Stand van zaken onderzoek Jaarplannen
2014-2017 en kasreservering BIJ12 2018

• 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

ontwikkeling+beheer natuurkwaliteit

2 Het Kennisnetwerk OBN

natuurkwaliteit.
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Inleiding

Het Kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’ (OBN)
is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid en
wetenschap op het gebied van natuurherstel en –beheer samenwerken. Het kennisnetwerk heeft als centrale missie de ontwikkeling en
verspreiding van kennis over strategieën en maatregelen met als doel
het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. BIJ12 heeft de
verantwoordelijkheid voor de aansturing van het Kennisnetwerk OBN.
De coördinatie van het kennisnetwerk is in handen van de Vereniging
van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).
Door BIJ12 en EZ zijn in een samenwerkingsovereenkomst met de VBNE
voor de periode 2014 t/m 2018 afspraken gemaakt over de doelstelling,
aansturing, de werkwijze en de ondersteuning van het Kennisnetwerk
OBN.
De provincies hebben een budget van 8 ton per jaar ter beschikking
gesteld voor de financiering van innovatief onderzoek gericht op praktische maatregelen voor natuurherstel en -beheer, dat op basis van de
Kennisagenda OBN 2014-2018 wordt uitgevoerd.
Met het ministerie EZ is een subsidieovereenkomst over de basisfinanciering (8 ton/jaar) van het Kennisnetwerk OBN te besteden aan de
activiteiten van de Deskundigenteams, communicatie en kennisverspreiding (rapporten, nieuwsbrief, brochures, bijeenkomsten, website),
monitoring, de aanbesteding van onderzoek en de werkzaamheden van
de VBNE.

De VBNE coördineert het Kennisnetwerk OBN bij de uitvoering.
De onderzoeks- en communicatieprojecten worden (openbaar) aanbesteed en uitgevoerd door een breed scala aan kennisinstituten zowel
uit Nederland als het buitenland en diverse zzp-ers (communicatie, ICT,
vormgeving).
Dit Jaarplan beschrijft de activiteiten die het Kennisnetwerk OBN in 2018
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 het Kennisnetwerk OBN
en een update van de betrokkenheid van BIJ12/de provincies bij het
netwerk en de jaarcyclus in 2018.
In Hoofdstuk 5 worden de inkomsten en uitgaven voor 2018 weergegeven. Bijlage 1 geeft een overzicht van de sinds 2014 lopende financiële
verplichtingen voor onderzoek.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van het Kennisnetwerk OBN en
haar prioriteiten voor onderzoek wordt verwezen naar het Jaarverslag
2016 (zie: http://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnjaarverslag-2016.da3c96.pdf) en de Kennisagenda 2014-2018 (zie: http://
www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-kennisagenda1418-def.53c3f4.pdf).
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2. Het Kennisnetwerk OBN

2.1		 Doel en aard van het kennisnetwerk
Het Kennisnetwerk OBN heeft als doel de ontwikkeling, ontsluiting,
verspreiding en benutting van kennis over natuurherstel en -beheer in
de breedste zin ten behoeve van Natura 2000, PAS, leefgebiedenbenadering, ontwikkeling van nieuwe natuur (het Nationaal Natuurnetwerk) en
het cultuurlandschap.
De vier doelen waar het bij OBN-kennisontwikkeling en -kennisverspreiding om draait zijn:
1. Effectief en efficiënt bos- en natuurbeheer;
2. Wegnemen van belemmeringen voor de economie: de kennisontwikkeling over herstel- en beheermaatregelen creëert ruimte voor
ontwikkelingen (benutten en beleving);
3. Behalen van Europese doelen voor Natura 2000, biodiversiteit en
KRW;
4. Benutten van de kansen voor de koppeling van natuurdoelen met
andere maatschappelijke belangen: waterveiligheid, klimaatverandering, waterkwaliteit en waterkwantiteit, recreatie.
De aard van het onderzoek dat door het OBN wordt uitgevoerd kenmerkt zich door beleids- en praktijkgestuurd, 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 geformuleerd 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 toegepast in de dagelijkse (beheer)praktijk.
Dit type onderzoek is voor een efficiënt en effectief natuurbeheer
hoogst noodzakelijk. Dat is het ook voor beleid omdat de realisatie van
beleidsdoelstellingen voor bijv. N2000 en de PAS afhangt van inzicht in
effectieve maatregelen.
Door een (openbaar) aanbestedingstraject wordt het onderzoek op de
markt gebracht. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door een
breed scala aan kennisinstituten uit Nederland alsook uit het buitenland. 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 samenwerking maakt het Kennisnetwerk OBN (ook internationaal) tot een uniek
kennisarrangement.

2.2

Organisatie van het kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk OBN heeft een organisatiestructuur met afspraken
over haar werkwijze (zie de notitie ‘Organisatie en werkwijze Kennisnetwerk OBN, juni 2014). Tegelijkertijd is het ook een netwerk waarin
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de deelnemers elkaar goed kennen en vanuit deze informele kant snel
kunnen schakelen en handelen. Beide kanten, formeel en informeel, zijn
belangrijk voor het netwerk.
Het Kennisnetwerk bestaat uit een Adviescommissie en (sinds september 2015) met de oprichting van het nieuwe DT Cultuurlandschap, uit
acht Deskundigenteams (DT’s).
De Adviescommissie functioneert als een stuurgroep die het bestuur
van de VBNE adviseert zowel over de kennisagenda en de jaarplannen als over de werkwijze en de ontwikkeling van het netwerk en haar
activiteiten.
De motor van het Kennisnetwerk OBN zijn de 8 DT’s waarin ca. 140
experts op het gebied van beheer, beleid en onderzoek vanuit een verscheidenheid van ca. 120 organisaties (terreineigenaren, beleidsmakers
en onderzoekers) met elkaar samen werken.

• Heuvellandschap: alle type van FGR Heuvelland, met name hellinggraslanden en -bossen, en snelstromende beken met begeleidende
graslanden, poelen en bossen.
• Laagveen- en zeekleilandschap: alle (kleine en grote) wateren, moerassen, graslanden en bossen van FGR Laagveengebied en Zeekleigebied (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.

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, moerassen, graslanden en (broek)bossen (alle binnen FGR Hogere Zandgronden).
• 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 zandgronden).
• Duin- en kustlandschap: alle wateren, moerassen, graslanden en bossen van FGR Duinen, zilte inlagen (FGR Zeekleigebied) en kwelders
(FGR Getijdengebied).

De deskundigenteams vormen een gemêleerd gezelschap van bos- en
natuurterreineigenaren en beheerders; beleidsmakers van provincies,
waterschappen en RWS en onderzoekers afkomstig van kennisinstituten,
universiteiten en adviesbureaus.
Vrijwel alle provincies zijn sinds 2016 in het Kennisnetwerk OBN vertegenwoordigd en betrokken bij (de cofinanciering van) onderzoeksprojecten (zie tabel).

2.3

Jaarcyclus

De activiteiten van het Kennisnetwerk OBN komen tot uitvoering in een
jaarcyclus. Bepalend daarvoor zijn de in de overeenkomsten met de financiers BIJ12/EZ vastgelegde data over de aanlevering en goedkeuring
van Jaarplan en Jaarverslag. De onderstaande tabel geeft hiervan een
overzicht en daarbij de betrokkenheid van de (individuele) provincies en
BIJ12 en EZ.
De timing van activiteiten in 2018 kan enigszins afwijken vanwege de
voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst en kennisagenda
voor een nieuwe OBN-periode 2019 e.v.

Tabel 1 (par. 2.2) Deskundigenteams en de betrokkenheid van de provincies

Deskundigenteam

Landschappelijke link met Lidmaatschap van de
provincies
provincies
(per 1 okt. 2017)

Cofinanciering van
onderzoek door
provincies (okt. 2017)

Cultuurlandschap

Alle provincies

Friesland en Gelderland

--

Droog Zandlandschap

Gelderland, Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant, Limburg,
Utrecht, Noord-Holland

Noord-Brabant en
Gelderland

Noord-Brabant en
Gelderland

Nat Zandlandschap

Gelderland, Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant, Limburg,
Friesland

Noord-Brabant, Friesland en
Overijssel

Friesland, Noord-Brabant,
Drenthe

Laagveen- en Zeekleilandschap

Overijssel, Noord-Holland,
Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland,
Noord-Brabant, Friesland, Groningen

Groningen, Overijssel,
Flevoland en Utrecht

Groningen, Noord-Holland,
Overijssel

Heuvellandschap

Limburg

Limburg

Limburg

Duin- en Kustlandschap

Zeeland, Zuid-Holland, NoordHolland, Friesland, Groningen

Noord-Holland

Zeeland, Zuid-Holland,
Noord-Holland en Friesland

Rivierenlandschap

Gelderland, Limburg, Zuid-Holland, Overijssel, Utrecht

Gelderland

Gelderland (en RWS)

Beekdallandschap

Drenthe, Overijssel, Gelderland,
Noord-Brabant, Limburg

Drenthe

Gelderland, Drenthe,
Overijssel en Limburg
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Tabel 2 (par. 2.3) Actviteiten Kennisnetwerk OBN voor 2018 met betrokkenheid provincies, BIJ12 en EZ.

Wanneer

OBN Kennisnetwerk

Provincies/BIJ12/EZ

Januari

Start aanbesteding onderzoeken die voor 2018 zijn goedgekeurd

Januari - april

Deskundigenteams (DT’s) ontwikkelen nieuwe Kennisagenda 2019 e.v./onderzoeksvoorstellen op basis van input van beheerders en beleidsmakers over (urgente) beheerproblemen/PAS-kennisagenda
Bespreking in AC van communicatieprojecten.

1 April

Jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017 inleveren bij BIJ12/EZ

April

Bijeenkomst OBN Adviescommissie:
- 1e bespreking onderzoeksvoorstellen

April - juni

Deskundigenteams gaan verder met selecteren en uitschrijven onderzoeksvoorstellen

Medewerkers van provincies maken
deel uit van de DT’s en hebben inbreng in onderzoek van het OBN

15 Mei

BIJ12/EZ geeft wensen aan voor soort
onderzoek 2019 e.v.

1 Juni

BIJ12/EZ verleent decharge aan de
VBNE voor de financiën 2017

Juni

Bijeenkomst OBN Adviescommissie:
- 2e bespreking onderzoeksvoorstellen
- bespreken wensen BIJ12/EZ onderzoek 2019

Juni - september

Deskundigenteams ronden onderzoeksvoorstellen 2019 e.v. af

Medio September

Bijeenkomst OBN Adviescommissie:
- scoren van de onderzoeksvoorstellen; dit leidt tot een advies voor prioritering
van de onderzoeksvoorstellen voor het jaarplan 2019 e.v.

1 Oktober

Voorleggen Jaarplan 2019 aan bestuur VBNE

15 Oktober

Voorleggen Jaarplan 2019 aan BIJ12/EZ

15 December

Reactie en besluit vanuit BIJ12/EZ op
Jaarplan 2018

2.4 	Aandachtspunten 2018
• Het waar nog mogelijk verbeteren van de inbreng van de provincies
en EZ in de ontwikkeling en de prioritering van OBN-onderzoek
door een verbinding van de kennisontwikkeling voor het provinciale natuurbeleid met de nieuwe EZ-trajecten van de strategische
kennisprogramma’s (SKIP’s, o.a. de SKIP ‘natuurlijk kapitaal’) in een
gezamenlijke, afgestemde kennisagenda.
• Op basis van de Evaluatie OBN 2014 - 2018 in samenwerking tussen
VBNE, BIJ12 en EZ een voorstel voor de organisatie en werkwijze van
het Kennisnetwerk OBN opstellen en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2019-2013 en nemen van benodigde besluiten.
• In aansluiting op de overeenkomst voor een nieuwe OBN-periode het
ontwikkelen en vaststellen van een Kennisagenda OBN 2019 – 2023
in afstemming op de PAS-kennisagenda, SKIP’s en kennisagenda
grote wateren.

Screenshot van TV-uitzending EenVandaag, Avro.
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3. Onderzoeksprojecten in 2018

3.1

Kennisagenda 2014 - 2018

Richtinggevend voor het onderzoek van het Kennisnetwerk OBN in
2018 is de in 2014 door OBN vastgestelde Kennisagenda 2014 – 2018.
De OBN Kennisagenda omvat een ambitieus programma en zal niet in
zijn geheel uitgevoerd kunnen worden. Elk jaar vindt op basis van de
kennisagenda, de kwaliteit van de voorstellen, de wensen van BIJ12/de
provincies (en via hen EZ) en het beschikbaar budget, een selectie van
de onderzoeksprojecten plaats die in dat jaar worden aanbesteed.
In de Kennisagenda zijn 4 strategische thema’s gekozen voor de OBN
onderzoeksprojecten in de periode 2014-2018:
Thema I. Herstel en beheer van natuurgebieden (Natura 2000);
Thema II. Ontwikkelen van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
herstelstrategieën;
Thema III. Soortgericht beheer;
Thema IV. 	Natuurnetwerk Nederland: duurzaam benutten en beleven.
Als context voor het in 2018 nieuw op te starten onderzoek wordt
verwezen naar de uitwerking van deze kennisagenda die voor elk landschapstype in het Jaarplan 2015 is opgenomen.

3.2

Nieuwe onderzoeksprojecten 2018

Door de Deskundigenteams zijn voor 2018 14 onderzoeksvoorstellen
ingediend met een totaal budget van ruim € 2,1 miljoen. Rekening
houdend met de reeds toegezegde cofinanciering (2 ton) en de nog be-

oogde cofinanciering (ca. 5 € ton) werd uit het OBN-budget € 1.272.000
gevraagd. Dit overschreed het beschikbare OBN-budget voor 2018 (€ 9,5
ton inclusief de extra middelen voor het DT Cultuurlandschap) met ruim
3 ton en dus moest een prioritering en selectie worden gemaakt.
De voorstellen zijn door de Adviescommissie OBN op basis van criteria
(door de AC in november 2013 vastgesteld en in juni 2014 bijgesteld)
gescoord om de beste voorstellen voor het jaarplan te selecteren.
Als selectiecriteria zijn gebruikt:
• de relevantie voor beheer en beleid (met name voor de PAS, maar ook
voor Natura2000 en het natuurnetwerk) en de wetenschappelijke kwaliteit;
• de kansen op cofinanciering/samenwerking met (nieuwe) partijen;
• voorstellen met gemiddeld een score van beheerders, onderzoekers én
beleidsmakers >40 punten; dus de beste combinatie van bruikbaarheid
én kwaliteit.
Bij grote verschillen in score tussen de beheerders, onderzoekers en/of
beleidsmakers (>4 punten), maar gemiddeld voldoende moet in het Deskundigenteam nog een gesprek plaatsvinden en bijstelling om partijen
‘op één lijn te krijgen’. Projecten met een gemiddeld te lage score (< 40)
vallen in principe af voor aanbesteding in 2018. Als de score gemiddeld
tussen de 39 en 40 punten is (en de onderlinge verschillen zijn niet
te groot) dan vindt een herbeoordeling plaats over de bruikbaarheid
of de kwaliteit van het voorstel en kan alsnog in het Jaarplan worden
opgenomen.

3. Onderzoeksprojecten in 2018
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Uit het resultaat van de scores door de AC-leden bleek dat 7 projecten
een gemiddeld voldoende hoge score (>40 punten) hebben om in het
Jaarplan 2018 op te nemen. Bij 3 van deze voorstellen bleek een grote
discrepantie in de beoordeling tussen beheer/beleid en onderzoek;
over deze 3 zal nog een gesprek plaats vinden om de voorstellen bij te
stellen.
Twee voorstellen hadden een score tussen 39 en 40 punten en liggen
erg dicht bij elkaar. Het voorstel ‘Diepe uiterwaardplassen’ kent geen
grote discrepantie, heeft cofinanciering en past daarmee nog binnen
het budget maar dient wél verbeterd/aangepast te worden.
Het voorstel ‘Vochtige bossen’ past niet meer in het overblijvende budget maar als voor de helft tot 2/3 van het bedrag cofinanciering wordt
gevonden én het voorstel verbeterd wordt, kan dit voorstel worden opgenomen in het Jaarplan 2018. De VBNE kijkt of vanuit het OBN-budget
de bijdrage opgehoogd kan worden tot 75k.
De voorstellen van het DT Cultuurlandschap scoren beide boven de 40
punten en kunnen in het Jaarplan 2018. Hiervoor geldt een aparte financiering beschikbaar gesteld door de provincies.

Gezamenlijk vragen de 9 nieuwe projecten maximaal € 30.000,- meer
van het OBN-budget dan in 2018 beschikbaar is (8 ton). Het extra
benodigde budget kan mogelijk gaandeweg 2018 worden gevonden
door lagere inschrijvingen in de aanbesteding dan het nu gereserveerde
budget; door ophoging vanuit eigen OBN-middelen en/of door een
grotere cofinanciering (N.B. van 3 voorstellen moeten de mogelijkheden
van cofinanciering nog worden verkend en geregeld voordat aanbesteding mogelijk is).
De kernelementen van de voor het Jaarplan 2018 geselecteerde onderzoeksvoorstellen worden onderstaand, op volgorde van de in het OBN gebruikte indeling in landschapstypen (en Deskundigenteams), beschreven.

3.3

Beekdallandschap
Grip op beekslib – De sturende rol van beeksediment
op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen
Probleemstelling

De beleidsrelevantie van de voorstellen is beoordeeld door de provincies, EZ en RWS. de beoordeling van deze 3 partijen vertoont grote verschillen: de provincie scores hoog, slechts één voorstel scoort onder de
40 punten; de eerste 6 voorstellen die door de provincies hoog worden
geprioriteerd zitten in de lijst van 9 voorstellen. EZ beoordeelt over het
algemeen de voorstellen laag, slechts 3 voorstellen scoren boven de 40
punten; deze 3 zijn in het Jaarplan 2018 opgenomen; RWS beoordeeld
de beide voorstellen voor het Rivierenlandschap positief.
Met de financiers van OBN (BIJ12 en EZ) zullen de 4 onderzoeksvoorstellen die naar hun oordeel onvoldoende scoren vóór de aanbesteding
worden aangescherpt.
Het liefste start elk DT in 2018 met een nieuw onderzoek vanwege een
voldoende gevulde werkvoorraad (ook de lopende projecten in een
DT is hierop van invloed). Met deze 9 voorstellen heeft het DT Droog
zandlandschap geen nieuw onderzoek in 2018, maar dit DT heeft enkele
omvangrijke projecten lopen uit de jaren 2016 en 2017.

Waterkwaliteit is hoog op de politieke agenda gekomen omdat is gebleken dat het realiseren van de doelen gesteld in de Kaderrichtlijn Water,
de Nitraatrichtlijn en de Natura 2000 opgaven sterk achterblijven. De
Adviescommissie Water (2016) bevestigt dit beeld en constateerde dat
nieuwe kennis nodig is. De minister van I&M initieerde daarop de Delta
Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, de evaluatie van mestwetgevingen
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Verlaging van stikstof en fosforgehaltes is van groot belang voor het halen van de KRW- en Natura2000doelen in beken.
Het wordt steeds duidelijker dat inzicht in de interacties tussen opgeloste en sedimentgebonden nutriënten nodig is om KRW, N2000 en andere
waterkwaliteitsdoelen te halen en om te komen tot het opstellen van
effectieve maatregelen.
Hiervoor is kennis nodig over hoe de nutriëntendruk is opgebouwd.
Wat zijn de belangrijkste bronnen? Hoe is de dynamiek door het jaar
heen? Wat is de specifieke rol van de onderwaterbodemkwaliteit voor
de productiviteit van het beeksysteem? Hoe kan voorkomen worden dat

Tabel 3 (par. 3.2) Onderzoeksprojecten 2018

Beoordeling

Nr.
1 HE Diepe insnijding beken heuvelland

HE Uitbreidingsmogelijkheden heischrale

Financiering

Beheerders Onderzoekers Beleid Gemiddeld OBN-budget Cofinanciering Totaal
budget
41,6
44,5
51,8
45,9
€
50.000
€25.000
€75.000

2 graslanden

43,9

43,2

50,3

45,8

€

67.000

3
4
5 DK Duinbegrazing
6 BE Beeksediment-vegetatie beken
7 RI Natuurkwaliteit ooibossen in winterbed

42,8
42,0
42,6
40,5
35,8

42,7
46,1
47,3
47,1
42,6

48,8
42,0
37,5
39,0
45,5

44,7
43,4
42,4
42,2
41,3

€
€
€
€
€

150.000
200.000
100.000
75.000
40.000

8 ecologisch perspectief
9 NZ Verruiging verdroogde vochtige bossen

38,8
36,2

41,5
44,1

37,5
38,3

39,3
39,5

€
€
€

75.000
43.000
800.000

€150.000
€150.000
€198.000 €1.270.000

44,6
40,7

39,8
40,5

42,0
41,7

€
€

75.000
50.000

€175.000
150.000

NZ Aantasting en beheer voedselkwaliteit
natuurgebieden
LZ Nieuwe trilvenen

RI Diepe uiterwaardplassen - visie vanuit

CU Effect van plas-dras situaties kuiken-

10 overleving
11 CU Beheereisen natte dooradering

41,6
43,9

€33.000
€50.000
€15.000

€100.000
€150.000
€300.000
€115.000
€150.000
€80.000

€75.000
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voedselrijk slib in de beek komt en als het in de beek aanwezig is, hoe
kan worden voorkomen dat het ‘kwetsbare’ gebieden bereikt? Kunnen
de effecten van ingrepen gemitigeerd worden en hoe zou dat moeten?
Beantwoording van deze vragen leidt tot concrete adviezen voor effectieve (mitigerende) maatregelen in de (sedimentgebonden) nutriëntenhuishouding van beken, nodig om doelsoorten en natuurwaarden van
beken te behouden of terug te laten keren. Het onderzoek sluit aan bij
de thema’s I Herstel en beheer van natuurgebieden (in dit geval beken
die in veel gevallen onderdeel zijn van natuurgebieden) en III Soortgericht beheer (in dit geval karakteristieke soorten van stromende beken)
uit de OBN Kennisagenda 2014-2018.

en vergaande waterkwaliteitsverbeteringen haalbaar zijn, en aan beken
waar dit veel minder goed mogelijk is. Voor beide typen beken zullen de
beperkende sleutelfactoren onderzocht worden en zal gezocht worden
naar effectieve maatregelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan beken waarin de hydromorfologie en het onderhoud niet de beperkende
factoren zijn voor waterplantontwikkeling en die representatief geacht
worden voor de Nederlandse stromende wateren.

foto Tim Termaat
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Beleidscontext
Water- en natuurbeheerders worstelen met het feit dat Natura 2000- en
KRW-doelen, o.a. voor waterplanten, in beken niet worden gehaald.
Met dit onderzoek komt er meer zicht op de oorzaken, hoe deze doelen
wel gehaald kunnen worden en welke maatregelen hiervoor effectief
zijn. Dit onderzoek draagt bij aan de doelsoortontwikkeling van oa.
waterplanten in Natura 2000-gebieden waar ook PAS-maatregelen genomen worden (bv. de Drentse Aa). Dit zijn beekdalen waar landbouwactiviteiten in de loop van de tijd zijn verminderd. In principe speelt de
problematiek in alle Nederlandse beekdallandschappen.
Het onderzoek sluit aan bij onderzoek naar de ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren uitgevoerd door de STOWA en richt zich
op kennislacunes die hierbinnen niet geagendeerd konden worden:
het effect van (sedimentgebonden) nutriënten op doelsoorten en het
ontstaan van nutriëntrijk beekslib en maatregelen om aanvoer hiervan
te voorkomen. Uiteindelijk zullen geformuleerde maatregelen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van beeknatuur zowel binnen als buiten
Natura2000-gebieden.
Waterschappen Hunze en Aa’s, Drents-Overijsselse Delta, de Dommel en
Rijn en IJssel hebben interesse getoond, evenals de Provincie Drenthe
en STOWA.

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is nader inzicht te krijgen in de effecten van
beekslib op de ecologische kwaliteit van de beek. Hierbij wordt onderzoek gedaan aan beken waarin doelsoorten goed kunnen terugkeren

3.4

Droog zandlandschap

Geen nieuw onderzoek in 2018, maar dit DT heeft enkele omvangrijke projecten lopen uit de jaren 2016 en 2017.

3.5

Duin- en kustlandschap
Lange termijn effecten extensieve duinbegrazing in
gecontroleerd experiment
Probleemstelling

Begrazing is een van de meest toegepaste vormen van beheer in
kustduinen. Als mogelijk antwoord op verruiging en vergrassing wint
deze maatregel nog aan belang. Uit eerder OBN-onderzoek (Nijssen et
al. 2014) is gebleken dat de effecten van deze maatregel, alsook tussen
verschillende vormen van begrazing, sterk verschillen: op sommige
soortgroepen positieve effecten heeft, op sommige negatieve en op
weer andere soms positieve en soms negatieve effecten. Vrijwel altijd
helpt begrazing om een lagere, meer gevarieerde vegetatiestructuur te
krijgen, met vaak iets meer open zand en een warmer microklimaat. Er
wordt daarom geadviseerd om gradiënten in graasdruk te creëren door
het wisselen van graasdruk tussen jaren óf door extensieve begrazing
waarbij natuurlijke gradiënten in graasdruk kunnen ontstaan. Daarbij
zijn studies naar de lange termijn effecten van begrazing in droge duinen zeer schaars.
Effecten van begrazing kunnen het beste onderzocht worden in een
experimentele BACI-opzet (Before-After-Control-Impact). Een van de
weinige locaties waar een correct BACI-experiment is opgezet om de
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effecten van extensieve begrazing in kustduinen te volgen, is de Vallei
van het Veen op Vlieland. Het experiment is in 1993 opgezet en zowel
in 2000/2001 als in 2010 herhaald. In 2018 kunnen in dit gebied de
effecten op bodem, vegetatie en fauna worden bepaald van 25 jaar
extensieve runder- en schapenbegrazing in droge en natte duinheide en
kalkarme duingraslanden
of extensieve begrazing inderdaad leidt tot gradiënten in graasdruk
en de daarbij behorende biodiversiteit voor vegetatie en fauna. Een
expliciet onderdeel van het project is een concrete advisering aan de
provincie Friesland over de wijze waarop de begrazing in het kader van
de PAS kan worden gemonitord.

te beoordelen ten opzichte van andere vormen van begrazing en om de
kennis te extrapoleren naar andere gebieden zal de proefopzet worden
uitgebreid.
Beheerder Staatsbosbeheer wil met de onderzoeksresultaten het beheer
in de Vallei van het Veen indien nodig bijsturen (samenstelling kudde,
graasdruk). In het algemeen willen de beheerders in de kalkarme duinen de resultaten van dit experiment zoveel mogelijk kunnen extrapoleren naar andere kalkarme duinterreinen in het waddendistrict. Tenslotte
is het de wens van de Provincie Fryslân om te bezien op welke wijze
en in welke (typen) gebieden op de Friese Waddeneilanden dit type
BACI-onderzoeken (inclusief exclosures) toegepast kunnen worden ten
behoeve van de monitoring van bestaande en geplande begrazingsprojecten in het kader van de uitvoering van de PAS.

Beleidscontext
Begrazing is, naast het reactiveren van verstuiving, een van de weinige
mogelijkheden om een (half)open duinlandschap te herstellen en te
behouden, met daarin een mozaïek van Grijze duinen (H2130), Duinheiden met Kraaihei (H2140), Duinheiden met Struikhei (H2150) en
Kruipwilgstruwelen (H2170) en de daarin voorkomende Vogelrichtlijnsoorten Blauwe Kiekendief (A082) en Tapuit (A277) en typische soorten
als Heivlinder, Kleine Parelmoervlinder, Duinparelmoervlinder, Blauwvleugelsprinkhaan en Duinsabelsprinkhaan. In meerdere Natura2000 beheerplannen is voor bovenstaande habitattypen de inzet van extensieve
begrazing opgenomen als maatregel in het kader van de PAS, met name
om vergrassing en verruiging tegen te gaan.
Het bepalen van lange termijneffecten is essentieel voor het optimaliseren van begrazing en past in Thema I (Herstel en beheer van natuurgebieden) en Thema II (herstel strategieën PAS) van de OBN Kennisagenda
2014-2018.

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke gradiënten in
graasdruk op langere termijn zijn opgetreden onder een extensief
begrazingsregime en of deze gradiënten leiden tot herstel en behoud
van een hoge, karakteristieke vegetatie en fauna van het kalkarme
open duinlandschap met grijze duinen en duinheiden. Het onderzoek
zal worden gebaseerd op de langjarige proefopzet in de Vallei van het
Veen op Vlieland waar een BACI-experiment in 1993 is opgezet en nog
steeds actief is. Teneinde de effectiviteit van extensieve duinbegrazing

foto Marijn Nijssen
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3.6

Heuvellandschap
Onderzoeksvoorstel Uitbreidingsmogelijkheden
Heischrale graslanden in het Heuvelland
Probleemstelling

In het Heuvelland wordt het prioritaire habitattype Heischraal grasland
(H6230) in hoofdzaak gekenmerkt door begroeiingen van de Associatie
van Betonie en Gevinde kortsteel (Swertz et al., 1996), al komen ook
andere heischrale vegetaties voor. Deze komen voor onder bijzondere
bodemomstandigheden: ze liggen langs de bovenranden van hellingen
waar de bodem is bedekt met een laag kalkarm materiaal, die doorgaans grenst aan dagzomend kalkgesteente lager op de helling.
Het habitattype is in het Heuvelland zeer sterk achteruitgegaan, zowel
in oppervlakte als in kwaliteit. Het op verbetering van deze situatie
gerichte beheer, zoals dat sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
is ingezet voor alle hellinggraslanden in Zuid-Limburg, leidde voor de
heischrale zone nauwelijks tot herstel., zelfs op terreinen die reeds lang
als reservaat worden beheerd. In tegenstelling tot de droge heischrale
graslanden in het zandlandschap (onder andere Van der Zee et al.,
2017) is de bodem van het Zuid-Limburgse kalkgrasland niet verzuurd,
is er vrijwel geen aluminium beschikbaar en komen basische kationen
in voldoende mate voor. De oorzaak is mogelijk gerelateerd aan een te
hoge dosis ammonium in de bodem. Ammonium is in potentie toxisch
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voor veel kenmerkende doelsoorten uit heischrale graslanden (onder
meer De Graaf et al., 1998) en blijft langer in de bodem aanwezig dan
nitraat (Smits et al., 2010a;b; Smits et al., 2012). Deze hoge ammoniumconcentraties worden, ondanks de relatieve hoge pH van de bodem
(pH: 5-6), op veel plaatsen veroorzaakt door een geremde nitrificatie
in combinatie met de relatief hoge depositie van gereduceerd stikstof.
In het onderzoek naar de heischrale graslanden in het zandlandschap
worden de heischrale graslanden van het Heuvelland niet meegenomen
(Van der Zee et al., 2017).
Tijdens de tweede fase van het OBN-onderzoek naar de uitbreiding
en herstel van de Zuid-Limburgse hellinggraslanden (Van Noordwijk
et al., 2013), is geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de verstoorde
stikstofhuishouding in de heischrale zone van de hellinggraslanden. Er
is gekeken naar de rol van bodemfauna en geprobeerd om de geremde
nitrificatie weer op gang te brengen in een ent-experiment. Het kleinschalig afplaggen van de vegetatie in combinatie met het opbrengen
van entmateriaal kan mogelijk effect hebben, maar hard bewijs voor
langere termijn herstel ontbreekt vooralsnog. Wel is ook gebleken dat
de aanwezigheid van de heischrale vegetatie zelf er voor zorgde dat de
nitrificatie erg laag bleef (Smits et al., 2010b), De resultaten van dit onderzoek hebben nog niet geleid tot een duidelijke maatregel die bij de
huidige depositieniveaus als effectieve herstelmaatregel in de PAS voor
bestaande heischrale grasland kan worden opgenomen om de effecten
van stikstofdepositie tegen te gaan (Van Noordwijk et al., 2013; Weijters
et al., 2015).

waar het thans verdwenen is. Dit betreft analyse vanuit het huidig
voorkomen en relictpopulaties, de vereiste en de huidige abiotische
omstandigheden voor het ontwikkelen van mogelijke uitbreidingslocaties.
b. Het nader concretiseren van de meest kansrijke herstelmaatregelen
voor herstel, inrichting en beheer (kleinschalige plaggen, enten,
maaisel opbrengen) van het heischraal grasland in het Heuvelland
direct nabij (restanten van) voorkomens van dit habitattype.

Het actuele areaal aan Heischrale graslanden in de Natura 2000-gebieden van het Heuvelland betreft enkele over het Heuvelland verspreid liggende percelen met een zeer beperkt oppervlak. De geïsoleerde ligging
maakt het habitattype nog eens extra gevoelig. In de PAS-gebiedsanalyses wordt daarom ook ingezet op uitbreiding van het areaal. Het zoeken
naar enkele kansrijke, potentiële locaties binnen de Natura 2000 vormt
dan ook één van de speerpunten voor dit prioritaire habitattype. Omdat
buiten Natura 2000 ook nog locaties voorkomen, is het van belang de
belangrijkste hiervan ook in beeld te hebben. Bij uitbreiding is het belangrijk om de abiotische randvoorwaarden, zoals bodemtype, variatie
in moedermateriaal en bodemchemie in kaart te brengen als basis voor
de herstelmaatregelen. Ook moet zicht zijn op de ligging van relictpopulaties en gegevens over het historisch voorkomen. Op basis hiervan
kunnen kansrijke (gestreefd wordt naar een vijftal meest kansrijke plekken) en andere gunstig gelegen uitbreidingslocaties worden benoemd,
die van belang zijn om het habitattype voor het Heuvelland ook op de
lange duur te kunnen behouden.

Beleidscontext
Het prioritaire habitattype Heischraal grasland (H6230) komt voornamelijk (maar niet uitsluitend) voor in de vorm van de Associatie van Betonie en Gevinde kortsteel in de Natura 2000-gebieden Sint-Pietersberg
& Jekerdal, Bemelerberg & Schiepersberg en in het Geuldal. Aangezien
herstel in het verleden uitbleef en het huidig areaal zeer beperkt is en
er nog geen duidelijk bewezen herstelmaatregelen voorhanden zijn,
wordt in de PAS-gebiedsanalyses voor de drie Natura 2000-gebieden
ingezet op een nadere concretisering van de herstelmaatregelen en
uitbreiding van het huidig areaal van het habitattype.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek heeft een tweedelig doel:
a. Het achterhalen, prioriteren en het doen van aanbevelingen voor
de meest kansrijke, gunstig gelegen uitbreidingslocaties voor het
habitattype heischraal grasland met een focus voor binnen, maar
vanwege de overlevingskansen voor dit zeldzame habitattype,
ook buiten de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland op locaties

Diepe insnijding van beken in het Heuvelland
Probleemstelling
Onnatuurlijke diepe insnijding van bronbeeklopen in het Heuvelland
wordt vooral veroorzaakt door zware regenbuien met oppervlakkige
afstroming vanaf steile hellingen met landbouwgronden of vanuit
stedelijk gebied. Riooloverstorten hebben vooral in de afgelopen decennia voor extra insnijding gezorgd. De aldus sterk verdiepte bronbeken
zorgen voor wijziging van de grondwaterstromingen, verlaging van de
grondwaterstand, een verdere erosie in de zijtakken en daarmee een
sterke vermindering of zelfs het verdwijnen van kwel in het beekdal. Dit
proces gaat helemaal snel wanneer de beekbodem zich gaat insnijden
in onderdoorlatende lagen in de bodem. Daarnaast veroorzaken piekafvoeren hydraulische stress voor de aanwezige levensgemeenschappen
alsmede instroom van gebiedsvreemd materiaal. Kenmerkende (grondwaterafhankelijke) habitattypen en soorten in en nabij de beek worden
aangetast en kunnen hierdoor op den duur zelfs verdwijnen.
Voorbeelden liggen onder meer in het Ravensbosch, in het Bunder- en
Elslooërbos, bij de Noor, bij de Wolfhagenbeek en bij de Keutelbeek.
Voor het herstel van de aan de bronbeken gebonden habitattypen en
soorten is allereerst het wegnemen van deze piekafvoeren noodzakelijk.
Hiertoe zijn in het Heuvelland de afgelopen jaren al de nodige maatregelen genomen, zoals de aanleg van regenwaterbuffers. Riooloverstorten zijn al sterk terug gedrongen tot de landelijk bepaalde basisinspanning van maximaal zes keer per jaar. Onduidelijk is of deze maatregelen
afdoende hebben geholpen en hoe door aanvullende maatregelen
verder voorkomen kan worden dat beken met een hoge afvoerdynamiek
zich verder insnijden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan toepassing van andere landbouwmethoden of het nog verder terugdringen of
verwijderen van rioolwateroverstorten.
In andere delen van Nederland wordt al ervaring opgedaan met de aanpak van dit probleem, onder andere de Leuvenumse beek op de Veluwe
(UvA, UU), de Stokkummerspreng in Montferland en de Springendalse
beek nabij Ootmarsum. Systeemanalyses zijn nodig om beter inzicht te
krijgen in de oorzaken en oplossingen voor de sneller stromende beken
en veel steiler verlopende beekdalen in Zuid-Limburg. Verondiepen van
bronbeken is bijvoorbeeld in de praktijk een vaak toegepaste maatregel
ten behoeve van het herstel van grondwaterafhankelijke habitattypen
en soorten van beekdalecosystemen. Wanneer de (bron-)beekbedding
wordt opgehoogd kan dit echter de bestaande beekgemeenschappen
schaden.
Door de hogere stroomsnelheden in combinatie met het grote verval en
de andere bodemgesteldheid zijn maatregelen die elders in Nederland
zijn toegepast niet per definitie direct toepasbaar in het Heuvelland.
Gewenst onderzoek kan deels aansluiten bij onderzoek dat vanuit de
WUR dat in de Noor wordt uitgevoerd.
Omgekeerd kunnen in Zuid-Limburg opgedane ervaringen wellicht ook
elders in het land bruikbaar zijn.

Beleidscontext
Het probleem speelt in bijna alle (tientallen!) bronbeken in ZuidLimburgse Natura 2000-gebieden met grondwaterafhankelijke habitat-
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typen, te weten de Natura 2000-gebieden Geuldal, Geleenbeekdal,
Bunder- & Eslooërbos en Noorbeemden & Hoogbos en is gekoppeld aan
de habitattypen Kalktufbron (H7220), Kalkmoeras (H7230) en Alluviaal
bos (H91E0C). Daarnaast genieten bronbeken en de daaraan gebonden
beekgemeenschappen bescherming onder de Europese Kaderrichtlijn
Water en is de bescherming eveneens een speerpunt van het waterbeleid in de waterbeheerplannen, verdrogingsbeleid (GGOR) en zijn deze
beken aangewezen als natuurbeek in het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg.

2. het ontbreken van belangrijke, voor verlanding positieve ecosystem
engineers (‘biobouwers’) die het proces van jonge verlanding faciliteren en daarmee de successie naar trilveenkraggen.
Meer inzicht in deze biotische factoren is nodig om effectieve
beheer¬maatregelen te ontwerpen voor situaties waarin niet de abiotiek, maar de biotiek de beperkende factor is.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het formuleren van maatregelen voor
het duurzaam herstel van onnatuurlijk diep ingesneden beken in het
Heuvelland. De nadruk ligt op het formuleren van maatregelen zowel
gericht op de natuurwaarden in de beek zelf als op de grondwaterafhankelijke natuur in de directe omgeving. De focus ligt daarbij op de
gebieden en natuurwaarden die zowel bescherming genieten op basis
van Natura 2000, de Europese Kaderrichtlijn Water als de waterbeheerplannen van provincie en waterschap (natuurbeken).

3.7	Laagveen- en zeekleilandschap
Stimulering van jonge verlanding voor de ontwikkeling
van nieuwe trilvenen
Probleemstelling
Als geen actie wordt ondernomen zullen binnen 20 tot 30 jaar de laatste
overgebleven trilvenen (H7140A) en vervolgstadia als veenmosrietlanden (H7140B) en moerasheiden (H4010B) in Nederland vrijwel geheel
verdwenen zijn. Zo kan Nederland niet aan zijn Natura2000 verplichting
voldoen. Voor de biodiversiteit van het laagveenlandschap is het essentieel om dit bedreigde habitattype te behouden. De meeste van de nog
bestaande trilvenen verdwijnen door successie als gevolg van verzuring.
Dit natuurlijke proces wordt echter sterk versneld door verdroging,
eutrofiëring van het water en hoge atmosferische depositie van stikstof.
Het huidige beheer is erop gericht om met veel moeite de nog bestaande trilvenen zo goed mogelijk te behouden (instandhoudingsplicht
Natura 2000). Dit is echter een eindige kwestie, aangezien voor de instandhouding en uitbreiding van dit habitattype op de lange termijn het
proces van jonge mesotrofe verlanding met herstelde trilveenvorming
essentieel is (kernopgave 4.09 laagveen).
In de praktijk zien we echter dat deze jonge verlanding met name in
West- en Midden-Nederland weinig op gang komt. Als er al enige prille
verlanding met snavelzegge optreedt (bijvoorbeeld in Westbroek, Ankeveen), vindt er geen verdere successie plaats naar trilvenen. Hoewel initiële verlanding in de Wieden en Weerribben meer voorkomt, vindt ook
hier verdere successie naar schorpioenmostrilvenen (nog) niet plaats.
In de afgelopen jaren is veel kennis opgedaan over sturende processen in de initiële fase van laagveen¬verlanding en over de effectiviteit
van een aantal gerichte beheermaatregelen om deze te stimuleren.
Ook zijn in de afgelopen decennia de water- en bodemcondities in veel
natuur¬gebieden flink verbeterd. In de Oostelijke Vechtplassen zijn
vraat door watervogels en rivierkreeften en het ontbreken van de positieve ecosystem engineers zeer waarschijnlijk belemmerende biotische
factoren voor mesotrofe verlanding (Loeb et al. 2016b). Voortbouwend
op dit OBN- onderzoek identificeren we twee belangrijke factoren voor
de duurzame instandhouding en ontwikkeling van jonge trilvenen:
1. negatieve effecten van herbivorie (vraat) door watervogels en exotische rivierkreeften;

Beleidscontext
Dit onderzoek beoogt de gesignaleerde kennisleemtes in te vullen
rondom de vraat van kreeften en watervogels en het ontbreken van
voor het verlandingsproces gunstige en voor vraat minder gevoelige
plantensoorten, om hiermee trilveenvorming in Nederland weer op
gang te brengen. Op grond van het onderzoek zullen concrete adviezen
voor beleid en beheer moeten worden geformuleerd voor de relevante
Natura 2000 doelen rondom mesotrofe verlanding.
Voor veel Natura 2000 gebieden geldt voor deze habitattypen een sense
of urgency (Aggenbach et al, 2007). Maatregelen die nieuwvorming van
overgangs- en trilvenen op gang brengen door verlanding zijn daarom
urgent. De Rode Amerikaanse rivierkreeft soort staat op de EU-lijst van
invasieve exoten, dus lidstaten hebben de plicht om verspreiding en
schade te voorkomen.
De problematiek rond mesotrofe verlanding is expliciet aan de orde
in het overzicht prioritaire kennisvragen PAS Natuur (vragen 5, 7 en
8). In de OBN-kennisagenda 2014-2018 is het voorliggende onderzoek
opgenomen onder thema I: herstel en beheer van natuurgebieden, en
thema II: PAS herstelstrategieën. Het element invasieve exoten past onder thema III: soortgericht beheer. Herstel van moerasnatuur levert ook
aanvullende maatschappelijke diensten als waterberging, verbetering
van de waterkwaliteit door het wegvangen van slib en nutriënten en
een grotere aantrekkelijkheid voor natuurrecreatie en -educatie.

Doel van het onderzoek
Op grond van uitgebreid overleg met beheerders is gebleken dat de
focus moet liggen op het ontwikkelen van praktisch uitvoerbare maatregelen op landschapsschaal om nieuwe trilveenvegetaties in Nederland
te ontwikkelen. Hoofdvraag hierbij is: “aan welke stuurknoppen kan de
beheerder draaien om dit type verlanding op gang te brengen en over
grote oppervlakken over te laten gaan in trilveenkraggen?” (Waterkwaliteit, vraat van rivierkreeften en de aanwezigheid van voor verlanding
belangrijke plantensoorten, met name soorten die minder gevoelig zijn
voor vraat).
Dit onderzoek focust vooral op het ontwikkelen van oplossingen op
landschapsschaal door middel van de inzet van voor dit proces positieve
ecosystem engineers1. Het onderzoek omvat onder andere het grootschalig stimuleren van plantensoorten die niet of weinig gevoelig zijn
voor vraat (Cronin et al., 2002) en het zorgen voor initiatie van verlanding die tot trilveenvorming leidt.
Deze problematiek raakt zowel het water- als het terreinbeheer, omdat
het proces van verlanding plaatsvindt op de overgang van water naar
land. De maatregelen liggen daarmee in de twee beleidsdomeinen KRW
en Natura 2000, die elkaar kunnen versterken.

1

Met ecosystem engineers worden soorten bedoeld die een bepalende invloed
hebben op het habitat, op soortenrijkdom, heterogeniteit of ecologische
processen. Zo kunnen soorten als waterdrieblad en wateraardbei bepalend zijn
voor de vorming van een kragge en kunnen rivierkreeften bepalend zijn voor
de watervegetatie en helderheid van het water.
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3.8

Nat zandlandschap
Preadvies Aantasting en beheer van voedselkwaliteit
in natuurgebieden
Reikwijdte landschapoverstijgend, alle N-gevoelige
landschappen
Probleemstelling

Uit recent gepubliceerd OBN-onderzoek (blijkt dat een goede voedselkwaliteit van groot belang is voor een gezonde levensgemeenschap. De
effecten van een aangetaste voedselkwaliteit zijn het eerst merkbaar in
de afname van ongewervelden en zetten zich voort in de voedselketen
via verstoorde voedingswaarde of voedselgebrek. Vogelrichtlijnsoorten die hieronder kunnen leiden zijn bijvoorbeeld de Korhoen, Zwarte
Specht, Draaihals en Zwarte Stern.
Onder voedselkwaliteit verstaan we de chemische samenstelling van
voedsel dat dieren in de natuur tot zich nemen.
De complexiteit van en diversiteit in de processen die betrokken zijn
in de nutriëntenstromen, de synthese van essentiële voedingstoffen in
plantaardig materiaal, de productie van anti-vraatstoffen, interactie met
mycorrhiza’s en de reacties van diersoorten is aanzienlijk.
Beheer en beleid onderkennen dat aantasting van voedselkwaliteit een
belangrijk probleem is. Voor de PAS hebben maar liefst vier prioritaire
kennisvragen betrekking op voedselkwaliteit. Echter, de onderliggende
mechanismen zijn nog maar slecht bekend, de omvang van het probleem (gevoelige landschappen, habitattypen en soorten) is niet bekend
en passende herstelmaatregelen ontbreken. Een landschapoverstijgend
preadvies is nodig om toekomstig onderzoek aan voedselkwaliteit te
voorzien van een kader van hypothesen over onderliggende mechanismen en verwachtingen over de meest gevoelige soorten en habitattypen. Daarmee kan de weg worden gewezen voor de ontwikkeling van
effectieve herstelstrategieën en -maatregelen.
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Beleidscontext
Een onbekend (maar vermoedelijk groot) aantal diersoorten van de
Habitat- en Vogelrichtlijn ondervindt problemen van een onvoldoende
kwaliteit van hun voedsel. Inzicht in de mechanismen waarop N-depositie en verzuring leiden tot bottlenecks in voedselkwaliteit is daarmee
van belang voor de ontwikkeling van herstelmaatregelen en -strategieën in een groot deel van de Nederlandse Natura2000-gebieden.
Kennisvragen met betrekking tot stikstof en voedselkwaliteit worden
voor de PAS prioritair geacht in meerdere landschappen; Duin en Kust
(PAS-vraag 3), Laagveen en zeeklei (PAS-vraag 6), Nat Zandlandschap
(PAS-vraag 15) en Beekdalen (PAS-vraag 21).

Doel van het onderzoek
Het preadvies geeft een overzicht van de processen, die van invloed zijn
op voedselkwaliteit. Deze worden gerelateerd aan natuurlijke omgevingsfactoren enerzijds en antropogene beïnvloeding (stikstofdepositie,
verzuring en beheer) anderzijds. Hieruit volgt inzicht in gevoeligheid
van landschappen, habitattypen en soorten voor achteruitgang van
voedselkwaliteit. Daarnaast geeft het preadvies een overzicht van de
meest urgente kennisvragen en waar mogelijk al richting aan maatregelen voor herstel van voedselkwaliteit.

Hoe kan verruiging van verdroogde vochtige bossen
worden tegengegaan tijdens hydrologisch herstel?
Probleemstelling
Bekende knelpunten in de bosontwikkeling zijn een éénvormige boomlaag qua soorten, structuur en ouderdom, onvoldoende groot, dood
hout en invang van overmatige hoeveelheden stikstof. Voor vochtige
bossen, hier gedefinieerd als bossen waar de wortelzone in de winter
waterverzadigd raakt en in de zomer voldoende uitdroogt om doorluchting mogelijk te maken, komt daar nog bij dat het grootste deel
sterk verdroogd is waardoor ook de vermesting en verzuring verder zijn
gestimuleerd. Dit geldt met name voor de vochtige bossen met een van
oorsprong soortenrijke ondergroei, op een lemige bodem. Het oppervlak met nog goed ontwikkelde vormen van deze leembossen is klein.
Bekende voorbeelden zijn de bossen op Drentse potklei, in de Achterhoek (o.a. Willinks Weust) en in Midden-Brabant.
Met wisselend succes wordt op diverse plekken geprobeerd om verdroogde vochtige bossen te herstellen. Vaak kunnen grondwaterstanden onvoldoende worden hersteld of kan de voormalige buffering van
het grondwater niet meer worden bereikt. Maar ook in situaties waarin
dit wel mogelijk is blijven soorten als bramen, stekelvarens of brandnetel overheersen in de ondergroei, wat wijst op onvoldoende bestrijding
van vermesting.
Concrete vraag is: hoe kunnen herstel van de hydrologie en ingrepen
in de boomsoortensamenstelling zo worden ingezet dat tevens de vermesting maximaal wordt teruggedrongen in verdroogde en verruigde
vochtige bossen? Welke aanvullende maatregelen zijn er nodig?

bron Wikipedia

Beleidscontext
Vochtige en potentieel vochtige bossen omvatten ongeveer een derde
van het areaal bos in Nederland (. In het pre-advies vochtige bossen zijn
drie typen onderscheiden: vochtige dekzandbossen, beekdalbossen en
stagnatiebossen. Dit voorstel gaat over stagnatiebossen: Eiken-haagbeukenbossen (H9160) op lemige bodems op de hogere zandgronden,
die periodiek nat zijn door op de leem stagnerend water. Ook vallen
sommige van deze bossen onder Oude eikenbossen (H9190) of Vochtige
alluviale bossen (H91E0) De kwaliteit, het oppervlak en het toekomstperspectief worden voor Oude eikenbossen en Vochtige alluviale bossen
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beoordeeld als matig ongunstig, en voor Eiken-haagbeukenbossen als
zeer ongunstig.
In Natura 2000 beheerplannen en PAS-gebiedsanalyses wordt herstel
van de waterhuishouding voor alle vochtige bossen genoemd als een
belangrijke herstelmaatregel. Een eerste verkenning geeft aan dat dit
kan leiden tot enig herstel van humusafbraak, basenverzadiging en mycoflora (van der Burg et al, 2014). Voor een aantal Natura2000-gebieden
is het eenmalig of periodiek verwijderen van strooisel in bestaand areaal Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) en Vochtige alluviale bossen
(H91E0) opgenomen als PAS-maatregel in de gebiedsanalyse (Springendal & Dal van de Mosbeek, Kempenland-West, Zeldersche Driessen).
Andere gebiedsanalyses geven expliciet aan dat strooiselverwijdering
pas zal worden toegepast nadat de noodzaak en effectiviteit uit nader
OBN-onderzoek is gebleken (Norgerholt, Landgoederen Oldenzaal).
Het voorstel sluit aan op de kennisvragen 19 en 31 uit de PAS-agenda
over stikstofdepositie, humusafbraak en beheer in onder meer Oude
eikenbossen, en in mindere mate op vraag 35 over strooiselafbraak in
alluviale bossen.

Doel van het onderzoek

foto Kees van Vliet

Doel is om te komen tot (voorlopige) richtlijnen voor herstel van
verdroogde vochtige bossen. Uitgangspunt is hydrologisch herstel en
eventueel ingrijpen in de boomlaag. Uitgezocht moet worden wat het
effect is van deze herstelmaatregelen op de nutriëntenkringloop, de
mate van buffering en de mate van verruiging. Met de resultaten moet
een beheerder in meer detail maatregelen kunnen uitvoeren, en beter
begeleidende maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld: mate waarin
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greppels gedicht worden, keuze boomsoort, kroonlaag gesloten houden
of niet, mogelijk aanvullende maatregelen voor verhoging basenverzadiging en mogelijk strooiselverwijdering.

3.9	Rivierlandschap
Afwegingskader t.b.v. beheerders voor de ontwikkeling
en het beheer van Ooibossen in het winterbed van de
rivieren in Nederland
Probleemstelling
Ooibos zijn bedreigde habitattypen (H 91F0; H 91E0). Vanuit Natura
2000 geldt voor ooibossen een opgave voor kwaliteitsverbetering en
uitbreiding. Het ontwerp-beheerplan Natura 2000 Rijntakken geeft op
kaarten kerngebieden van zacht- en hardhouthoutooibos langs de verschillende riviertakken aan. De strategie van uitbreiding en kwaliteitsverbetering van (zacht- en hardhout) ooibos is het verplaatsen van de
over het algemeen kleine bosjes in de stroombaan, naar grote geschikte
locaties buiten de stroombaan. Om in deze beleidsmatige opgave de
juiste keuzes te maken is een beter overzicht nodig van de ecologische
voorwaarden waaronder ooibos in de uiterwaarden kan ontwikkelen
(ook in nieuwe vergraven uiterwaarden). In Nederland zijn weinig voorbeelden van oudere ooibossen ontstaan uit spontane ontwikkeling of
aanplant, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland.
Het ontbreken van goed ontwikkelde ooibossen langs de rivier heeft directe gevolgen voor de biodiversiteit. Soorten ontbreken, leefgebieden
zijn te klein, heterogeniteit langs de rivier vermindert.
Uit een recente OBN studie blijkt dat de afwezigheid van een ecologisch
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netwerk tussen binnendijkse en buitendijkse bossen een groot knelpunt
is voor de fauna (bever, Roodpootzandbij, Grote IJsvlinder, Kwak en Wielewaal): de gradiënten van nat zachthoutooibos naar droog hardhoutooibos en tussen bos, mantel en zoom ontbreken.
Meer kennis over de gewenste ontwikkel- en beheerstrategie van ooibos en de opeenvolgende ontwikkelstadia is daarom nodig.

zijn meestal door mensenhand ontstaan (zand-, klei of grindwinning),
waardoor een geschikt referentiebeeld ontbreekt.
Er zijn veel initiatieven zijn om diepe plassen in uiterwaarden te
verondiepen, meestal als specieberging in combinatie met natuurontwikkeling. Voor terreinbeheerders biedt dit een mogelijkheid om met
gesloten beurs natuur te ontwikkelen. Voor een goede invulling ontbreekt echter nog de nodige kennis van het ecologisch functioneren van
deze plassen. Zo heeft Staatsbosbeheer bijvoorbeeld meer dan 50 diepe
plassen in beheer en veel aanvragen voor het storten van slib, maar
geen ecologische criteria voor handen om hier een goede afweging in
te maken. Maar ook, hoe dik moet de leeflaag zijn, blijft die liggen bij
hoogwater?
Voor macrofauna en waterplanten lijkt ondiep water beter, maar waterstandfluctuaties en windwerking kunnen de groei van waterplanten
in ondiepe wateren juist ook belemmeren. Diepe plassen die in open
verbinding staan met de rivier, hebben ook een belangrijke functie
als winterschuilgebied voor vis, een habitat dat door de normalisatie
van de rivieren uit het zomerbed verdwenen is. Veel diepe plassen zijn
heel helder en kunnen groeiplaats vormen voor zeldzame kranswieren.
Het verondiepen van plassen moet dan ook zorgvuldig afgewogen en
ontworpen worden. Wanneer levert het meerwaarde en wanneer is het
beter de bestaande natuurwaarden te koesteren?

Beleidscontext
Ooibos valt onder de bescherming van Natura2000 Rijntakken voor
zover het in Habitatrichtlijngebied ligt. Het bovenbeschreven proces van
areaalverlies van ooibos stamt van ver voor de inwerkingtreding van Natura2000. Zo wordt er rekening gehouden met aanwezige habitatsoorten (bever en aalscholver) maar niet met in het verleden voorkomende
soorten als de zwarte ooievaar. Een soort die bekend staat als kritische
broedvogel van (hardhout)ooibossen en grotere ooiboscomplexen
vereist.
De huidige snippers ooibos, die op basis van waterveiligheid gekapt
moeten worden, moeten elders in het winterbed worden gecompenseerd. Het ontwerp-beheerplan Natura 2000 Rijntakken zet in op
uitbreiding van hardhoutooibos en het realiseren van grotere boskernen
(zachthout- en hardhoutooibos) en kwaliteitsverbetering van ooibossen.
De beheerder gaat bij natuurlijk bos en ook ooibos uit van “nietsdoen,
tenzij …”. Deze beheerstrategie kan niet worden toegepast in delen van
het winterbed waar waterveiligheidseisen prevaleren. Er is onvoldoende
kennis bij de beheerders om beheermaatregelen in te zetten voor de
verhoging van de ecologische kwaliteit van de huidige ooibossen; om
de uitbreiding en boskernen verder te implementeren; kennis op het gebied van ontwikkelpotenties, minimumarealen en ontwikkelstrategieën.
De Natuurambitie Grote Wateren van het Ministerie van EZ benoemt de
afname van het areaal ooibos in het winterbed van de rivier als concreet
knelpunt.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het vervaardigen van een ecologische
ontwikkelstrategie en de daaruit volgende locatiekeuzen van ooibos.
Deze kennis is noodzakelijk voor de realisatie van ooibos in het kader
van Natura2000 Rijntakken.
Op een beperkt aantal locaties in het winterbed van de rivier wordt
door aanplant nieuw bos gerealiseerd. Uit voorbeelden in bijvoorbeeld
Duitsland en Frankrijk blijkt dat zo’n aangeplant bos zich na tientallen
jaren kan ontwikkelen tot een structuurrijk en soortenrijk bos. Welke
vereisten voor de aanplant van ooibos in het winterbed in de Nederlandse context aan de orde zijn, zijn niet bekend.
Het onderzoek moet leiden tot een aantal richtlijnen voor het realiseren
van hardhout- en zachthoutooibos in het winterbed van de rivieren
rekening houdend met de doelen van Natura2000 (vergroting biodiversiteit).

Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet? Visie
vanuit ecologisch perspectief
Probleemstelling
Ecologisch onderzoek aan rivieren richt zich meestal op de stromende
delen: de hoofdstroom of de nevengeulen. De kennis over het functioneren en de ecologische rol en betekenis van diepe uiterwaardplassen is nog zeer beperkt. Daarbij gaat het om vissen, vogels, water- en
oeverplanten, macrofauna en algen. Tot welke diepte en voor welke
soort(groep)en heeft een plas een functie, hoe werkt de temperatuurspronglaag en de daarmee verband houdende zuurstofhuishouding? Ze

Beleidscontext
Deze kennislacune is specifiek benoemd bij Thema I ‘Herstel en beheer
van natuurgebieden’ in de OBN Kennisagenda 2014-2018.
Uiterwaardplassen maken onderdeel uit van het rivierecosysteem.
Herinrichting van plassen kan een bijdrage leveren aan de Natura 2000
doelstellingen, bijvoorbeeld voor meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (H3150) of slikkige rivieroevers (H3270).
Ook voor de KRW is de relevantie groot: de verondieping van plassen
wordt in verschillende riviertakken als KRW-maatregel toegepast. Over
de effectiviteit van de maatregel is echter weinig bekend. Omdat de
KRW doelen voor vis en macrofauna onder druk staan, is het urgent
om snel meer inzicht te krijgen in het effect van het opvullen van diepe
plassen.
Als ecosysteemdienst is vooral het bergen van grond en baggerspecie
relevant. Hier is momenteel een sterk groeiende markt voor, zowel
vanuit het binnen- als buitenland. De kwaliteitseisen en overige voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn nauwkeurig omschreven.
Wat de ecologische impact of meerwaarde is, is echter nauwelijks
onderzocht.

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is het nut (ecologische meerwaarde) en de
effecten of risicio’s van het verondiepen en al dan niet aantakken van
diepe uiterwaardplassen in beeld te brengen, met aanbevelingen voor
toetsings- en ontwerpcriteria (verondiepen: wanneer niet, wanneer wel
en hoe dan?).
De terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en Natuurmonumenten (leden DT-rivierenlandschap) hebben aangegeven
te willen participeren in het onderzoek. Ook voor andere beheerders
is dit interessant, bijvoorbeeld voor Het Overijssels Landschap en Het
Limburgs Landschap.
Beheerders Utrechts landschap en Staatsbosbeheer hebben reeds gemeld positief te staan tegenover veldexperimenten in hun plassen.

3. Onderzoeksprojecten in 2018

3.10	Cultuurlandschap
Effect van greppel plas-dras situaties op grasland en
akkers op de kuikenoverleving van boerenlandvogels
Probleemstelling
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gen wijzen dan ook uit dat er relatief meer vogels worden aangetroffen
in dit type gebied. Of dit ook leidt tot een verhoging van het reproductief succes en daarmee bijdraagt aan een positievere populatieontwikkeling is vooralsnog onduidelijk.

Beleidscontext

In Nederland wordt het grondwaterpeil in het gehele agrarische gebied
actief laag gehouden, ten behoeve van (vroege) landbouwwerkzaamheden en de gewasgroei. Hierdoor wordt het mogelijk al vroeg in het
jaar het land te bemesten, wat de grasgroei nog eens extra stimuleert.
Met name snel groeiende grassen profiteren hiervan. De waterpeilverlaging, de vervroeging (en daarmee verlenging) van het groeiseizoen, de
mate van bemesting en de focus op hoogproductieve grassoorten zijn
kenmerkend voor de intensivering van het landgebruik en de belangrijkste drijfveren achter de sterke toename van de productie aan grassen
en melk per ha grasland. Tegelijk heeft dit echter een negatief effect
op de biodiversiteit van het agrarisch gebied. Het wordt bijvoorbeeld
voor boerenlandvogels steeds moeilijker om hun eieren uit te broeden
voordat een perceel gemaaid of begraasd wordt.
Een belangrijk doel van agrarisch natuurbeheer (ANLb) is de negatieve
effecten van de intensivering van de landbouw tegen te gaan. Aangezien kuikenoverleving de belangrijkste bottleneck van boerenlandvogelpopulaties is, moet meer worden ingezet op maatregelen die leiden tot
goed ‘kuikenland’, vegetatie die in de fase van opgroei van de kuikens
optimaal is om in te foerageren en te schuilen voor predatoren. Het gaat
hierbij vooral om maatregelen die de ontwikkeling van de vegetatie
vertragen en de vegetatie opener en meer divers maken. Nationaal en
internationaal onderzoek wijst uit dat waterpeilaanpassingen hiervoor
een effectief beheerinstrument zijn.

Naast uitgestelde maaidata (rustperiode) is plas-dras een van de belangrijkste beheermaatregelen die momenteel genomen kunnen worden in
het kader van agrarisch natuurbeheer. Het animo voor deze maatregel is
met de invoering van het ANLb sterk toegenomen. Vanuit de collectieven wordt plas-dras gestimuleerd in de overtuiging dat dit leidt tot
meer kuikens die groot worden en daarmee (op termijn) een vergroting
van de lokale populatie. Deze maatregel is voor boeren goed inpasbaar omdat het relatief makkelijk uitvoerbaar is en een klein deel van
het bedrijfsoppervlak beslaat. Het is echter geen goedkope maatregel
omdat het gedeelte dat plas-dras wordt gemaakt voor langere tijd niet
of minder productief is.
Het is dan ook relevant om door middel van onderzoek te evalueren of
deze maatregel inderdaad bijdraagt aan een positievere populatietrend
van boerenlandvogels door het vergroten van de overlevingskans van
kuikens. Op dit moment is het belangrijk om vast te stellen of kuikens
die gebruik maken van plas-dras sneller groeien en een lagere mortaliteit hebben dan kuikens die hier geen gebruik van maken zodat een
betere inschatting mogelijk wordt van de effecten op populatieniveau.
Maar ook de schaal waarop deze maatregel moet worden toegepast
om het gewenste effect op populaties boerenlandvogels te realiseren
zal hierbij betrokken dienen te worden. Qua te onderzoeken ingreep
beperkt dit onderzoek zich tot greppel plas-dras.

Een maatregel die tegenwoordig veel wordt toegepast om te komen tot
geschikt kuikenland is ‘plas-dras’. Een variant hierop is greppel plas-dras.
Hierbij wordt gedurende het broedseizoen de middengreppel van een
perceel vol water gezet (bijvoorbeeld met een zonnepomp). Hiermee
wordt een zone van in de regel 1-5m breed ter weerszijden van de greppel plas-dras en ontstaat een overgangszone naar de randen van het
perceel. Het perceel krijgt een vochtiger karakter, waarbij onder andere
meer variatie in vegetatie (samenstelling en structuur) ontstaat.
Niet alleen op grasland wordt hiermee gewerkt, maar ook op maïsland
wordt inmiddels geëxperimenteerd met plas-dras. Zo hanteert Brabants
Landschap een variant die wordt aangeduid als golfplaat plas-dras,
waarbij op een perceel een afwisseling van laagtes met water en hoogtes met vegetatie (als een golfplaat) wordt nagestreefd, zodat kuikens
kunnen schuilen tussen de vegetatie bij gevaar en voedsel kunnen
vinden op de slikkige tussengelegen natte delen.
Dit soort natte plekken blijkt inderdaad vogels aan te trekken en tellin-

Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of greppel plas-dras maatregelen leiden tot het verhogen van de kuikenoverleving, met name bij de
steltlopers. In het geval greppel plas-dras daar inderdaad toe leidt is een
vervolgvraag op welke schaal en met welke dichtheid deze maatregel
moet worden ingezet om invloed te hebben op de populatieomvang
van specifieke soorten.

Doel van het onderzoek

Gebiedskenmerken die bepalend zijn voor het
voorkomen van doelsoorten in het agrarisch leefgebied
‘Natte dooradering’ en hun beheereisen
Probleemstelling
Bij het in cultuur brengen van Nederland ten behoeve van de landbouw
is een uitgebreid stelsel van sloten, vaarten en sprengen gegraven voor
de aan- en afvoer van water. Doordat het beheer eeuwenlang extensief
was en natuurlijke processen, zoals overstromingen en droogval, plaatsvonden bleef de biodiversiteit in dit typische Nederlandse cultuurlandschap op peil.
Echter, door intensivering van de landbouw in de 20e eeuw (vermesting,
verdroging en gebruik van bestrijdingsmiddelen) nam de biodiversiteit
sterk af. Momenteel bevinden veel wateren zich in een door kroos,
kroosvaren, waterpest of algen-gedomineerde toestand en zijn ‘boerensloten’ met een rijke waterplantenbegroeiing en een gevarieerde fauna
schaars geworden.
De Natte dooradering in het landelijke gebied, met meer dan 300.000
kilometer lengte aan sloten en duizenden poelen, is voor een groot deel
in beheer bij agrariërs. De grotere watergangen worden beheerd door
waterschappen. Het agrarisch natuurbeheer heeft zich tot de invoering
van het ANLb in 2016 vooral gericht op processen en maatregelen op
agrarische percelen. Met de invoering van het ANLb is een eerste aanzet
gegeven voor het ontwikkelen van beheermaatregelen voor de natte
dooradering. De agrarische beheerders (collectieven) hebben het ver-
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moeden dat natte dooradering meer dan nu voor de biodiversiteit kan
worden ingezet, maar worstelen met de vraag waar en welke maatregelen het beste genomen kunnen worden.
Beheer van sloten en slootkanten is voor een breed spectrum van doelsoorten van het ANLb én van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
van belang.
Op dit moment is voor veel van de (afzonderlijke) doelsoorten goeddeels bekend welke factoren van belang zijn, maar een kwantificering
van de minimum randvoorwaarden voor duurzaam voortbestaan van
stabiele populaties van (een combinatie van) deze soorten en welke
inrichtings- en beheermaatregelen nodig zijn om deze omstandigheden
te realiseren zijn niet bekend.

profiteren. Doelsoorten van het ANLb zijn, bijvoorbeeld voor hun larvaal
stadium, voedselvoorziening of broedhabitat, afhankelijk van een bepaald sloottype in goede ecologische toestand vanuit de KRW.
In het veenweidegebied is de Groene glazenmaker (Aeshna viridis) een
belangrijke doelsoort (Habitatrichtlijn). Het huidige beheerpakket duurzaam slootbeheer houdt niet specifiek rekening met de voortplantingscyclus van de Groene glazenmaker en de eisen die diens ‘waardplant’
Krabbenscheer stelt. Voorts geeft het beheerpakket geen aandacht aan
het foerageergebied van de volwassen libel. De Groene glazenmaker
en de Krabbenscheer, kunnen wellicht fungeren als gidssoorten voor
een integraal beheerpakket, maar het is van belang dat meer veenweidesoorten van het agrarisch natuurbeheer en waterbeheer kunnen
profiteren.
Bij agrarische collectieven én waterschappen staat de vraag centraal
aan welke randvoorwaarden en beheereisen een ecologisch effectief en
integraal beheerpakket voor deze (veenweide-)soorten moet voldoen en
hoe deze omstandigheden kunnen worden gerealiseerd. Een belangrijk
aspect daarbinnen zijn de gevolgen voor de ecologische waterkwaliteit
(fysisch-chemische en biologische kwaliteitselementen) in relatie tot de
doelen die gesteld zijn vanuit bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water.

Beleidscontext
Een aantal doelsoorten in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(ANLb) is in belangrijke mate afhankelijk van het leefgebied natte
dooradering. De substantiële toepassing van agrarisch natuurbeheer in
het leefgebied ‘Natte dooradering’ (watergangen en poelen) is relatief
nieuw.
Voor de doelsoorten van het ANLb wordt verwacht dat collectieven bij
kunnen dragen aan de gunstige staat van instandhouding. De huidige
inspanningen van collectieven richten zich echter met name nog op de
percelen zelf, enigszins op de randen/slootkanten/oevers, maar nauwelijks op het water van de natte dooradering (project ANLb 2017 e.v. door
Bij12; ‘Deelproject Water’).

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek over het leefgebied ‘Natte dooradering’ is
tweeledig:
1. vaststellen wat de ruimtelijke gebiedskenmerken zijn van natte
dooradering in sloten in het veenweidegebied waarin een groot
aantal doelsoorten (ANLb-2016 én KRW) nog in redelijke aantallen
voorkomen en ze (kennelijk) in staat zijn zich voldoende te reproduceren om de plaatselijke populaties in stand te houden en deze
te vergelijken met (de kenmerken van) gebieden waar deze soorten
verdwenen zijn;
2. gegeven de kenmerken die noodzakelijk zijn voor een duurzame
populatie van een aantal doelsoorten: aangeven aan welke randvoorwaarden of factoren een ‘goed’ leefgebied ‘natte dooradering’
(relevant voor ANLb-2016 én KRW) moet voldoen en zich voor
optimalisatie (voor meerdere soorten) lenen en hoe integrale pakketten (‘beheerstreefbeelden’) voor inrichtings- en beheermaatregelen
kunnen leiden tot herstel van de verschillende doelsoorten.
Dit dient uit te monden in een onderzoeksagenda voor verdere verdieping van noodzakelijke inzichten voor verdere realisatie van de ecologische doelen in en rond de natte dooradering.

De KRW-waterdoelen zijn qua aard verwant aan die van het ANLb2016. Het streefbeeld is in beide benaderingen gelijk; een sloot met
een goede waterkwaliteit en een heterogene en biodiverse water- en
oeverbegroeiing. Het ligt daarom voor de hand om de activiteiten van
het ANLB-2016 en die van de KRW te bundelen. Door zo’n bundeling
wordt een meer geïntegreerde benadering mogelijk en kan een breed
soortenpalet worden bediend.
Er liggen kansen voor de onderlinge versterking van het agrarisch
natuurbeheer van sloten en slootkanten en het ecologisch waterbeheer
vanuit de KRW in de vorm van samenhangende integrale beheerpakketten, waar een breed palet aan natte (doel)soorten, zowel van het ANLb
als de KRW (voorkomend in of direct afhankelijk van het water), van kan
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De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in de natte dooradering is ook een belangrijk aandachtspunt vanuit de waterschappen. In
het kader van de KRW moeten grote delen van het oppervlaktewater
aan minimum eisen voldoen en ook op lokaal niveau kunnen doelen
gesteld zijn (bijv. provinciale waterdoelen). De KRW maakt onderscheid tussen grote wateren, zoals plassen en rivieren (waterlichamen
genoemd) en kleine wateren, zoals sloten en poelen. De KRW richt zich
met name op aangewezen ‘waterlichamen’, maar het (netwerk van)
sloten in het agrarisch gebied is meestal niet als waterlichaam aangewezen en vallen onder de categorie ‘overig water’ waar de aandacht ook
op gericht wordt. Het doel is alle waterlichamen in goede toestand te
brengen (uiterlijk in 2027), hiervoor moeten bij een lagere score maatregelen genomen worden om de ecologische kwaliteit te verbeteren.
De onderdelen zijn voor sloten:
1. waterkwaliteit (algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen),
waarbij temperatuur, zuurstofhuishouding, zoutgehalte, zuurgraad
en gehalten stikstof en fosfaat gemeten worden.
2. biologie (biologische kwaliteitselementen). Waarbij de samenstelling
en abundantie van de levensgemeenschappen voor waterplanten,
macrofauna en vis worden vastgesteld.
3. Hydromorfologie, waarbij ranges van waarden voor diepte, breedte,
peilverschil, hellingshoek oever en aanwezigheid van oeververdediging worden gescoord.
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4. Kennisverspreiding en kennis delen

4.1

Inleiding

Doel van het Kennisnetwerk OBN is niet alleen het ontwikkelen van
(nieuwe) kennis maar ook het ontsluiten en delen van bestaande dan
wel nieuwe kennis: kennisverspreiding en kennis delen is daarom de
tweede poot waar het Kennisnetwerk OBN voor staat. Om de communicatie over en door het netwerk te borgen is in 2014 een communicatieplan opgesteld.
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 binnen de driehoek van onderzoekers, beheerders en beleidsmakers.
In 2018 worden de 3 hoofdlijnen voor kennisverspreiding gecontinueerd:
1. het afronden van de vernieuwing en het vanaf 2018 garanderen van
de regelmatige actualisering van de website van het OBN;
2. doorgaan met de succesvol gebleken formules:
• de veldwerkplaatsen;
• brochures die inzichten in een landschap, habitat of thema samenvatten (stuifzanden, heide, bossen, vogels (met VB), hoogveen en Laagveen-landschap); nieuwe brochure over bossen in
het Heuvellandschap;
• symposia als Duin & Kust (28/8/2015), Beekdalen (20/9/2016)
en Laagveen en zeeklei (2017) om in 2018 een symposium over
Droge bossen te organiseren in verband met de mineralenbalans
in de bodem;
• voor beheerders praktische middelen om keuzen te maken in
herstel: handleidingen (omvorming landbouwgronden) en/of (di-

gitale) beheersleutels (zoals vennen); nieuwe onderwerpen over
opbrengen van bodem en/of maaisel.
3. de internationale toegankelijkheid van OBN-kennis verbeteren (mede
voor de SER Kennisbank) door Engelstalige samenvattingen van OBNrapporten als zelfstandige publicaties op de website te publiceren.

4.2	Communicatie Kennisnetwerk OBN

Schriftelijke communicatie
OBN nieuwsbrief
In het Vakblad Natuur Bos en Landschap (oplage 1.800) verschijnt 4 keer
per jaar een katern (4 pagina’s) met korte samenvattingen van nieuw
verschenen rapporten, interviews met beheerders die de resultaten toepassen in hun beheer, nieuws over activiteiten van het Kennisnetwerk
OBN.. De nieuwsbrief wordt tevens digitaal verspreid onder geïnteresseerden en wordt op de website natuurkennis.nl geplaatst.

OBN Jaarverslag 2017
Het Kennisnetwerk OBN
verantwoordt jaarlijks
aan haar financiers BIJ12
en EZ in een jaarverslag
de activiteiten ondernomen door het Kennisnetwerk OBN, zowel op
het gebied van kennisontwikkeling als op het
gebied van kennis delen.
Het OBN jaarverslag

4. Kennisverspreiding en kennis delen

biedt een actueel overzicht van het Kennisnetwerk OBN. Het jaarverslag
van OBN is vanaf 2016 alleen in een digitale versie en te vinden op de
website van de VBNE en op natuurkennis.nl.
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Nieuwe Veluwe, Bionieuws). Een lijst van perscontacten is aangelegd.

Kennissite www.natuurkennis.nl
Alle publicaties van OBN zijn te vinden op de website
www.natuurkennis.nl naast informatie over beheermaatregelen per
natuurtype en per landschapstype. Doelgroep van deze website zijn
beheerders, beleidsmakers en onderzoekers.
In het OBN Communicatieplan uit 2014 is al het plan opgenomen om
deze website grondig te herzien en daarmee is vanaf 2016 van start
gegaan. Om de nieuwe website te ontwikkelen, die zo breed mogelijk
wordt gebruikt door de doelgroep, is een werkgroep opgericht met verschillende disciplines (beheer, onderzoek, communicatie, vormgeving
etc.). Op de beheerdersdag 2017 is de nieuwe website gepresenteerd:
• frisse website met veel aansprekend beeld / foto’s;
• actueel overzicht van de activiteiten van het netwerk als symposia en
lopend onderzoek;
• aansluiting bij de Index natuur en landschap;
• de beheertypenteksten hebben directe linken naar gerelateerde OBN
rapporten en adviezen;
• de bekendheid van de website vergroten.

Rapporten
Elk OBN-onderzoek resulteert in een eindrapport; hierin een duidelijke
samenvatting en een hoofdstuk met aanbevelingen voor beheer en/
of beleid. Elk rapport bevat een Engelstalige samenvatting en ook de
onderschriften van tabellen, figuren en kaarten zijn in het Engels.
De gedrukte oplage is beperkt (30-60 ex.) want de focus ligt op een
digitale verspreiding.
De OBN kennissite wordt veel gebruikt om rapporten te downloaden.
Voor druk van rapporten is daarom maar een beperkt budget beschikbaar uit de begroting van het Kennisnetwerk OBN.

Artikelen
Over elk OBN-onderzoek dat wordt afgesloten is in de opdracht de verplichting opgenomen om een artikel te publiceren in een vaktijdschrift
dat door de doelgroep breed gelezen wordt (bijvoorbeeld De Levende
Natuur of Vakblad Bos, Natuur en Landschap, H2O(-online), Natuurhistorisch Maandblad). Engelstalige wetenschappelijke publicaties zijn een
bijdrage aan de internationale verspreiding van de door OBN ontwikkelde kennis; voor ‘open access’ artikelen is een beperkte bijdrage
beschikbaar (10 maal € 300 per jaar).

Publicatielijst OBN 2000 t/m 2018 (> 18 jaar!)
Doel is om in 2018 een compleet overzicht te publiceren van alle publicaties die door het Kennisnetwerk OBN in de afgelopen 18 jaar zijn
gepubliceerd (rapporten, populaire brochures, adviezen, monitoringrapporten en artikelen zowel Nederlandstalig als Engels).

Digitale communicatie
Enerzijds om kosten te besparen en anderzijds om mee te gaan met de
tijd, wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale vormen van communicatie zoals sociale media en app’s.
In 2014 is gestart met het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief OBN;
regelmatig verschijnen OBN-berichten in de nieuwsbrief van de VBNE en
op de nieuwe website van OBN worden nieuwsberichten opgenomen
(zie hierna).

Publiciteit
Uit de onderzoeken komen vaak leuke en interessante resultaten die op
‘Nature Today’ zullen worden gepubliceerd. Publiciteit over rapporten
kan actiever worden opgepakt door persberichten of (beter!) contacten met journalisten (dagbladen, tijdschriften als Landeigenaar, Roots,

Beheersleutels
De actualisatie van de ‘vennensleutel’ in 2014 is een grote vooruitgang
in de communicatie over herstel en beheer van natuur. Daarom wordt
de voor de vennensleutel nieuw ontwikkelde software inhoudelijk voor
meerdere habitat/beheertypen toegepast zoals voor beekvissen (in 2016
gepubliceerd) en mogelijk onderwerpen als omgang met stikstof en/of
hoogveen.

Films
De ambitie is om over elk landschapstype een filmpje te produceren met
een algemene inleiding op OBN, met afwisselende beelden en korte gesprekken met een beheerder, een onderzoeker en beleidsmedewerker.
Vooralsnog ontbreekt voldoende budget dus zal eerst in beeld worden
gebracht wat de doelgroep is, bij welke gelegenheden filmpjes gebruikt
kunnen worden (internet, symposia …) en wat de toegevoegde waarde
is.

Interactieve communicatie
Specifieke kennisprojecten
Naast het delen van specifieke kennis per OBN-onderzoek of per landschapstype (zie veldwerkplaatsen en activiteiten van de deskundigenteams in 4.3) is het zinvol om jaarlijks minstens een maal het Kennisnetwerk OBN zelf onder de aandacht te brengen.
In het kader van de vernieuwing van de overeenkomst met BIJ12 en EZ
zal in 2018 een evaluatie plaats vinden (gericht op het vervolg in 2019)
en een nieuwe Kennisagenda OBN 2019-2023 worden opgesteld.

Beheerdersdag
De ‘Beheerdersdag’ op de laatste vrijdag van september, wordt georganiseerd door de Unie van Bosgroepen, de VBNE en anderen. Het is
dé landelijke ontmoetingsdag op het gebied van het beheer van bos,
natuur en landschap, met zo’n 450-500 deelnemers. Het Kennisnetwerk
OBN presenteert zich elk jaar met een stand en verzorgt de inhoud van
meerdere workshops.
Zo mogelijk worden ook presentaties gegeven op andere door derden
georganiseerde bijeenkomsten, zoals het symposium van Ecologica
(april) en de SOVON-dag (november).

4. Kennisverspreiding en kennis delen

Veldwerkplaatsen
Resultaten van OBN-onderzoek worden in veldwerkplaatsen gepresenteerd en bediscussieerd; dat is een succesvolle formule gebleken om
beheerders op de hoogte te brengen van nieuwe inzichten in het bosen natuurbeheer.
In 2018 zal weer een gevarieerd aanbod van minimaal 8 OBN gerelateerde veldwerkplaatsen georganiseerd worden. Op de website
www.veldwerkplaatsen.nl is de actuele informatie over de programmering van de veldwerkplaatsen te vinden. De veldwerkplaatsen worden
aangekondigd door een digitale nieuwsbrief en via diverse andere kanalen (mails, websites).

Internationaal
Met internationale activiteiten kan OBN en Nederland laten zien wat zij
op het gebied van natuuronderzoek in huis heeft en hoe uniek het OBN
is georganiseerd. Binnen de EU-Commissie is de OBN-formule enthousiast ontvangen.
Op de begroting staat daarom een beperkt budget voor internationale
activiteiten bijv. in het kader van het door de Europese Commissie opgezette ‘New Biogeographical process N2000’ (het ECNC heeft opdracht
van de EC om de Europese kennisuitwisseling beter te organiseren; het
OBN heeft aangeboden om daar, bijv. aan internationale workshops in
de Atlantische regio, medewerking aan te geven).
Op de website van het OBN is een Engelstalige pagina geopend. Deze
pagina zal in 2018 worden gevuld met algemene informatie over het
OBN en de diverse deskundigenteams en thema’s en een ingang vormen
voor de OBN-rapporten die sinds 2013 van een Engelse samenvatting
zijn voorzien. Hiermee moet de internationale toegankelijkheid van de
OBN kennis worden vergroot.
Het Kennisnetwerk is sinds 2016 lid van de Europese tak van de internationale Society for Ecological Restoration; in 2018 zal het 2-jaarlijkse
congres worden bezocht en presentaties worden gegeven.

4.3

Kennisverspreiding door de DT’s

De afzonderlijke DT’s organiseren geregeld communicatie-activiteiten
zoals bijeenkomsten, werkbijeenkomsten of minisymposia om hun
opgedane kennis te delen en te verspreiden.
Voor deze activiteiten is in de begroting een budget ter grootte van
80.000 euro opgenomen.

Beekdallandschap
Begin 2018 wordt een werkbijeenkomst met water- en beekdalbeheerders georganiseerd om de meest prangende kennisvragen vanuit
beheer & beleid boven tafel te krijgen en zo een bijdrage te leveren om
de brede OBN-Kennisagenda te updaten.

Droog zandlandschap
Om de nieuw in de belangstelling komende beheerproblemen (oogst,
verjonging, boomsterfte) en de relatie met stikstofdepositie helder te
maken is in 2015 een brochure gepresenteerd (“Arme bossen verdienen
beter”). N.a.v. het verschijnen van deze brochure zal de inhoudelijke
strekking hiervan (effecten stikstofdepositie op bosecosysteem en PAS
herstelmaatregelen) in een symposium worden gepresenteerd en bediscussieerd met beheerders en provincies.

Duin en kustlandschap
Voorzetting van de communicatie (o.a. een Nieuwsbrief) over het
project ‘Kleinschalige verstuiving’ in combinatie met onderzoek naar

Kennisnetwerk OBN — JAARPLAN 2018

20

herstel van konijnenpopulaties ten behoeve van de maatregelen in de
diverse PAS-gebiedsplannen.

Heuvellandschap
Brochure met een bloemlezing wat er gedaan is en wat de opgaven zijn
voor de komende 20 jaar. Combineren met symposium op provinciehuis.
Over de resultaten van het project Bufferzones wordt een handzaam
boekje samengesteld met voorbeelden om gevoelige locaties te herkennen in het veld.

Laagveen- en zeekleilandschap: themanummer
LANDSCHAP
De ontwikkelde kennis van een aantal OBN Deskundigenteams in het
wetenschappelijk tijdschrift Landschap samengevat en inhoudelijk gereviewd: in 2016 het Nat zandlandschap; in 2017 Droog zandlandschap en
in 2018 volgt het Laagveen- en Zeekleilandschap.
Onderzoek van andere Deskundigenteams zijn in de Levende Natuur
eerder beschreven namelijk Rivierenlandschap, Heuvellandschap en
Beekdallandschap. Hiermee is vrijwel al het OBN onderzoek in de OBN
periode 2014-2018 inhoudelijk gepresenteerd en gereviewd.

Nat zandlandschap
De aandacht gaat uit naar hoogveenherstel door een website, brochure,
een ‘tournee’ en een boek; alle in de afgelopen 15 jaar verzamelde kennis wordt samengevat en verspreid.

Rivierenlandschap
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel gegevens verzameld over
het voorkomen van vis in plassen, wielen, strangen en nevengeulen in
het rivierenlandschap, maar deze kennis is nog weinig bekend. Op deze
dag willen we deze kennis delen met rivier- en uiterwaardbeheerders.
Tegelijkertijd is het een voorproefje voor het onderzoeken dat gaat
worden uitgevoerd naar de betekenis van diepe plassen in uiterwaarden
voor o.a. vissoorten.

Expertisegroep Fauna
In het kader van de PAS worden de komende jaren in veel Natura 2000
gebieden maatregelen uitgevoerd om de effecten van de te hoge stikstof depositie te verminderen. Bij de uitvoering van de maatregelen is
het belangrijk in het veld rekening te houden met aanwezige soorten, in
het bijzonder de fauna (VHR-soorten, typische soorten van habitattypen,
kwaliteitssoorten SNL). Onnodige negatieve gevolgen moeten worden
voorkomen en kansen om soorten juist een zetje in de rug te geven
moeten worden benut. In OBN verband is veel kennis opgebouwd om
rekening te houden met fauna. Een samenhangend, praktijkgericht en
inspirerend overzicht dat breed toegankelijk is ontbreekt echter.
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5. Begroting 2018

5.1

Financiering

Het budget dat beschikbaar is voor het Kennisnetwerk OBN en haar
activiteiten (onderzoek, bijeenkomsten, vacatie, communicatie) bestaat
in 2018 in totaal uit 1,75 miljoen euro. De financiering wordt gevormd
door 2 geldstromen: 8 ton van IPO/BIJ12 voor het uit te voeren onderzoek en een subsidie van 8 ton van het ministerie EZ voor communicatie
en de instandhouding van het netwerk. Voor 2018 wordt door IPO 1,5
ton specifiek beschikbaar gesteld voor het Deskundigenteam Cultuurlandschap.
Met het budget van 8 ton dat sinds 2014 structureel beschikbaar is voor
kennisontwikkeling is de kritische grens voor het functioneren van het
kennisnetwerk als inspirerende en innoverende omgeving bereikt. Onder deze kritische grens zijn voor de deelnemers onvoldoende prikkels
om te investeren in het netwerk.
Voor de komende jaren is het daarom noodzakelijk om in te zetten op
het vergroten van het budget voor het kennisnetwerk. Deze strategie
bestaat uit twee pijlers.
De eerste pijler is het verbeteren van de positie van kennisontwikkeling
door het netwerk in het hernieuwde natuurbeleid van de provincies.
Onze visie is dat 1-2 procent van het budget voor bijv. uitvoering van de
PAS, inrichting van het nationaal natuurnetwerk en agrarisch natuurbeheer, wordt besteed aan kennisontwikkeling.
Dat is noodzakelijk voor de kwaliteit en de innovatie van een beleidsveld. Dit gaat ook op voor de opgaven voor een effectief en efficiënt
natuurherstel en –beheer (SNL). Het ontwikkelen en benutten van die
benodigde kennis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en uitvoerende partijen en kan efficiënt gebundeld worden op
landelijk niveau.
De tweede pijler is het zoeken naar allianties met andere maatschappelijke opgaven waarbij een wederzijds voordeel te behalen is, zoals

bijvoorbeeld waterveiligheid (kust en grote rivieren), zoetwatervoorziening (water bergen en water sparen), klimaatbestendige steden, grotere
benutting (biomassa, CO2-opslag, recreatie). Voor deze maatschappelijke opgaven is een veelvoud van het natuurbudget beschikbaar en
hier kan een (gedeelde) kennisagenda een extra vraag naar kennis over
natuurherstel en –beheer genereren en uitmonden in gezamenlijke
financiering en/of samenwerking.

5.2	Uitgaven
In de begroting van het Kennisnetwerk OBN worden vier groepen van
uitgaven onderscheiden.
De uitgaven voor kennisontwikkeling betreffen de geselecteerde onderzoeksprojecten (zie hoofdstuk 3) en deze worden geheel gefinancierd
door IPO/BIJ12 (of met cofinanciering door andere externe partijen).
Financiering van noodzakelijke monitoringprojecten (als beperkte voortzetting van eerdere OBN-onderzoeken) is vanaf 2015 gevonden door
een herschikking van de posten in de subsidie van het Ministerie van EZ.
De overige drie uitgavenposten worden gefinancierd uit de subsidie
van het ministerie EZ. Dit hoofdstuk beschrijft de geplande besteding in
2018.

5.2.1

Werkzaamheden Deskundigenteams

Vergoedingen (vice)voorzitters en secretarissen
Om de motor van het Kennisnetwerk OBN, de acht deskundigenteams
en de EG Fauna, goed te laten draaien, heeft het Kennisnetwerk OBN
een vergoedingsregeling: de (vice)voorzitters en de secretarissen
krijgen een vergoeding zodat ze zich actief kunnen inzetten voor het
Kennisnetwerk OBN. De omvang van de beschikbare vergoeding voor de
(vice)voorzitters is vanaf 2015 verlaagd. Met het budget is ruimte om 8
DT besturen en het bestuur van de EG Fauna een vergoeding te betalen.

5. Begroting
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Bijeenkomsten Deskundigenteams: vacatiegeld
Er is een vacatievergoeding beschikbaar voor de onderzoekers die lid
zijn van de deskundigenteams. Deze vergoeding borgt dat onderzoekers
onafhankelijk kunnen opereren in het kennisnetwerk en geen aanspraak
kunnen maken op de onderzoekopdrachten die voortkomen uit hun
inzet binnen een specifiek deskundigenteam.
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Website OBN
In 2017 is de website geheel vernieuwd; enkele onderdelen zullen in
2018 nog moeten worden afgerond of nieuw worden toegevoegd. Daarnaast zal de nieuwe site regelmatig op basis van afgerond onderzoek
moeten worden geactualiseerd.

Communicatiebudget en communicatiemedewerker
Bijeenkomsten Deskundigenteams: werkbudget
De deskundigenteams komen ca. vijf keer per jaar bijeen. De teams
streven er naar de kosten voor de bijeenkomsten, zoals zaalhuur etc. zo
veel mogelijk ‘in kind’ te organiseren. Dit lukt echter niet altijd en ook
zijn de bijeenkomst vaak op locatie omdat ze gekoppeld zijn aan een
veldbezoek. Daarom is voor de bijeenkomst van de DT’s in de begroting
een werkbudget opgenomen van € 8.000,- in totaal voor alle deskundigenteams.

5.2.2

Voor de uitvoering van communicatie-activiteiten (website, beheerdersdag, films) wordt een communicatiemedewerker ingezet voor 35 dagen/
per jaar. Prioriteiten voor het komende jaar zijn de algemene communicatie over OBN, perspubliciteit, actualisatie van de website natuurkennis.nl (en aanvulling van de Engelstalige pagina).
Voor het herzien en actualiseren van de website van OBN (www. natuurkennis.nl) is in 2018 nog maar een beperkt budget nodig: in totaal €
10.000,- te financieren uit het algemene budget.

Kennisverspreiding en kennisdelen

Op de begroting van het OBN Jaarplan 2018 staat voor communicatie
Algemeen € 25.000,- en voor communicatie door DT’s € 80.000,-. Naast
deze 2 posten is budget beschikbaar voor de nieuwsbrief, rapporten,
jaarverslag en te besteden uren door communicatiemedewerker.

Gedrukte producten
Jaarlijks worden ca. 8 eindrapporten gepubliceerd en in een kleine
oplage gedrukt; er zal bij elk rapport een actieve verspreiding plaatsvinden op basis van een verzendlijst gericht op de betrokkenheid bij het
onderwerp. De rapporten worden voorzien van een zelfstandig leesbare
Engelstalige samenvatting en onderschriften bij figuren en tabellen;
deze samenvattingen worden gepubliceerd op natuurkennis.nl en op de
site van de internationale Society for Ecological Restoration SER).

Veldwerkplaatsen
De kosten voor de inzet van sprekers op de veldwerkplaatsen worden
betaald uit het OBN-project waar de veldwerkplaats een deel van is. De
uitgaven voor de veldwerkplaatsen worden daarnaast gedekt door de
financiële bijdrage van de deelnemers en subsidies door Colland Fonds
Arbeidsmarkt, Staatsbosbeheer, van Hall/Larenstein, Stowa en Natuurpunt. Daarom drukken de inkomsten en uitgaven van de veldwerkplaatsen niet op de begroting van OBN.

Communicatieactiviteiten 2017 DT’s
Van het beschikbare budget is 7.000 toegezegd voor het 3e Themanummer van LANDSCHAP in 2018 over het Laagveen en Zeekleilandschap; de
gelegenheidsredactie is al aan de slag.
Voornemens van DT’s die goed passen in de hiervoor geformuleerde
hoofdlijnen zullen in 2018 worden uitgevoerd: communicatie over

Tabel 5.2 Communicatieactiviteiten DT’s en algemeen

DT of algemeen

Project

Laagveen en zeeklei-landschap

Themanummer landschap; al vastgelegd en in gang gezet

€ 7.000

Droog zandlandschap

Bijeenkomsten voor provincies over problematiek stikstof in droge bossen

€ 3.000

Duin en Kustlandschap

Kennisverspreiding kleinschalige verstuiving in combinatie met nieuw
onderzoek naar konijnenpopulatie

€ 1.500

Heuvellandschap

Brochure (bossen, heischraal grasland), symposium

€ 7.500

Nat zandlandschap

Hoogveenherstel

€ 3.000

Rivierenlandschap

Kennisdag vissen en plassen

€ 5.000

EG fauna/alle DT’s

Brochure over fauna en maatregelen N-depositie

€ 7.500

Diverse DT’s

Reservering kleine uitgaven DT’s (workshop, opmaak, verslag, stands,
presentaties, folders, etc.)

€ 5.000

Beheerdersdag

Algemene subsidie en sprekers

€ 3.000

Natuurkennis.nl

Engelse samenvattingen uitbreiden en apart als pdf publiceren

€ 7.500

Internationaal

Deelname internationale bijeenkomsten in kader van Europees NBP
(organisatie door ECNC Tilburg) en/of SER
(deelname SER(E)- congres)

€ 5.000

Algemeen

Evaluatie OBN 2014-2018

€ 15.000

Algemeen

Kennisagenda 2019-2023; nodig voor nieuwe periode OBN

€ 20.000

Algemeen

Onderzoek naar gebruik, behoefte aan producten; effectieve inzet van
producten behoeft goede onderbouwing

€ 15.000

Totaal

Budget

€ 105.000
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droge bossen, kleinschalige verstuiving, hoogveen, Heuvellandschap en
maatregelen voor de fauna i.v.m. stikstofdepositie.

5.2.3

Werkzaamheden VBNE

De VBNE coördineert en ondersteunt het Kennisnetwerk OBN. Deze
werkzaamheden houden o.a. in het ondersteunen van de Adviescommissie OBN, het ondersteunen van de secretarissen/DT’s, het begeleiden
van offertetrajecten (aanbestedingen), het begeleiden van de onderzoeken, het coördineren van de kennisontsluiting en -verspreiding en de
communicatie zoals in voorgaande hoofdstukken beschreven.
De personele inzet hiervoor is begroot op 1.150 uren door een programmaleider; 1.150 uren door een programmamedewerker en 180 uren
ondersteuning door een administratief medewerker (zie onderstaande
tabel voor nadere onderverdeling van de uren).

De aanbestedingsprocedure wordt (juridisch) ondersteund door een
externe partij (ca. € 3.308 per traject) en er is een vergoeding voor de
(externe en onafhankelijke) leden van de Beoordelingscommissies van
de offertes (€ 1.000,-/lid; maximaal 10 maal).

Boekhouding, facturatie en jaarrekening
De boekhouding van het Kennisnetwerk OBN omvat ongeveer 300 facturen per jaar. Daarnaast dient een jaarrekening te worden opgemaakt.
De boekhouding wordt uitbesteed voor een bedrag van € 7.250,-.
De jaarrekening wordt met het jaarverslag aangeboden aan BIJ12/
EZ met verzoek om decharge over de financiën. De Jaarrekening OBN
wordt gecontroleerd door een onafhankelijk accountant; de kosten
hiervan bedragen € 5.000,-.

Reservering voor 2019 en verder voor integrale
afwikkeling projecten 2014-2018

Werkzaamheden rondom aanbestedingen
De VBNE gaat uit van openbare aanbesteding omdat het OBN-onderzoek met publiek geld wordt gefinancierd en voor publieke doelen
(natuurherstel) wordt uitgevoerd. Alleen op basis van zwaarwegende
argumenten wordt afgezien van openbare aanbesteding.

Elk jaar wordt € 15.000,- gereserveerd om het mogelijk te maken om
projecten die langer lopen dan de periode van de subsidieovereenkomsten, namelijk tot na 2018, integraal af te kunnen wikkelen. Dit is een
vereiste van de accountant.

Tabel 5.3 Onderverdeling uren

Activiteiten

Uren Programmaleider

Uren Programmamedewerker

Algehele coördinatie en Adviescommissie OBN

400

250

Begeleiden offertetrajecten

200

300

Begeleiden onderzoeken

200

300

Redigeren en opmaak rapporten

23

Uren Administratief
medewerker

100

Begeleiden activiteiten voor kennis delen

300

150

Organisatorische ondersteuning symposia en
veldwerkplaatsen

50

50

180

TOTAAL

1.150

1.150

180
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Inkomsten en uitgaven Kennisnetwerk
OBN 2018

De begroting van het Kennisnetwerk OBN is vrijwel overeenkomstig de
herziene begroting voor 2017 (door ministerie EZ goedgekeurd). Het
resultaat van de begroting van 2017 is op 15 oktober 2017 met nog

1 kwartaal te gaan, niet in detail bekend. Kleine verschuivingen
in de begroting 2018 in vergelijking met 2017 zullen nog aan EZ
worden voorgelegd.
Een (naar verwachting zeer klein) overschot van 2017 kan leiden
tot reserveringen voor 2018. In dat geval zal extra budget worden
gereserveerd voor vervolg-monitoring van afgerond onderzoek.

Tabel 5.4 Inkomsten en uitgaven Kennisnetwerk OBN 2018

INKOMSTEN
Toegekende financiering (netwerk, communicatie, coördinatie) door Ministerie van EZ

€ 800.000

Toegekende financiering kennisontwikkeling door IPO/BIJ12

€ 800.000

Toegekende financiering DT Cultuurlandschap door IPO/BIJ12

€ 150.000

Cofinanciering kennisontwikkeling door provincies en anderen

€ 198.000

Aanvullende opdrachten

p.m.

Cofinanciering adviesaanvragen

p.m.

TOTAAL

€ 1.948.000

UITGAVEN
1. Kennisontwikkeling
a. Onderzoeksprojecten 2018

Totaal budget

Cofinanciering

OBN-budget

€ 75.000

€ 25.000

€ 50.000

HE Uitbreidingsmogelijkheden heischraal grasland

€ 100.000

€ 33.000

€ 67.000

3

NZ Aantasting en beheer voedselkwaliteit

€ 150.000

€0

€ 150.000

4

LZ Nieuwe trilvenen

€ 300.000

€ 50.000

€ 200.000

5

DK Duinbegrazing

€ 115.000

€ 15.000

€ 100.000

6

BE Beeksediment-vegetatie beken

€ 150.000

p.m.

€ 75.000

7

RI Natuurkwaliteit ooibossen in winterbed

€ 80.000

p.m.

€ 40.000

8

RI Diepe uiterwaardplassen

€ 150.000

€ 75.000

€ 75.000

1

HE Diepe insnijding beken heuvelland

2

9

NZ Verruiging verdroogde vochtige bossen

€ 150.000

p.m.

€ 43.000

10

CU Effect van plas-dras situaties kuiken-overleving

€ 175.000

p.m.

€ 75.000

11

CU Beheereisen natte dooradering

150.000

p.m.

€ 50.000

€ 1.595.000

€ 198.000

€ 925.000

Totalen
b. Overige projecten (Cultuurlandschap)

€ 25.000

c. Monitoringprojecten 2018

€ 40.000

Totaal Kennisontwikkeling

€ 1.188.000

2. Werkzaamheden Deskundigenteams
Per uur/stuk

# uren/N

2.1 Vergoedingen voorzitters (max. 96u/jr/DT * 8)

€ 100,00

700

€ 70.000,00

2.2 Vergoedingen vicevoorzitters (max. 64u/jr/DT * 8)

€ 100,00

450

€ 45.000,00

2.3 Vergoeding secretarissen (max. 160u/jr/DT * 7)

€ 90,00

1120

€ 100.800,00

2.4 Vergoeding per bijeenkomst voor onderzoekers in DT’s (max. 8 DT’s, 4
bijeenkomsten en max. 7 onderzoekers / DT)

€ 150,00

200

€ 30.000,00

2.5 Werkbudget DT’s (€ 250/bijeenkomst; max.4/jaar/DT * 8)

€ 250,00

32

€ 8.000,00

TOTAAL Werkzaamheden Deskundigenteams
vervolg volgende pagina>

€ 253.800,00
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3. Kennisverspreiding en kennisdelen
3.1 OBN nieuwsbrief in Vakblad NBL

€ 12.000,00

3.2 Jaarverslag
3.3 Begeleiden, redigeren en opmaken ca. 10 rapporten/jaar
   Engelstalige samenvatting/onderschriften
  reproductiekosten

€ 7.500,00
Per uur/stuk

# uren/N

€ 800,00

4

€ 3.200,00

€ 1.500,00

8

€ 12.000,00

3.4 Ontwikkelen en beheer website OBN
   Technisch onderhoud

€ 1.500,00

  Redactie/actualisatie website

€ 12.080,00

3.5 Kennisverspreiding door de DT’s

€ 80.000,00

3.6 Inzet communicatiemedewerker

€ 80,00

280

€ 22.400,00

3.7 Kennisverspreiding algemeen door het Kennisnetwerk OBN (congres,
evaluatie, internationaal etc.)

€ 25.000,00

3.8 Advisering door DT’s

€ 40.000,00

TOTAAL Kennisverspreiding en kennisdelen

€ 215.680,00

4. Werkzaamheden VBNE
4.1 Personele kosten (integraal uurtarief)

Uurtarief

Inzet uur

   Inzet programmaleider

€ 99,00

1.150

€ 113.850,00

   Inzet programmamedewerker

€ 83,00

1.150

€ 95.450,00

   Inzet secretariaat

€ 60,50

180

€ 10.890,00

4.2 Werkzaamheden rondom aanbestedingen
   Begeleiding aanbestedingen door adviseur
   Vergoeding leden Beoordelingscommissies

# Trajecten
10
10

Kosten per traject (€)
3.308
1.000

€ 33.080,00
€ 10.000,00

4.3 Boekhouding, facturatie en opstellen jaarrekening

€ 7.250,00

4.4 Accountantsverklaring

€ 5.000,00

4.5 Reservering voor 2019 voor afwikkeling 2014-2018

TOTAAL Werkzaamheden VBNE

€ 15.000,00

€ 290.520,00

TOTAAL Uitgaven
Kennisontwikkeling
Werkzaamheden Deskundigenteams
Kennisverspreiding en kennisdelen
Werkzaamheden VBNE

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

€ 1.188.000,€ 253.800,€ 215.680,€ 290.520,-

€ 1.948.000,-
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Bijlage 1
Stand van zaken onderzoek Jaarplannen 2014-2017 en
uitgaven onderzoek 2018
Projectnr

OBN-2014-58-DZ

Overzicht 2014

Projectnaam

OBN budget

Heideherstel door slow release mineralengift

€158.434

Cofinanciering Totaalbedrag

€158.434 €

Uitgaven 2018

35.998

€50.000

€50.000

afgerond

Evaluatie omgang effecten overmatige voedingsstoffen

€148.880

€148.880

afgerond

OBN-2014-61-LZ

Onderzoek effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen

€149.957

€149.957

afgerond

OBN-2014-63-RI

Laag dynamische aquatische systemen in uiterwaarden

€139.116

€139.116

afgerond

€63.924

€63.924

afgerond

OBN-2014-59-DK Regenmetingen project Noordwestkern, Zuid Kennemerland
OBN-2014-60-NZ

OBN-2014-64-HE Mergelgroeven en rotsen
OBN-2014-65-BE

Hydrologie en beekdalvenen*

Totaal verplichte onderzoeksprojecten 2014

€89.689

€40.138

€129.827

afgerond

€800.000

€40.138

€840.138

€35.998

€840.138

* dit bedrag wordt aangevuld met financiering vanuit subsidie ministerie van Economische Zaken

Overzicht 2015

Projectnr

Projectnaam

OBN budget
€

129.379 €

2015-68-LZ

Onderzoek herstelmaatregel bevloeiing trilvenen**

€

2015-70-NZ

Handleiding hertel hoogveenlandschap

€

2015-71-BE

Herstel broekbossen

2015-67-DK

Ontwikkeling kleindschalige dynamiek d.m.v stuifkuilen*

€

Cofinanciering Totaalbedrag
50.000 €

179.379

129.896

€

129.896

119.976

€

119.976

€

121.831 €

121.831

2015-72-DK

Kwelderonderzoek

€

100.000

€

100.000

2015-73-DZ

Herstel arme bossen d.m.v. slow release mineralengift***

€

181.519

€

181.519

€

75.000 €

75.000

17.399 €

80.070 €

97.469

2015-75-HE
2015-74-HE

Kalktufbronnen (H7220): onderzoek naar een grenswaarde voor de
stikstofbelasting via het grondwater****
Functionaliteit bufferzones ter voorkoming van toevoer van nutriënten uit
landbouwgronden naar lager gelegen natuur *****

€

Totaal verplicht onderzoeksprojecten 2015

€800.000

€205.070

€1.005.070

* vanuit de provincie Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland is €50.000 confinanciering toegezegd
** provincie Noord-Holland heeft extra experimenten in dit onderzoek gefinancierd
*** provincie Gelderland en Noord-Brabant hebben aanvullen extra experimenten binnen dit onderzoek gefinancierd
**** grootste deel financiering komt van provincie Limburg met €75.000
***** dit onderzoek wordt volledig gesubsidieerd door provincie Limburg

vervolg volgende pagina>

€1.005.070

Uitgaven 2018

afgerond

afgerond
25.031
afgerond
afgerond
afgerond
€25.031

Bijlage 1

Overzicht 2016
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Projectnr

Projectnaam

OBN budget

OBN-2016-78-DZ

Praktijkproef heideherstel*

€

OBN-2016-79-RI

Herstel kwelmilieus en kwelgeulen Maas

€

138.545 €

12.100 €

150.645

OBN-2016-80-NZ

Boszones rond veentjes**

€

83.209 €

41.605 €

124.814 €

OBN-2016-81-HE

Veldbies Beukenbos***

€

73.412 €

25.000 €

OBN-2016-82-DZ

Kruidenrijk en faunarijk grasland

€

OBN-2016-83-BE

Onderhoud beken****

€

74.921 €

OBN-2016

Vervolgmonitoring eerder afgerond OBN onderzoek

€

29.905

€

29.905

afgerond

OBN-2016

Meerwerk onderzoeken

€

21.438

€

21.438

afgerond

OBN-2016

Toevoeging monitoringsbudget 2017

€

18.652

€

18.652

afgerond

€953.626

€182.164

OBN-2016-77-DK

Habitat overstijgende interacties Griend

€

150.000

Cofinanciering Totaalbedrag
€

60.000

€

149.919

€800.000
OBN-2016-84ab-CU Gebiedskenmerken Open akkerland en droge dooradering*****

98.412

€

149.919 €
149.841 €

€153.626

Uitgaven 2018
15.000
afgerond
100.614
afgerond
30.250
36.300

€149.468

€15.000

Totaal verplicht onderzoeksprojecten 2016

60.000 €

74.921 €

€149.468

OBN-2016-84c-CU Perceelsgebruik kievit*****

150.000

€10.000

€25.000

€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
Economische Zaken in de periode 2016-2017

Overzicht 2017

Projectnr

Projectnaam

OBN budget
€

100.000 €

OBN-2017-87-NZ

Acrotelmvorming

€

149.757

€

149.757 €

54.450

OBN-2017-88-DZ

Kansen oude heide

€

194.892

€

194.892 €

72.600

OBN-2017-89-HE

Lijnvormige elementen

€

59.517

€

59.517 €

OBN-2017-90-DZ

Verbetering strooiselafbraak**

€

OBN-2017-82-DZ

Vermest grondwater***

€

OBN-2017-86-DK

Herstel konijnenpopulaties*

200.000 €
100.000 €
€804.166

Totaal verplicht onderzoeksprojecten 2017

Cofinanciering Totaalbedrag

€1.034.166

* cofinanciering van provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland
** cofinanciering van provincie Noord-Brabant
*** cofinanciering van provincies Drente, Overijssel, Limburg en waarschijnlijk Gelderland

100.000 €

50.000 €
80.000 €
€230.000

200.000

Uitgaven 2018
nog niet bekend

47.417

250.000

nog niet bekend

180.000

nog niet bekend

€1.034.166

€174.467

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