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Het Kennisnetwerk 

Ontwikkeling Beheer Natuurkwaliteit:

•  is een onafhankelijk en innovatief platform 

waarin beheer, beleid en wetenschap op 

het gebied van natuurherstel en -beheer 

samenwerken;

•  ontwikkelt en verspreidt kennis met als 

doel het structureel herstel en beheer van 

natuurkwaliteit.
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1. Inleiding

ring van de werkzaamheden en activiteiten die de VBnE ten behoeve 
van de Deskundigenteams, communicatie en kennisverspreiding (rap-
porten, nieuwsbrief, brochures, bijeenkomsten, website), monitoring 
en aanbesteding van onderzoek voor OBn natuurkennis coördineert en 
uitvoert.

Dit Jaarplan beschrijft de activiteiten die OBN Natuurkennis in 2019 
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 OBN Natuurkennis en een 
update van de betrokkenheid van BIJ12/de provincies bij het netwerk en 
de jaarcyclus in 2019.
In Hoofdstuk 5 worden de inkomsten en uitgaven voor 2019 weergege-
ven. Bijlage 1 geeft een overzicht van de sinds 2014 lopende financiële 
verplichtingen voor onderzoek.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van OBn natuurkennis en haar 
prioriteiten voor onderzoek wordt verwezen naar het Jaarverslag 2017 
(zie: http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN_jaarverslag_2017.pdf).

Het Kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’ (OBN) – 
OBN Natuurkennis – is een onafhankelijk en innovatief platform waarin 
beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -be-
heer samenwerken. Het kennisnetwerk heeft als centrale missie de ont-
wikkeling en verspreiding van kennis over strategieën en maatregelen 
met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het 
Ministerie van lnV en BIJ12/IpO zijn verantwoordelijk voor de aanstu-
ring van OBn natuurkennis. De coördinatie van het kennisnetwerk is in 
handen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

BIJ12, lnV en de VBnE hebben aanvang 2019 voor de periode 2019 
t/m 2024 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin 
afspraken zijn gemaakt over de doelstelling, aansturing en financiering 
OBn natuurkennis.
De provincies stellen jaarlijks een budget van 9,5 ton ter beschikking 
voor de financiering van innovatief onderzoek gericht op praktische 
maatregelen voor natuurherstel en -beheer, die door de Deskundi-
genteams op grond van de nu voor OBn geldende kennisthema’s zijn 
voorgesteld.
Het Ministerie LNV stelt jaarlijks 8,15 ton beschikbaar voor de financie-
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2. OBN Natuurkennis

2.1 DOel eN aarD vaN het KeNNIsNetwerK

Doelen kennisontwikkeling OBN 
OBN Natuurkennis heeft als doel de ontwikkeling, ontsluiting, versprei-
ding en benutting van kennis over effectieve maatregelen voor natuur-
herstel en -beheer (‘evidence based’) in de breedste zin ten behoeve van 
Natura2000, PAS, leefgebiedenbenadering, ontwikkeling van nieuwe 
natuur (het Nationaal Natuurnetwerk) en het cultuurlandschap.

De werkgebieden van het Kennisnetwerk kunnen als volgt worden 
beschreven:
• inrichting van nieuw verworven (landbouw)gronden (voorheen de 

EHS, nu het nationaal natuurnetwerk) naar bepaald (SNL-)natuurty-
pen; het kan hier gaan om enclaves, om verbindingen, bufferzones 
en dergelijke; het betreft inrichting, het ontwikkelingsbeheer en het 
instandhoudingsbeheer;

• bij Natura2000 gaat het vooral over beheer en ontwikkeling gericht 
op realiseren van de (internationale) instandhoudingsdoelen en de 
daarvoor op te stellen herstelstrategieën, maatregelenpakketten en 
beheerplannen;

• meer specifiek om de Programmatische Aanpak Stikstof waarbij 
het gaat om de mitigatie van de effecten van stikstofdepositie door 
herstelmaatregelen zoals hydrologisch herstel of wegnemen van 
overtollige stikstof; dit vertaald zich in herstelstrategieën voor de 
paS;

• het soortenbeleid richt zich op behoud of herstel van populaties van 
bedreigde en beschermde soorten en (waar nodig) bestrijding van 

invasieve exoten, hetzij door specifieke maatregelen, hetzij door 
inrichting en herstel van natuurgebieden. De te nemen maatregelen 
en de inpassing daarvan in het ecosysteembeheer is onderwerp in 
het nieuwe Kennisnetwerk;

• ontwikkeling en beheer van het cultuurlandschap betreft in belang-
rijke mate de effectiviteit van het particulier landschaps-, landgoed- 
en bosbeheer en van het agrarisch natuurbeheer.

De aard van het onderzoek dat door het OBn wordt uitgevoerd ken-
merkt zich door beleids- en praktijk-gestuurd, langjarig en experimen-
teel onderzoek op veldschaal, gericht op de ontwikkeling en toetsing 
van innovatieve en praktijkgerichte maatregelen voor het herstel en 
beheer van natuurkwaliteit.
Het onderzoek is vraag gestuurd omdat in coproductie door eigenaren/
beheerders van bos, natuur en cultuurgronden, overheden en onderzoe-
kers kennislacunes worden geïdentificeerd, kennisvragen worden gefor-
muleerd en vervolgens onderzoeksprojecten ontwikkeld. Deze tripartite 
samenwerking is de ‘gouden driehoek’ van de sector bos en natuur.
Met de kennis uit het onderzoek worden ‘evidence based’ maatregelen 
geformuleerd voor herstel, ontwikkeling en beheer van bos, natuur en 
cultuurgrond, die door beheerders/eigenaren kunnen worden toege-
past in de dagelijkse (beheer)praktijk.
Dit type onderzoek is voor een efficiënt en effectief natuurbeheer 
hoogst noodzakelijk. Dat is het ook voor beleid omdat de realisatie van 
beleidsdoelstellingen voor bijv. N2000/PAS en KRW afhangt van inzicht 
in effectieve maatregelen.
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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 buiten-
land. De ontwikkelde kennis wordt op diverse manieren naar gebruikers 
(beheerders en beleidsmakers) verspreid.
Dit zorgt voor toegang tot een groot (wetenschappelijk) kennisreservoir, 
aansluiting op kennisbehoefte en borging van kennis. Deze samenwer-
king maakt het Kennisnetwerk OBN (ook internationaal) tot een uniek 
kennisarrangement.
Een aspect van het onderzoek door het netwerk is de monitoring van 
reeds eerder uitgevoerde experimenten zodat ook de langjarige ontwik-
keling kan worden gevolgd (effecten zijn vaak op langere termijn pas 
goed zichtbaar).
Naast onderzoek om nieuwe kennis te ontwikkelen heeft het kennisnet-
werk OBn ook als taak het adviseren van bos-, natuur- en waterbeheer-
ders en beleid over vaak concrete (gebiedsgerichte) beheerproblemen 
of beoogde maatregelen voor inrichting en beheer van bestaande, 
nieuwe terreinen. Op deze manier wordt de enorme kennis in het OBn 
ook toepasbaar gemaakt voor de praktijk.

Nieuwe uitdagingen
Met ingang van dit Jaarplan zal het kennisnetwerk OBn onder de 
nieuwe naam OBN Natuurkennis een nieuwe ontwikkelingsfase ingaan. 
2019 zal sterk in het teken staan van de aanpassing van het kennisnet-
werk op basis van de uitkomsten van de in 2018 gehouden evaluatie van 
de vorige samenwerkingsperiode, 2014-2018, en het daarop uitgebrach-
te advies van de Commissie Ontwikkeling OBn. 
Zo zal in 2019 (en deels in 2020) voor de programmering van het Ken-
nisnetwerk in de zogenaamde Extra Impuls studie de mogelijkheden 
worden onderzocht naar verbreding van de kennisontwikkeling op het 
gebied van het natuurbeheer met natuurrelevante maatschappelijke 
beleidsontwikkelingen op het gebied van waterbeheer, klimaatveran-
dering, Delta-aanpak zoet water, Biodiversiteit, verduurzaming van de 
landbouw en het Deltaplan voor de versterking van de biodiversiteit in 
het landelijk gebied. De uitkomsten van deze studie kunnen leiden tot 
verbreding van de werkgebieden (of thema’s) van het OBN naar klimaat 
(opslag van CO2, klimaatslim beheer), grote wateren, ontsnippering e.d.

2.2  OrgaNIsatIe vaN het KeNNIsNetwerK

OBn natuurkennis bestaat uit 8 deskundigenteams, een Expertisegroep 
Fauna en een adviescommissie. In de DT’s zijn ca. 140 experts op het 
gebied van beheer, beleid en onderzoek vanuit een verscheidenheid van 
ca. 120 organisaties (terreineigenaren, beleidsmakers en onderzoekers) 
actief.
Ten behoeve van deskundigenteams overstijgende borging en bevor-
dering van het tripartite netwerkproces van onderzoekers, beheerders 
en beleidsmakers wordt een OBN Platform ingesteld. Het OBN Platform 
bestaat uit de voorzitters en vicevoorzitters van de Deskundigenteams, 
vertegenwoordigers van provincies en lnV en mogelijk externe partijen 
als Stowa en Rijkswaterstaat. Het OBN Platform heeft 3 functies:
• intervisie op voorstellen van de Deskundigenteams voor nieuw on-

derzoek voor het Jaarplan;
• het opstellen van een longlist van onderzoeksvoorstellen die moge-

lijk in aanmerking komen voor het Jaarplan;
• de monitoring en communicatievoorstellen voor het Jaarplan;
• bespreken ontwikkelingen rond het OBN, bespreken rapporten en 

andere voorkomende werkzaamheden zoals advisering paS Herstel-
strategieën.

De OBn adviescommissie bestaat uit een gelijkwaardige vertegenwoor-
diging vanuit de OBn-geledingen beleid, terreinbeheer en wetenschap-
pelijk onderzoek. De vertegenwoordigers zijn géén lid van een der 
Deskundigenteams. Tevens is de Beleidscoördinator OBn van de VBnE 
lid, tevens secretaris van de adviescommissie.
De Adviescommissie OBN heeft tot taak het adviseren aan de Stuur-
groep over:
• de onderzoeksvoorstellen voor het Jaarplan, op basis van de 

gezamenlijke inbreng van de deskundigenteams (verzameld in het 
Platform OBN);

• de organisatiestructuur en belangrijke wijzigingen in de samenstel-
ling van het netwerk van deskundigenteams;

• de werkwijze van OBN Natuurkennis;
• de totstandkoming en periodieke actualisering van de OBN Kennisa-

genda;
• deskundigenteams overschrijdende projecten met een groot belang 

voor de praktijk van het natuurbeheer (herstel, inrichting en beheer);
• het jaarverslag OBN.

De Stuurgroep ‘OBn-natuurkennis’, bestaat uit vertegenwoordigers van 
provincies, lnV, en vanuit terreinbeheer en onderzoek, onder voorzit-
terschap van de provincies. De stuurgroep adviseert over de inhoud 
en aansturing van de activiteiten van OBN Natuurkennis inclusief de 
onderzoeksopdrachten.
De Stuurgroep komt in beginsel minimaal twee keer per jaar bij elkaar, 
in het voor- en in het najaar met als taken:
• stelt jaarlijks (voor 1 april) de kennisbehoefte, onderzoeksopgaven 

en thema’s voor het Jaarplan OBn van het volgende kalenderjaar 
vast en adviseert over het Jaarverslag OBn en de jaarrekening van de 
VBnE;

• adviseert jaarlijks (uiterlijk 1 december) LNV en BIJ12 over instem-
ming met jaarplannen.

De bijeenkomsten van de stuurgroep worden door het OBn Directeuren-
overleg OBN (de directeuren van BIJ12, LNV en de VBNE) voorbereid.
Voor de goede verbinding tussen Stuurgroep en netwerk van deskundi-
genteams zal de voorzitter van de adviescommissie tevens als advi-
serend lid deelnemen aan de Stuurgroep en de adviezen van de OBn 
adviescommissie in de Stuurgroep inbrengen.
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Screenshot van TV-uitzending EenVandaag, Avro.

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

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

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

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

•	 Duin-	en	kustlandschap: alle wateren, moerassen, graslanden en bos-
sen van FGR Duinen, zilte inlagen (FGR Zeekleigebied) en kwelders 
(FGR Getijdengebied).

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

•	 Laagveen-	en	zeekleilandschap: alle (kleine en grote) wateren, moe-
rassen, graslanden en bossen van FGr laagveengebied en Zeekleige-
bied (behalve zilte inlagen) en Afgesloten Zeearmen (behalve zoute 
meren).

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

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

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

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 OBn natuurkennis vertegen-
woordigd en betrokken bij (de cofinanciering van) onderzoeksprojecten 
(zie tabel).

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

Deskundigenteam landschappelijke link met provincies lidmaatschap van de provincies
(per 1 dec. 2018)

Cultuurlandschap alle provincies Friesland en Gelderland

Droog Zandlandschap Gelderland, Overijssel, Drenthe, noord-Brabant, limburg, Utrecht, 
noord-Holland

noord-Brabant en Gelderland

nat Zandlandschap Gelderland, Overijssel, Drenthe, noord-Brabant, limburg, Fries-
land

noord-Brabant, Friesland en Overijssel

laagveen- en 
Zeekleilandschap

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

Groningen, Overijssel, Flevoland en Utrecht, 
noord-Holland en Zeeland

Heuvellandschap limburg limburg

Duin- en Kustlandschap Zeeland, Zuid-Holland, noord-Holland, Friesland, Groningen noord-Holland

rivierenlandschap Gelderland, limburg, Zuid-Holland, Overijssel, Utrecht Gelderland

Beekdallandschap Drenthe, Overijssel, Gelderland, noord-Brabant, limburg Drenthe
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2.3 Jaarcyclus 2019

De activiteiten van OBn natuurkennis komen tot uitvoering in een 
jaarcyclus. Bepalend daarvoor zijn de met de financiers BIJ12/LNV 
overeengekomen 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, BIJ12 en LNV.
In de planning is rekening gehouden met de veranderende governance-
structuur van OBn natuurkennis maar de timing van activiteiten kan 
in 2019, het eerste jaar van de nieuwe samenwerkingsperiode, nog 
afwijken van de vaste dataplanning in de Samenwerkingsovereenkomst 
vanwege de inpassing van de bijeenkomsten van de nieuwe adviescom-
missie en de Stuurgroep.

Tabel 2 (par. 2.3) Actviteiten Kennisnetwerk OBN voor 2019.

2.4 aaNDachtspuNteN 2019

• Belangrijkste actie in 2019 vormt de uitvoering van de eerder ge-
noemde Extra impuls studie. Daarin staat inhoudelijk de uitvoering 
van een ecologisch assessment in de studie centraal. Onder leiding 
van een extern projectmanagement en begeleiding door pBl, lnV 
en provincies zullen de Deskundigenteams van OBn het ecologische 
assessment uitvoeren. De looptijd van de studie bedraagt ca 1,5 jaar.

• Reeds tijdens de uitvoering van de Extra Impulsstudie zal worden 
gewerkt aan de aanpassing/herziening van de meerjarige kennisar-
ticulatie die tot nog toe werd vorm gegeven in de Kennisagenda van 
het OBn. Op basis van de uitkomsten van de Extra Impuls zal in 2020 
worden bezien in hoeverre de meerjarige vraagarticulatie, organi-
satiestructuur en werkwijze van OBN Natuurkennis meer definitief 
aanpassing behoeft.

wanneer wat wie
Januari Start aanbestedingen uit Jaarplan 2019 na goedkeuring Jaarplan 2019 VBnE/BIJ12

15 januari 1e Secretarissenoverleg
• Jaarverslag 2018
• Communicatie 2019
• Monitoring 2019
• Lopende zaken

Secretariaat VBnE en OBn secretarissen

7 februari 1e Bijeenkomst Platform Deskundigenteams
• Lopende zaken
• Jaarverslag 2019
• Monitoringprojecten 2019
• Prioritering onderzoek vanuit LNV/BIJ12 (tgt door de Stuurgroep)

Platform

1 april OBn jaarverslag en jaarrekening 2018 opsturen naar Stuurgroep Secretariaat VBnE

Begin april Stuurgroep 
• Instemmen met advies aan LNV / BIJ12 mbt goedkeuring Jaarverslag en 
• Jaarrekening 2018
• Prioriteiten/wensen voor OBN Jaarplan 2020 aangeven

Voorbereiding door Directeurenoverleg OBn

16 april 2e Secretarissenoverleg Platform Deskundigenteams
• lopende zaken

Secretariaat VBnE en OBn secretarissen

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

Platform

13-23 mei 1e bijeenkomst adviescommissie
• Advisering over eerste opzet onderzoeksvoorstellen

adviescommissie

27 juni 3e Bijeenkomst Platform Deskundigenteams
• 2e bespreking onderzoeksvoorstellen
• …

Platform

10 september 3e Secretarissenoverleg
• lopende zaken

Secretariaat VBnE en OBn secretarissen

26 september 4e Bijeenkomst Platform Deskundigenteams
• Voorstel onderzoeksvoorstellen met voldoende kwaliteit
• Communicatieprojecten

Platform

1-10 oktober 2e bijeenkomst adviescommissie
• Selectie onderzoeksvoorstellen 
• …

adviescommissie

begin november Stuurgroep
• Instemmen met advies aan LNV / BIJ12 mbt goedkeuring Jaarplan 2020
• Bestuurlijke zaken OBN
• …

Stuurgroep

1 december Goedkeuringsbrief Jaarplan 2020
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3. Onderzoeksprojecten in 2019

3.1 KeNNIsthema’s

richtinggevend voor het onderzoek van OBn natuurkennis in 2019 is 
vooralsnog de in de vorige samenwerkingsperiode van het OBn in 2014 
vastgestelde Kennisagenda 2014 – 2018. Voorts wordt uitgegaan van de 
recent door provincies samen met lnV in het kader van de paS opge-
stelde Kennisagenda paS.
De thema’s die door de OBn-Deskundigenteams zijn gehanteerd voor de 
vraagarticulatie voor de onderzoeksvoorstellen voor 2019 zijn als volgt:

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 2019 nieuw op te starten onderzoek wordt 
verwezen naar de uitwerking van deze kennisagenda die voor elk land-
schapstype in het Jaarplan 2015 is opgenomen.

De nieuwe Stuurgroep OBN Natuurkennis zal als aftrap van de voorbe-
reiding van het OBn Jaarplan 2020 in het voorjaar de relevante kennis-
thema’s vaststellen. Daarbij betrekt de Stuurgroep de uitkomsten van de 
eerste bijeenkomst van het OBN Platform.

3.2 ONDerzOeKsprOJecteN 2019

In totaal hebben de DT’s 9 onderzoeksvoorstellen ingediend met een to-
taal budget van € 1,67 miljoen. rekening houdend met de toegezegde/
kansrijk geachte cofinanciering (320k) wordt daarmee € 1.350.000 uit 

het OBn-budget gevraagd. Dit overschrijdt het beschikbare budget voor 
2019 (€ 9,5 ton) met 4 ton.
Op basis van een score door de 3 geledingen (beheer, onderzoek en 
beleid) in de Adviescommissie OBN is een prioritering en selectie 
gemaakt. Onderstaand het eindresultaat van de ranking van de onder-
zoeksvoorstellen (van hoog tot laag) op basis van de gemiddelde score 
van de 3 geledingen.

als selectiecriteria zijn gebruikt:
• de relevantie voor beheer en beleid (met name voor de PAS, maar 

ook voor Natura2000 en het natuurnetwerk) en de wetenschappe-
lijke 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 bruik-
baarheid én kwaliteit.

Gemiddeld scoren 6 voorstellen boven de 40 punten waarmee naar het 
advies van de adviescommissie deze in dit Jaarplan kunnen worden op-
genomen en na eventuele aanpassing aan de hand van de inhoudelijke 
opmerkingen die bij de beoordeling zijn gemaakt in uitvoering kunnen 
worden genomen.
Deze 6 voorstellen vragen samen max. € 875.000; dat totaal past binnen 
het beschikbare budget van €9,5 ton. De 6 voorstellen hebben gezamen-
lijk €105.000 aan toezegging voor cofinanciering.

De voorstellen 7 en 8 hebben een score tussen 39 en 40 punten en 
liggen erg dicht bij elkaar; voorstel 7 met redelijk grote verschillen (>6 
punt) tussen de geledingen; en komen kwalitatief als eerste in aanmer-
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king. Onder de volgende overwegingen en voorwaarden adviseert de 
adviescommissie om beide voorstellen óók in het Jaarplan op te nemen:
• voorstel 8 (‘Overstromingsvlakten in het rivierengebied’) kent geen 

grote verschillen, past bij de beleidsprioriteiten van LNV (5e) en past 
binnen het budget; dit onder de voorwaarde dat het voorstel breder 
in OBn-verband wordt besproken om de kwaliteit van het voorstel te 
verhogen;

• voorstel 7 (‘Ruimte voor zand’) kent grote verschillen in beoordeling 
maar past goed bij de beleidsprioriteiten van de provincies (4e) en is 
binnen het budget inpasbaar door meer cofinanciering van andere 
projecten; dit onder de voorwaarde dat het voorstel breder in OBn-
verband wordt besproken om te komen tot een voorstel dat ook bij 
Rijkswaterstaat meer draagvlak heeft en verbeterd/aangepast wordt 
vanwege grote verschillen tussen de drie geledingen.

Voor de financiële inpassing van voorstel 7 adviseert de Adviescom-
missie om voorstel 2 in 2 fasen te financieren: fase 1 van 2 ton uit het 
jaarbudget 2019 en fase 2 (ook 2 ton) uit het jaarbudget van 2022. Op 
deze wijze ontstaat binnen het OBn-budget van 2019 een ruimte van 
275k voor de voorstellen 7 en 8.

Vanwege ontbreken van nog meer voldoende scorende voorstellen ziet 
de Adviescommissie geen reden om een 9e reserveproject (> 40 punten) 
op te nemen in het jaarplan.

De kernelementen van de voor het Jaarplan 2019 aldus geselecteerde 
en geprioriteerde onderzoeksvoorstellen worden onderstaand, op 
volgorde van de in het OBn gebruikte indeling in landschapstypen (en 
Deskundigenteams), beschreven.

Beekdallandschap

Geen onderzoeksvoorstellen ingediend voor 2019.

Droog	zandlandschap	

‘herstel van droge en natte heide door steenmeelgift – 
de middellange termijn‘

Atmosferische depositie van N- en –voorheen- S-verbindingen leidt tot 
verzuring en vermesting in het pleistoceen zandlandschap. Dit leidt tot 
een sterke kwalitatieve afname van de kenmerkende voedselarme en 

(zeer) zwak gebufferde habitattypen van het droog en nat zandland-
schap. Het effect van de belasting met N is in de afgelopen decennia 
onder andere bestreden door plagmaatregelen in vergraste droge en 
natte heide. Uit recent onderzoek blijkt dat plaggen weliswaar effectief 
is in het verwijderen van geaccumuleerd stikstof en het verkrijgen van 
door dwergstruiken gedomineerde vegetatie, maar dat dit nog niet 
heeft geleid tot functioneel herstel van deze habitattypen.

Er is dan ook de dringende behoefte aan onderzoek naar herstel van 
bodemverzuring via slow release mineralengift met steenmeel die op 
droge en natte heide kan worden toegepast zonder daarbij te plaggen. 
Dit is als een belangrijke vraag geformuleerd in de kennisagenda van 
OBn.
In de periode 2014-2017 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de 
korte termijn effectiviteit van slow release mineralengiften (“steen-
meel”) als herstelmaatregel in droge en natte heide. Het betrof een 
tweetal experimenten in het np De Hoge Veluwe (droge en natte heide; 
gefinancierd door OBN) en een experiment op de Strabrechtse heide 
(gefinancierd door prov. Noord-Brabant). Het is na drie jaar onderzoek 
duidelijk geworden dat steenmeel toevoeging kansrijk is, maar ook 
dat er door het langzame werkingsmechanisme nog geen praktijkrijpe 
herstelmaatregel kon worden geformuleerd. Modelberekeningen over 
de verwering van steenmeel hebben laten zien dat na 5-10 jaar de anti-
verzuringseffecten van de maatregel veel duidelijker aanwezig zullen 
zijn, maar het is natuurlijk nog niet zeker of deze maatregel uiteindelijk 
ook in de veldsituatie tot voldoende ecologisch herstel van het heide-
systeem zal leiden. Bovendien kunnen eventuele negatieve effecten op 
het biotische systeem nog niet helemaal worden uitgesloten. Kortom, 
vervolg van het OBn-onderzoek naar de middellangetermijneffecten van 
steenmeeltoevoeging is dringend gewenst.

Voedselarme en zwak gebufferde habitattypen van het pleistoceen 
zandlandschap komen hoofdzakelijk voor in het heidelandschap. Dit 
zijn zowel droge, niet door (schijn)grondwater beïnvloede habitattypen 
(H2310, H2330, H4030, H5130, H6230 en H9190) als natte, door (schijn)
grondwater beïnvloede habitattypen (H4010a, H3110, H3110, H3130, 
H3160). Met name voor de droge heiden (habitattype H4030), maar 
ook voor zeer zwak gebufferde natte heide (habitattypen H4010A) is 
de huidige staat van instandhouding ongunstig tot zeer ongunstig. De 
Natura 2000 doelstellingen dwingen tot een significante kwaliteitsver-
betering van deze habitattypen. Ook de paS voorziet een aanzienlijke 
beheerinspanning om voor deze habitattypen de landelijke doelen met 

Tabel 3 (par. 3.2) Onderzoeksprojecten 2019
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Onderzoeksproject Beheerders Onderzoekers Beleid
gemiddeld (k€) cofinanciering (k€)

1 NZ Programma Ontwikkeling en Herstel Heischraal 
l d i  N d l d

50,3 48,4 52,3 50,3
2 DZ Herstel van droge en natte heide door 

steenmeelgift - de middellange termijn 47,1 52,1 51,3 50,2
3 LZ Kansrijkdom voor ontwikkeling N2000 habitats 

in vernatte veengebieden 45,2 45,8 40,3 43,8
4 NZ Kolonisatieproblemen voor de fauna na 

herstelmaatregelen in het natte zandlandschap 42,2 46,7 40,4 43,1
5 HE Duurzaam veiligstellen van het prioritaire 

habitattype H6110* Pionierbegroeiingen op 
t b d

41,4 41,8 46,2 43,1
6 LZ Ontwikkeling en beheer eutrofe moerassen 41,4 40,8 41,3 41,2
7 DK Ruimte voor zand – Ontwikkeling van een 

nieuwe beheerstrategie voor het behoud van een 
 

38,4 42,6 36,8 39,3
8 RI Overstromingsvlakte in het rivierengebied 40,3 39 38,4 39,2
9 DZ Onderzoeksvoorstel Invloed begrazing op 

bosvegetatie in het droge zandlandschap 32,4 39,4 34,9 35,6
Totaal

3. Onderzoeksprojecten in 2019



betrekking tot stikstofhuishouding te behalen. In de herstel strategieën 
van deze habitattypen wordt vastgesteld dat enkel stikstofverwijdering 
geen effect heeft op herstel van het zuurbufferend vermogen. Een 
belangrijke kennisvraag vanuit het beleid is hoe mineralenstatus en buf-
fercapaciteit met behoud van het organische bodemprofiel kan worden 
hersteld en of dit leidt tot een verbetering van habitatkwaliteit voor het 
hele ecosysteem.

Het doel van het onderzoek is om te komen tot het ontwikkelen van een 
voor natuurbeheerders praktijkrijpe effectieve maatregel voor herstel 
van de mineralenstatus, bodemchemie en kenmerkende biodiversiteit 
van de droge en natte heide door inzicht te verkrijgen in de middel-
lange termijneffectiviteit van heideherstel door experimentele steen-
meeltoediening.

Duin-	en	kustlandschap

‘ruimte voor zand’

Sinds de vorige eeuw is het natuurlijk functioneren van kustlandschap-
pen steeds meer onder druk komen te staan. aan de landzijde wor-
den ze beknot door bebouwing, infrastructuur en bebossing; aan de 
zeezijde door de aanleg van harde structuren, kunstmatige zeereepver-
sterking, en op langere termijn de zeespiegelstijging – een tweezijdige 
inklemming die internationaal als de “coastal squeeze” bekend staat.

Het gevolg van kustbeknelling is een versmald kustlandschap terwijl 
zandige kusten zoals de nederlandse van nature juist worden gekarak-
teriseerd door langgerekte geomorfologische gradiënten (van zee tot 
oude duinen) van geleidelijk afnemende zanddepositie en overstro-
mingsfrequentie in landwaartse richting. Deze grootschalige (kilo-
meterslange) gradiënten zijn van groot belang voor het ontstaan van 
kleinschaliger (tientallen tot honderden meters lange) gradiënten. Zo 
ontstaat een kustlandschap met een mozaïek van schuivende klein-
schalige gradiënten en bijbehorende gemeenschappen in verschillende 
successiestadia. Echter door gebrek aan opbouw- en afbraakdynamiek 
(en daarnaast de hoge stikstofdepositie met verruiging en vergrassing) 
staan de natuurfuncties, maar ook de recreatieve beleving en de drink-
waterproductie van de kust onder druk.
Dit onderzoek wil de vereiste kennisbasis ontwikkelen voor een ver-
nieuwde beheerstrategie waarin natuurlijke afbraak- en opbouwproces-
sen voldoende ruimte krijgen, terwijl kustveiligheid en andere essen-
tiële functies (bv. wonen, werken recreëren, drinkwatervoorziening) 
behouden blijven.

Begin 2017 is door rijk, kustprovincies, kustgemeenten en verschillende 
belangenorganisaties een kustpact ondertekend t.b.v. de realisering 
van integratief Nederlands kustbeleid. In mei 2018 is op verzoek van de 
minister van I&M hierover een advies (“Kwaliteit van de Kust”) uitge-
bracht door het College van Rijksadviseurs (CrA, 2018). Hierin wordt 
voorgesteld om 3 nationale kustparken te ontwikkelen – het Waddenge-
bied, de vastelandskust en de zuidwestelijke Delta – met elk een eigen 
beheerstrategie. De kennis die uit dit onderzoek voortkomt kan hiervoor 
de bouwstenen leveren.

Het doel van het onderzoek is om na te gaan wat de minimale breedte 
is voor een goed functionerend kustlandschapsmozaïek en hoe dit 
afhangt van de lokale condities. Hiermee moet een basis gelegd worden 
voor een beheerstrategie die het uitvoeren of achterwege laten van 
ingrepen mede (naast diensten als kustveiligheid, drinkwatervoorzie-
ning en toerisme) laat afhangen van de vraag of er in een kustlandschap 
voldoende ruimte is voor natuurlijke afbraak- en opbouwprocessen.

Dit verkennende onderzoek richt zich op de gehele nederlandse kust-
lijn, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 3 deelregio’s: (1) de 
Waddeneilanden, (2) de vastelands-kust en (3) de zuidwestelijke delta. 
Hierbij wordt onderzocht wat herstel van afbraak- en hersteldynamiek 
kan betekenen voor de instandhouding van nationaal en internationaal 
belangrijke habitattypen zoals grijze duinen, vochtige duinvalleien en 
kweldervegetaties. Het onderzoek moet tevens resulteren in concrete 
voorstellen voor innovatieve experimentele maatregelen, zoals infre-
quente landschapsherstel-gerichte suppleties, die toepasbaar zijn in het 
licht van verschillende scenario’s van versnellende zeespiegelrijzing.

Heuvellandschap
‘
Duurzaam veiligstellen van het prioritaire habitattype 
h6110* pionier-begroeiingen op rotsbodem’

Het prioritair habitattype H6110* ‘pionier-begroeiingen op rotsbodem’ 
is een voor nederland zeer zeldzaam habitattype met warmte minnende 
pionier-vegetaties op kalkrijke rotsbodem. De huidige oppervlakte in 
Zuid-limburg is beperkt tot enkele tientallen vierkante meters en er 
groeien vaak slechts één of enkele kenmerkende soorten per locatie. 
Op de Bemelerberg, het beste voorkomen van dit habitattype, moet de 
huidige oppervlakte aan goed ontwikkelde gemeenschappen eerder in 
vierkante decimeters dan in vierkante meters worden uitgedrukt. Slecht 
tot redelijk ontwikkelde voorbeelden liggen nog in natura 2000-gebie-
den op de Sint-pietersberg, in het Geuldal en in het Savelsbos.
Voor het behoud van het habitattype is het onder meer noodzakelijk dat 
de locaties open van karakter blijven en beschaduwing wordt voorko-
men. De vestiging van struiken en bomen is daarbij voor het beheer een 
extra probleem. Tevens liggen de huidige voorkomens zó verspreid en 
geïsoleerd dat dit een risico vormt voor het lokaal uitsterven. 

Dispersielimitatie is meegenomen in het in 2017-2018 uitgevoerde on-
derzoek naar de effectiviteit van lijnvormige elementen als verbindings-
zones, maar het is de vraag of de gevonden knelpunten en oplossingen 
op eenzelfde manier voor habitattype H6110* gelden. Het habitattype is 
bovendien zeer gevoelig voor stikstofdepositie Onderzoek (in de vorm 
van een preadvies) naar mergelgroeves richtte zich op het beheer en 
inrichting van mergelgroeves en niet specifiek op de pionier-begroei-
ingen. Vergroting van het oppervlakte aan open kalkrots op bestaande 
locaties heeft tot op heden geen vestiging en uitbreiding van de soorten 
en vegetatie van het habitattype op die plekken laten zien. 

De zeer moeizame verbreiding en vestiging van de plantensoorten van 
rotsvegetaties wordt als een belangrijke kennisleemte beschouwd want 
onbekend is waarvan dit een gevolg is: 
• ongunstige standplaatscondities (bodemomstandigheden, inclusief 

gevolgen van N-depositie);
• een te lage reproductie en kiemkracht van zaad;
• te geringe omvang van de bronpopulaties (genetische isolatie/verar-

ming);
• eventuele andere oorzaken.
Het nu voorliggende onderzoek beoogt om aan deze kennisleemte 
invulling te geven.

Het prioritaire habitattype H6110* pionier-begroeiingen van rotsbodem 
is als instandhoudingsdoel aangewezen in de natura 2000-gebieden 
Savelsbos, Sint-pietersberg & Jekerdal, Bemelerberg & Schiepersberg en 
in Geuldal. Voor het habitattype in al deze natura 2000-gebieden gel-
den de volgende doelstellingen verbetering van de kwaliteit bestaand 
oppervlak van het habitattype en uitbreiding areaal kwalificerend 
habitattype.
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Doel van dit onderzoek is het:
1. vergroten van de kennis over de juiste standplaatscondities (onder 

meer precieze bodemomstandigheden, achtergronddepositie) voor 
het behoud en de vestiging van de soorten van het habitattype;

2. Vergroten van de kennis over de specifieke soortkenmerken beno-
digd voor een duurzame vestiging (zaadzetting in lokale bronpopula-
ties, kiemkracht van zaden, kieming en vestiging, dispersiecapaciteit, 
etc.);

3. Formuleren van potentieel effectieve maatregelen (bijvoorbeeld het 
opbrengen van zaden/maaisel van lokale oorsprong of van elders) 
die direct kunnen worden toegepast in het veld.

Uiteindelijk moet het onderzoek resulteren in het formuleren van 
concrete herstelmaatregelen om te komen tot de duurzame instandhou-
ding van het habitattype, waarbij de vegetatie en soorten zich blijvend 
kunnen handhaven, vestigen en uitbreiden.

Laagveen-	en	zeekleilandschap

‘Inrichting, ontwikkeling en beheer van eutrofe 
moerassen‘

De eutrofe moerassen van laagveen- en zeekleigebieden vormen een 
belangrijk habitat voor veel soortgroepen, vooral water- en moeras-
vogels. Deels zijn deze gebieden aangewezen als n2000 gebied. Veel 
N2000 soorten zijn afhankelijk van eutrofe moerassen: rietbewoners als 
Grote karekiet, Woudaapje, roerdomp, Snor, porseleinhoen, Baardman, 
Blauwborst en Bruine kiekendief, maar ook vogels van open water zoals 
ganzen en zwanen. Daarnaast wordt dit habitat vaak ontwikkeld op 
voormalige landbouwgronden binnen het NNN, die niet geschikt of 
(politiek) niet gewenst zijn voor inrichting als ander habitattype. Voor 

definitieve inrichting van de NNN zullen op diverse locaties nog eutrofe 
moerassen worden ontwikkeld. Ook met het oog op klimaatverande-
ring, openluchtrecreatie en waterberging zullen de komende jaren meer 
natte gebieden ingericht worden.
De eerste resultaten na aanleg zijn vaak spectaculair. Vooral de vestiging 
van diverse bijzondere riet- en moerasvogels zoals de roerdomp, di-
verse rallensoorten en moerassterns (Witwangstern) heeft de aandacht 
op deze gebieden gevestigd. Ook zouden bedreigde n2000 moeras-
vogels zich duurzaam in deze gebieden kunnen vestigen en daarmee 
zou hun leefgebied behoorlijk kunnen worden uitgebreid. Dit is een 
noodzakelijke voorwaarde voor het berekenen van een gunstige staat 
van instandhouding bij veel soorten, zoals de Grote karekiet.
De resultaten zijn echter vaak onverwacht, de ontwikkelingen zijn in 
veel gevallen onvoorspelbaar en niet overal positief. Bovendien lijkt het 
positieve effect van vernatting in veel gebieden na een paar jaar af te 
nemen, door een snelle verandering naar ecologisch minder waarde-
volle stadia. Hierdoor zijn er momenteel grote oppervlakten eutroof 
moeras met een geringe natuurwaarde.
Er is behoefte aan een systematisch overzicht van de beschikbare ken-
nis, waarmee concrete beslissingen over inrichting en beheer van natte 
eutrofe moerassen kunnen worden ondersteund. Dit onderwerp speelt 
in alle provincies met klei- en veengrond. Het verbaast dan ook niet dat 
dit thema veruit het hoogste scoorde bij een peiling onder de bezoekers 
van het OBN-symposium “Het Lage Land” in 2017.

Dit onderzoeksvoorstel beoogt bundeling en uitbreiding van de 
beschikbare kennis over de biodiversiteit van eutrofe moerassen in 
relatie tot inrichting, ontwikkeling en beheer. Een belangrijke aanvul-
ling wordt gezocht door interviews met alle ecologen en beheerders 
van (recent) ingerichte eutrofe moerassen om hun praktijkervaring te 
documenteren, zowel de successen als de problemen. Discussies over 
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inrichting en beheer van dergelijke gebieden zijn actueel, bv bij het 
lauwersmeer, de Friese Boezem, de laagveengordel Groningen/Dren-
the, de Oostvaardersplassen, lepelaarplassen en randmeren, De Marker 
Wadden, noordwest-Overijssel, Vogelplas Starrevaart, de Groene Jonker, 
Waverhoek/Groot Mijdrecht, de noordwaard in de Biesbosch en de schil 
van het naardermeer. Het lukt bijvoorbeeld niet om binnen de kades 
van het naardermeer geschikt riet te ontwikkelen voor de aangewezen 
n2000 soort Grote karekiet. Daarom kijkt men naar mogelijkheden om 
in de schil van Het Naardermeer eutrofe moerassen te ontwikkelen op 
voormalige landbouwgrond.
Voor de waterbeheerders is het bij dergelijke projecten van belang dat 
de ontwikkeling van moeras niet leidt tot achteruitgang van de KrW-
kwaliteitsindicatoren voor oppervlaktewater. relevante beleidsthema’s 
zijn dus vooral Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, realisatie NNN, leefge-
bieden/soortenbeleid, natuurherstel/ontwikkeling, maar ook klimaat-
verandering, waterberging, water/natuurrecreatie.

Dit onderzoek wil duidelijkheid geven over de mogelijkheden en proble-
men bij de ontwikkeling van eutrofe moerassen in het laagveen- en 
zeekleilandschap. Hiermee kunnen beheerders en beleidsmakers goed 
onderbouwde beslissingen nemen over toekomstige (her)inrichting en 
beheer van dergelijke gebieden. Dit moet bijdragen aan duurzame in-
standhouding en ontwikkeling van eutrofe moerassen, onder andere als 
habitat voor water- en moerasvogels, ten behoeve van overige natuur-
waarden en als locatie voor waterberging, natuurbeleving en recreatie.

Laagveen-	en	zeekleilandschap

‘Kansrijkdom voor ontwikkeling N2000 habitats in 
vernatte veengebieden’

In de komende decennia wordt het in delen van nederland door 
klimaatverandering, stijging van de zeespiegel en bodemdaling steeds 
lastiger om de huidige grondwaterstand vast te houden. Ook komt door 
inklinking en veraarding van veen veel CO2 vrij, waardoor de klimaat-

problematiek toeneemt. Op langere termijn is dit niet houdbaar en 
zullen we anders moeten omgaan met ons landschap. Hierbij wordt ge-
dacht aan vernatting, waarbij natte natuur en nattere vormen van land-
bouw (paludicultuur) kunnen worden ontwikkeld. Vernatting biedt ook 
een kans voor de duurzame instandhouding van bedreigde habitattypen 
als trilvenen (H4170A), blauwgraslanden (H6410) en veenmosrietlanden 
(H7140B) in laagveengebieden en beekdalen. Vernatting kan verzuring 
en aantasting door hoge n-depositie tegengaan, en mogelijk zorgen 
voor nieuwe plekken waar de habitattypen zich kunnen ontwikkelen.
Voordat er op grote schaal vernat kan worden, is meer inzicht nodig in 
de kansrijkdom van verschillende gebieden voor hoogwaardige natuur, 
om te voorkomen dat vernatting alleen maar leidt tot eutrofe moeras-
sen. De kansrijkdom voor natuur kan van gebied tot gebied verschillen, 
door verschillen in hydrologie en de hoeveelheid fosfor, kalk, ijzer en 
sulfaat in bodem, grond- en oppervlaktewater. Deze stoffen spelen een 
cruciale, maar ingewikkelde rol bij vernatting (wat betreft de rol van 
ijzer en calcium is nog veel discussie) en kunnen in verkeerde verhou-
dingen leiden tot sterke verruiging. Hier is al veel over bekend, maar 
een overkoepelend kennisoverzicht is tot dusverre nog niet beschikbaar.

Het thema vernatting speelt in het laagveen- en zeekleilandschap van 
laag-nederland, maar ook in de beekdalen van hoog-nederland en het 
agrarisch cultuurlandschap.
Dit onderzoek is belangrijk voor een beter inzicht in de te verwachten 
gevolgen van vernatting, en in het bijzonder in de mogelijkheden voor 
duurzame instandhouding van trilvenen (H4170A), blauwgraslanden 
(H6410) en veenmosrietlanden (H7140B) (kader van N2000/PAS). Daar-
naast speelt het onderzoek in op de behoefte om inrichting en beheer 
van natuur in natuurgebieden en het cultuurlandschap meer toekomst-
bestendig te maken. Trefwoorden hierbij zijn: bodemdaling tegengaan, 
CO2-neutraal ontwikkelen, ecosysteemdiensten als waterberging en 
het benutten van natuurlijke processen. Het bepalen van de abiotische 
kansrijkdom voor natuurontwikkeling door vernatting moet beschouwd 
worden als een vooronderzoek, nodig om de ontwikkelingen op land-
schapsschaal beter te kunnen sturen en benutten.
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Het doel van dit onderzoek is een betere bepaling van de kansrijkdom 
van vernatting voor (nieuwe) natuur. Deze kennis is belangrijk voor be-
staande natte natuur als trilvenen (H4170A), blauwgraslanden (H6410) 
en veenmosrietlanden (H7140B), maar ook voor de nabije toekomst, om 
te voorkomen dat vernatting in het agrarisch veenweidegebied alleen 
maar leidt tot eutrofe moerassen.
Hiervoor is een overzicht nodig van de al bestaande kennis over de inge-
wikkelde, maar cruciale rol van kalk, ijzer, sulfaat en fosfaat bij vernat-
ting in veengebieden in het laagveenlandschap, beekdalen en het agra-
risch veenweidegebied, in relatie tot de hydrologie. aan de hand van dit 
overzicht kunnen de nog aanwezige kennislacunes worden opgespoord. 
Daarnaast moet strategisch onderzoek naar deze kennislacunes worden 
uitgevoerd, mogelijk in aansluiting op het al lopende onderzoek naar 
vernatting in laagveengebieden (Wieden, Naardermeer, Nieuwkoop), 
dat deels door OBn en deels door de provincies wordt betaald.

Nat	zandlandschap

’herkolonisatie van bedreigde vlinders en bijen na 
herstelmaatregelen in het natte zandlandschap

In grote delen van het natte zandlandschap zijn de afgelopen decennia 
maatregelen uitgevoerd voor systeemherstel om negatieve effecten van 
verdroging, vermesting en verzuring te compenseren. Met name voor 
de vegetatie heeft dat ook tot aantoonbaar herstel van de kenmerkende 
flora geleid.
Zeldzame plantensoorten met kortlevende zaden en beperkte disper-
siecapaciteit vertonen weliswaar een veel minder succesvol herstel, 
maar in toenemende mate wordt er door de introductie van maaisel na 
ontgronden, plaggen of chopperen ook voor deze groep soorten succes 
geboekt. Bij dit herstel blijft de kenmerkende fauna evenwel achter. Dit 
geldt vooral voor habitattypen van natte heide, hoogveen en vochtige 
bossen. De vraag is nu enerzijds voor welke soorten zich dit probleem 
voordoet en anderzijds of herkolonisatie door deze soorten vooral be-
lemmerd wordt door 1) isolatie ten opzichte van bronpopulaties of door 
2) onvoldoende habitatkwaliteit? 
In dit onderzoek ligt de nadruk niet op verbetering van connectiviteit in 
gefragmenteerde landschappen, maar op grotere natuurgebieden waar 
in beginsel voldoende oppervlakte leefgebied gerealiseerd zou moeten 
kunnen worden.

Het verbeteren van de herkolonisatie van natuurgebieden na uitgevoerd 
herstel is een voorwaarde voor het bereiken van een gunstige Staat 
van Instandhouding voor Europese habitattypen in het kader van na-
tura2000, waarvoor kenmerkende soorten als kwaliteitsindicatoren gel-
den. Voor het nationale beleid is in de nieuwe Wet natuurbescherming 
vastgelegd dat (ernstig) bedreigde soorten wettelijk beschermd zijn en 
er zorg gedragen moet worden voor “het behoud of het herstel van een 
gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing bedreigde of 
speciaal gevaar lopende van nature in nederland in het wild voorko-
mende dier- en plantensoorten”. Herstel van duurzame populaties van 
bedreigde diersoorten geeft daarmee invulling aan de nationale en 
Europese ambities tot het behoud en herstel van biodiversiteit.

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is het voor een 
gerichte selectie van kenmerkende en bedreigde diersoorten van het 
natte zandlandschap vast te stellen wat de knelpunten voor herkolonisa-
tie zijn in grote natuurgebieden waar maatregelen voor systeemherstel 
zijn uitgevoerd. Dit betekent het onderbouwen van hetzij dispersielimi-
tatie, hetzij een ondanks uitgevoerde maatregelen nog ontoereikende 
habitatkwaliteit of een combinatie daarvan. 
Het tweede doel is om concrete kansen te benoemen en een plan van 

aanpak op te stellen om knelpunten ten aanzien van dispersielimitatie 
en/of beperking in habitatkwaliteit op te lossen, door uitvoering van 
aanvullende herstelmaatregelen, vergroting van connectiviteit van 
bronpopulaties en hersteld habitat binnen het terrein dan wel herintro-
ductie.

Nat	zandlandschap

’programma Ontwikkeling en herstel heischraal 
grasland in Nederland’

In mei 2017 verscheen het rapport “Naar een actieplan heischrale gras-
landen”. Hierin wordt bevestigd dat er heel weinig heischraal grasland 
over is in nederland. Behoud van de huidige groeiplaatsen is bij lange 
na niet genoeg om duurzaam behoud te realiseren. Daarom is een 
belangrijke pijler onder het behoud van dit habitattype het op korte 
termijn realiseren van nieuwe heischrale graslanden.
Hoewel er op veel plekken in nederland wordt gewerkt aan omvorming 
van landbouwgrond en/of bos naar heide en heischraal grasland, is ook 
de optelsom van deze projecten nog onvoldoende en zijn aanvullende 
maatregelen noodzakelijk. Er zal op vrij grote schaal (her)introductie 
van kenmerkende soorten moeten plaatsvinden (zie ook de herstel-
strategie). Daarbij is kweek van materiaal, keuze van bronpopulaties, 
keuzes maken in de verdeling van beschikbaar maaisel nodig om deze 
projecten uiteindelijk succesvol te laten zijn. Daarnaast is de meest 
actuele kennis over het herstel van basenbezetting in de bodem in de 
meeste projecten nog niet goed gebruikt. Dat kan alleen als de reeds 
in gang gezette inrichtingsprojecten worden ondersteund door een 
wetenschappelijk begeleid programma. Op deze wijze wordt ook een 
goede terugkoppeling geborgd: de programmatische monitoring en 
onderzoek zorgt voor een snelle en feitelijke aanpassing van herstelstra-
tegieën.

Dit voorstel gaat over de droge en vochtige heischrale graslanden op 
de hoge zandgronden en de duinen. Het is een prioritair habitattype 
(H6230) dat zo sterk is achteruit gegaan in de afgelopen decennia dat 
het bij ongewijzigd beleid en beheer niet ondenkbaar is dat het habitat-
type verdwijnt uit nederland. De urgentie om snel nieuw heischraal 
grasland te realiseren is zeer groot. In het kader van de paS worden in 
de komende jaren versneld locaties ingericht waar nieuw heischraal 
grasland is beoogd. Nederland heeft zich verplicht om hier uitvoering 
aan te geven.

aanleiding voor dit onderzoek zijn alle inrichtingsprojecten ‘Uitbreiding 
heischraal grasland’ die in het kader van de paS op korte termijn zullen 
worden uitgevoerd. Op 30 oktober 2017 is op initiatief van Natuur-
monumenten in Havelte een workshop georganiseerd waar terreinbe-
heerders, onderzoekers en provincies aanwezig waren. Daarbij is de 
noodzaak voor een programmatische, wetenschappelijke ondersteuning 
voor deze projecten onderschreven. 
Het doel van dit onderzoek is: “het testen van inzichten voor nieuwvor-
ming en herstel van heischraal grasland op praktijkschaal, het meten 
van de effecten, het analyseren daarvan en het terugkoppelen naar een 
aangepaste, verbeterde herstelstrategie”.

Bodemfauna en (macro)fauna zijn geen onderdeel van dit onderzoek. 
Het belang is natuurlijk groot, maar leent zich beter voor een speci-
fiek onderzoek. Daar waar bij de individuele projecten gegevens over 
dagvlinders, wilde bijen, loopkevers e.d. worden verzameld zullen deze 
gebruikt worden bij de analyse.
De afbakening van het onderzoek zijn de heischrale graslanden op 
de pleistocene zandgronden. De heischrale graslanden in de duinen 
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en in het heuvelland hebben gedeeltelijk andere eigenschappen en 
een andere herstelstrategie. Desalniettemin zullen de inzichten uit dit 
onderzoek voor een deel ook gebruikt kunnen worden in de duinen en 
het heuvelland. 

De kern van dit voorstel is dus de samenhang tussen de projecten in 
voorbereiding die uitbreiding van heischraal grasland beogen. Deze 
projecten hebben een aanzienlijk grotere kans van slagen als project 
overstijgend wordt samengewerkt met deskundigen op het gebied 
van herintroductie en bodemchemische maatregelen. Dit programma 
organiseert een aantal project overstijgende activiteiten als het gebruik 
van de meest recente kennis over bodemkwaliteit en bodemchemie, 
kweek van materiaal en specifieke kennis over de beste verdeling van 
soorten en maaisel.. Bovendien brengt dit programma de resultaten 
van het praktijkherstel samen, analyseert deze en doet snel voorstellen 
en aanbevelingen voor een nog betere aanpak voor het herstel van be-
staande heischrale graslanden en de ontwikkeling van nieuw heischraal 
grasland.
Het wetenschappelijk volgen van deze experimenten op praktijkschaal is 
nodig om de ervaringen snel te kunnen omzetten naar een nog betere 
herstelstrategie voor heischraal grasland.
Voor dit onderzoek is het relevant dat zich een “voorlopersgroep” heeft 
gevormd voor de ontwikkeling van nieuwe heischrale graslanden. Deze 
groep bestaat uit betrokken mensen van diverse organisaties om samen 
te doen wat ieder afzonderlijk niet voor elkaar kan krijgen. Bovendien 
moet het gaan om projecten die ook daadwerkelijk in de komende 2-4 
jaar kunnen worden uitgevoerd. Deze “voorlopersgroep” bestaat uit 
terreinbeheerders, onderzoekers en provincies (Drenthe, Gelderland, 
Friesland, Noord-Brabant).

Rivierlandschap

‘Natte overstromingsvlakte in het rivierengebied’

In Europa en ook in nederland zijn de natte overstromingsvlaktes langs 
grote rivieren zeer sterk in areaal afgenomen en verdroogd. Een natuur-
lijk rivier-ecosysteem bestaat uit een grote diversiteit aan leefgebieden 
met als belangrijke sturende factor de overstroming met rivierwater. 

Volgens het ‘Flood pulse Concept’ is periodieke overstroming de belang-
rijkste factor die biota in riviersystemen bepaalt, waarbij de primaire 
en secundaire productie in de overstromingsvlakte essentieel is voor 
fauna in de rivier. Voor de gematigde zone is van belang in hoeverre dit 
samenvalt met groeiseizoen.
Een natuurlijke overstromingsvlakte wordt gekenmerkt door stagne-
rend water waardoor ondiepe watervlaktes ontstaan, waarin het water 
maar langzaam uitzakt. Deze gebieden blijven tot in de zomer drassig 
en worden gekenmerkt door een grazige, ruige vegetatie, moeras of 
broekbos. De overstromingsvlaktes beslaan een aanzienlijk deel van 
het rivierengebied en hebben een hoge soortenrijkdom en biomassali-
teit aan macrofauna, amfibieën en vissen. Deze soortgroepen vormen 
stapelvoedsel voor een gevarieerd voedselweb.
Het Nederlandse rivierengebied bestaat echter momenteel hoofdza-
kelijk uit permanent natte delen (hoofdgeul) en vrijwel geheel droge 
delen (uiterwaarden); gebieden met een overstromingsfrequentie van 
20-150 dagen per jaar komen nauwelijks meer voor. Dit hangt samen 
met de aanwezigheid van zomer- en winterdijken en daarnaast door 
insnijding van de rivierbodem in combinatie met opslibbing van de in-
geperkte overstromingsvlakte die leidt tot voortschrijdende verdroging 
van de uiterwaarden. Buitendijkse graslanden veranderen bij opkomend 
water – hoger dan de zomerdijk - binnen korte tijd in een plas, maar zijn 
gedurende het groeiseizoen vrijwel volledig droog. Dit abrupte regime 
maakt het rivierengebied onleefbaar voor de levensgemeenschappen 
van natuurlijke overgangszones met (tijdelijke) plas-dras situaties waar-
door er voor veel karakteristieke diersoorten geen functioneel leefge-
bied aanwezig is.

De overstromingsvlakte speelt een belangrijke rol in de levenscyclus van 
een aantal habitatsoorten van het natura 2000-gebied rijntakken met 
name Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, Kamsa-
lamander, Meervleermuis en Bever. Daarnaast biedt de overstromings-
vlakte plaats aan specifieke (moeras)habitats voor diverse aangewezen 
broedvogelsoorten. Voor enkele soorten geldt een specifieke sense 
of urgency voor de watercondities (Roerdomp en Grote karakiet) en 
wateropgave (Porseleinhoen en Kwartelkoning) die rechtsreeks verband 
houdt met de ondiepe overstromingsvlakte. Daarnaast zijn er diverse 
andere aangewezen broedvogels (Woudaapje, Watersnip, Blauwborst) 
en niet-broedvogels (m.n. steltlopers, vis-etende vogels en grondeleen-
den) die thuishoren in deze waterrijke gebieden van het rivierengebied. 
Het ontwerp-beheerplan Natura 2000 Rijntakken vraagt specifiek aan-
dacht voor de realisering van overstromingsvlaktes/plas-dras situaties 
als opgroeigebied en foerageergebied voor genoemde soorten.

Het doel van het onderzoek is het ontsluiten van de kennis over het 
ecologische functioneren van de laag gelegen delen van de overstro-
mingsvlakten om richtlijnen te formuleren voor herstel en ontwikke-
ling. Voor de laag-dynamische, permanent aquatische systemen in het 
rivierengebied is reeds een kennisdocument voorhanden, voor de natte 
overstromingsvlakte nog niet.
Het onderzoek gaat in op de rol van de overstromingsvlakte in het 
(natuurlijke) rivierecosysteem, kenmerken van de laag gelegen overstro-
mingsvlakte (hydrologisch en morfologisch), kenmerkende soorten en 
de rol van de overstromingsvlakte in het voedselweb.

Cultuurlandschap

Voor het Cultuurlandschap zijn pas aan het eind van het jaar 2018 twee 
grote onderzoeken in uitvoering genomen en daarom zijn voor dit land-
schap geen nieuwe onderzoeksvoorstellen ingediend voor 2019.
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4 Kennisverspreiding en kennis delen
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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 OBN-
rapporten als zelfstandige publicaties op de website te publiceren.

De nieuwe activiteiten die in 2019 zullen worden uitgevoerd worden 
hieronder kort benoemd; doorlopende jaarlijkse communicatieactivitei-
ten als nieuwsbrief, artikelen wordt verwezen naar eerdere jaarplannen.

4.1 cOmmuNIcatIestrategIe 

Doel van OBn natuurkennis is niet alleen het ontwikkelen van nieuwe 
kennis maar ook het ontsluiten en delen van bestaande kennis: kennis-
verspreiding en kennis delen is daarom de tweede poot waar het ken-
nisnetwerk voor staat. Om de communicatie over en door het netwerk 
te borgen, wordt in 2019 het de communicatiestrategie geactualiseerd. 
Daarvoor zal een evaluatie van het bestaande communicatieplan voor 
het OBn worden uitgevoerd.

Communicatie in en door het Kennisnetwerk OBN heeft twee doelen:
1. een brede naamsbekendheid genereren voor het Kennisnetwerk OBn 

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

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

In 2019 worden de 3 hoofdlijnen voor kennisverspreiding gecontinu-
eerd:
1. het vanaf 2019 garanderen van de regelmatige actualisering van de 

website van het OBn; ontwikkelen van enkele themapagina’s zoals 
begrazing, landschapsecologische systeemanalyse, hoogveenherstel 
en faunabeheer;

2. doorgaan met de succesvol gebleken formules:
• de veldwerkplaatsen;
• brochures die inzichten in een landschap, habitat of thema sa-

menvatten (stuifzanden, heide, bossen, vogels (met VB), hoog-
veen 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 2019 een symposium over 
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4.2 cOmmuNIcatIeactIvIteIteN  
OBN NatuurKeNNIs

publicatielijst OBN 2000 t/m 2018 (> 18 jaar!)
Doel is om in 2019 een compleet overzicht te publiceren van alle pu-
blicaties die door het Kennisnetwerk OBN in de afgelopen 18 jaar zijn 
gepubliceerd (rapporten, populaire brochures, adviezen, monitoringrap-
porten en artikelen zowel Nederlandstalig als Engels).

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!) contac-
ten met journalisten (dagbladen, tijdschriften als Landeigenaar, Roots, 
Nieuwe Veluwe, Bionieuws). Een lijst van perscontacten is aangelegd.

Films
De ambitie is om over elk landschapstype een filmpje te produceren met 
een algemene inleiding op OBN, met afwisselende beelden en korte ge-
sprekken 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.

Beekdallandschap
Begin 2019 wordt een werkbijeenkomst met water- en beekdalbe-
heerders 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.

Cultuurlandschap
Er zal voor boerenbeheerders van akkerranden en ecologische verbin-
dingszones een cursus worden gegeven in samenwerking van de anV 
Kempenland (benodigd €1.000 incl. btw).
Een netwerkbijeenkomst voor de kern én brede schil van het DT ‘Samen 
sterk voor het cultuurlandschap’ in het najaar van 2019. Beoogd aantal 
deelnemers: 70.
Doel is de verbinding versterken tussen de kern en de schil van het 
DT-cultuurlandschap en de verbinding tussen DT en collectieven. Het 
DT-cultuurlandschap bestaat uit 18 leden met daaromheen een schil 
van circa 70 personen die een relatie hebben met het landelijk gebied.  
Via deze bijeenkomst willen we doormiddel van enkele lezingen en 
groepsdiscussie meer inzicht krijgen in wat er speelt, waar informatie- 
en onderzoekbehoeftes liggen met betrekking tot het landelijk gebied/
anlb. Het is goed om de verbinding tussen collectieven en het DT te 
versterken en zodoende een directere lijn aan te leggen om vragen 
sneller helder te krijgen. Ook wordt op deze manier helder wat we van 
elkaar kunnen verwachten en op welke wijze kern en schil hun samen-
werking verder kunnen ontwikkelen.
Gevraagd budget: € 5.000,-.

Droog zandlandschap
Er zal over de vele lopende onderzoeken naar de toepassing van steen-
meel met onderzoekers een kennisdag worden georganiseerd. Dit mede 
in relatie tot de herziening van de herstelstrategieën PAS en nieuwe 
onderzoeksplannen van bijv. de provincies.
De brochure over stuifzanden zal worden geactualiseerd nadat de resul-
taten van het lopende onderzoek op de Veluwe bekend zijn.

Duin en kustlandschap
Voorzetting van de communicatie (o.a. een Nieuwsbrief) over het 
project ‘Kleinschalige verstuiving’ in combinatie met onderzoek naar 
herstel van konijnenpopulaties ten behoeve van de maatregelen in de 
diverse paS-gebiedsplannen.

Heuvellandschap
In 2017-2018 is het OBn-project ‘Versterking van connectiviteit voor 
soorten van hellingschraallanden’ uitgevoerd. In de rapportage worden 
aanbevelingen gedaan voor de uitvoering van inrichting en beheer. Via 
OBn zijn de betrokken terreinbeheerders wel op de hoogte. Voor de 
gemeenten in het Heuvelland is er echter nog een slag te slaan in de 
communicatie over de praktische mogelijkheden voor versterking van 
de ruimtelijke samenhang van de hellingschraallanden langs lijnvormige 
elementen.

Voorstel is om met name voor provincie limburg en de gemeenten in 
de regio de knelpunten en kansen voor de soorten van hellingschraal-
landen samen te vatten in een brochure (A4 in kleur, ca. 16 pp.) in een 
oplage van 500 stuks; deze zal ook online beschikbaar komen.
Voorts zal een themamiddag worden georganiseerd, waarin de drie 
auteurs van het rapport de inzichten en bevindingen toelichten, zodat 
het belang van de lijnvormige elementen ook bij de gemeenten nadruk-
kelijker op de agenda van het groenbeheer zal komen te staan. naar 
aanleiding van de themamiddag zal een persbericht uitgaan naar o.m. 
de lokale media.
De kosten van het project worden geraamd op € 13.000,– incl. BTW.

Laagveen- en zeekleilandschap
Het houden van een expert-meeting over vernatting op landschaps-
schaal in relatie tot natura2000-gebieden.

Nat zandlandschap
De Hoogveenwebsite zal in het eerste kwartaal van 2019 (eindelijk) live 
gaan.

Rivierenlandschap
Kennisbijeenkomst ambtenaren rivierprovincies uitnodigen, maar ook 
uiterwaard- en rivierbeheerders. Provincies zijn wat betreft rivierenon-
derzoek nog niet goed aangehaakt bij het deskundigenteam rivieren-
landschap.
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Doel is om zowel afgerond als recent gestart onderzoek presenteren, 
om belang van rivieronderzoek bij provincies te belichten en hun te 
laten aanhaken bij het DT. Als voorbeeld kan het afgeronde onderzoek 
naar laag-dynamische milieus en het kwelmilieu onderzoek gepresen-
teerd worden, maar ook tussenresultaten van het diepe plassen onder-
zoek en het overstromingsvlakte onderzoek passen goed.
periode:september 2019
Opzet: ochtend of middag met drie of vier presentaties. Met afsluitende 
discussie over wat provincies aan kennis nodig hebben.
Budget:€ 10.000 inclusief btw (voor sprekers, catering en zaalhuur en 
verslaglegging).

presentatie kaartmateriaal rivierenlandschap op www.natuurkennis.nl 
op een aparte pagina voor publicaties van het rivierenlandschap. 
Daarbij veel kaartmateriaal dat rommelig en niet helder weergegeven. 
pagina moet zo worden verbeterd dat het kaartmateriaal helder en dui-
delijk is te vinden en te gebruiken. Investering in de toekomst, omdat 
we alleen maar meer kaartmateriaal zullen krijgen.
Kosten: € 3.500,- (inclusief btw).

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 stik-
stof 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. In 2019 
zal een brochure verschijnen.
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5.1 FINaNcIerINg

Het budget dat beschikbaar is voor OBn natuurkennis en haar activitei-
ten (onderzoek, bijeenkomsten, vacatie, communicatie) bestaat in 2019 
in totaal uit 1,75 miljoen euro. De financiering wordt gevormd door 2 
geldstromen: 9,5 ton van IpO/BIJ12 voor het uit te voeren onderzoek en 
een subsidie van 8,15 ton van het ministerie lnV voor communicatie en 
de instandhouding van het netwerk.

De inzet voor de financiering voor de komende jaren blijft langs de 
volgende twee pijlers gericht op het vergroten van het budget voor het 
kennisnetwerk.
• een structureel budget voor wetenschappelijke onderbouwing van 

de uitvoering van het natuurbeleid (paS, inrichting van het nationaal 
natuurnetwerk, SNL en agrarisch natuurbeheer); naar analogie van 
het r&D-beleid waarin ca. 2,5% van investeringen wordt gereser-
veerd voor kennisontwikkeling;

• cofinanciering door individuele provincies, waterschappen, RWS, 
Stowa e.d. vanwege de samenhang met andere maatschappelijke op-
gaven waarbij een wederzijds voordeel te behalen is, zoals watervei-
ligheid (kust en grote rivieren), zoetwatervoorziening (water bergen 
en water sparen), klimaatbestendige steden, grotere benutting 
(biomassa, CO2-opslag, recreatie).

5. Begroting 2019

5.2 uItgaveN

In de begroting van OBn natuurkennis worden vier groepen van 
uitgaven onderscheiden. De uitgaven voor kennisontwikkeling worden 
geheel gefinancierd door IPO/BIJ12 (al of niet met cofinanciering door 
andere externe partijen).
De overige uitgavenposten (kennisarticulatie door deskundigenteams, 
communicatie, coördinatie VBnE, aanbestedingen, communicatie, 
advisering en monitoring) worden gefinancierd uit de subsidie van het 
ministerie lnV.
Onderstaand wordt een volledig kwantitatief overzicht van de bestedin-
gen in 2019 gegeven.

Onderzoek
Vanaf 2019 zal BIJ12 de aanbestedende dienst zijn voor de OBN-onder-
zoeken en daardoor zal maximaal €50.000 van de uitgaven (uren en 
externe kosten) door BIJj12 worden uitgegeven.

werkzaamheden vBNe
De VBnE coördineert de uitvoering van de organisatie en activiteiten 
van OBn natuurkennis. Deze werkzaamheden houden o.a. in het onder-
steunen van het Platform DT’s en de Adviescommissie OBN, het onder-
steunen van de secretarissen/DT’s, het begeleiden van offertetrajecten 
(aanbestedingen), het begeleiden van de onderzoeken, het coördineren 
van de kennisontsluiting en communicatie (zie onderstaande tabel voor 
onderverdeling van de uren).
Door de rol die BIJ12 vanaf 2019 heeft in de aanbestedingen is de totale 
inzet van de VBnE met 150 uur verminderd.
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Dt of algemeen project Budget
Beekdallandschap Kennisdag € 3.000

Cultuurlandschap Cursus en netwerkbijeenkomst € 7.500

Droog zandlandschap Kennisdag steenmeel
Brochure stuifzanden

€  3.000
€ 12.500

Duin en Kustlandschap Kennisverspreiding kleinschalige verstuiving in combinatie met nieuw onderzoek naar konijnen-
populatie

€  3.000

Heuvellandschap Brochure lijnvormige verbindingen/symposium €  13.000

nat zandlandschap Website Hoogveenherstel €  5.000

rivierenlandschap Kennisdag rivierherstel voor provincies en presentatie kaartmateriaal op de website €  13.500

EG fauna/alle DT’s Presentatie Brochure over fauna en maatregelen N-depositie € 5.000

Diverse DT’s Reservering kleine uitgaven DT’s (workshop, opmaak, verslag, stands, presentaties, folders, etc.) €  5.000

Beheerdersdag Sprekers voor 3 workshops €  4.000

natuurkennis.nl Engelse samenvattingen uitbreiden en apart als pdf publiceren €  5.000

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

€  5.000

algemeen reservering voor de ecologische stresstest € 50.000

algemeen Onderzoek naar behoefte aan strategische communicatie door OBN gericht op managers en 
bestuurders

€ 15.000

totaal € 149.500

activiteiten programma-leider 
(uur)

programma- 
medewerker

administratief  
medewerker (u)

algehele coördinatie 400 250

Begeleiden offertetrajecten 125 225

Begeleiden onderzoeken 200 300

redigeren en opmaak rapporten 100

Begeleiden activiteiten voor kennis delen 300 150

Organisatorische ondersteuning symposia en veldwerkplaatsen 50 50 180

tOtaal 1.075 1.075 180

Tabel 5.2 Uitgaven t.b.v. communicatieactiviteiten in 2019

Tabel 5.3 Onderverdeling uren
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5.3 BegrOtINg OBN NatuurKeNNIs 2019

De opzet en omvang van de begroting van het Kennisnetwerk OBn in 
2019 is vrijwel overeenkomstig de begroting voor 2018 (door ministerie 
LNV goedgekeurd).
Het resultaat van de begroting van 2018 is op 1 januari 2019 nog niet 
in detail bekend. Een eventueel overschot op de begroting van 2018 zal 
in overleg met lnV worden gereserveerd voor vervolg-monitoring van 
afgerond onderzoek en voor communicatie-activiteiten.

INKOMSTEN

Toegekende financiering (netwerk, communicatie, coördinatie) door Ministerie van LNV € 816.000

Toegekende financiering kennisontwikkeling door IPO/BIJ12 € 950.000

Cofinanciering kennisontwikkeling door provincies en anderen € 420.000

Aanvullende opdrachten p.m.

Cofinanciering adviesaanvragen p.m.

TOTAAL € 2.186.000

Alle bedragen in de begroting zijn in euro’s en inclusief 21% BTW
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1  Kennisontwikkeling 
1.1 Programma Ontwikkeling en Herstel Heischraal grasland in Nederland 160.000€        
1.2 Herstel van droge en natte heide door steenmeelgift - de middellange termijn 400.000€        
1.3 Kansrijkdom voor ontwikkeling N2000 habitats in vernatte veengebieden 150.000€        
1.4 Kolonisatieproblemen voor fauna na herstelmaatregelen in het natte zandlandschap 70.000€         
1.5 Duurzaam veiligstellen van H6110* Pionierbegroeiingen op rotsbodem 100.000€        
1.6 Ontwikkeling en beheer eutrofe moerassen 100.000€        
1.7 Ruimte voor zand – Ontwikkeling van een nieuwe beheerstrategie voor een dynamisch mozaïek 290.000€        
1.8 Overstromingsvlakte in het rivierengebied 100.000€        

Subtotaal 1.370.000€     
2 Kennisarticulatie

2.1 Stuurgroep en Adviescommissie nieuwe stijl 6.120€           
2.2 Vergoeding voorzitters 71.400€         
2.3 Vergoeding Vice-voorzitters 45.900€         
2.4 Vergoeding secretarissen 91.800€         
2.5 Vergoeding onderzoekers 30.600€         
2.6 Werkbudget DT's 8.160€           
2.7 Ondersteuning uitwerking kennisvragen 24.480€         

Subtotaal 278.460€        
3 Kennisverspreiding n.a.v. onderzoeksresultaten

2.1 Nieuwsbrief 12.240€         
2.2 Jaarverslag 7.650€           
2.3 Opmaak en druk OBN rapporten en brochures/flyers en Jaarplan 12.240€         
2.4 Redactie website natuurkennis 8.160€           
2.5 Onderhoud website 1.530€           
2.6 Publiceren OBN onderzoeksresultaten in Engels 5.100€           
2.7 Kennisverspreiding over nieuwe onderzoeksresultaten OBN en/of kennismontage in de vorm van 

bijeenkomsten, (internationale) symposia, brochures, flyers, de beheerdersdag 127.500€        
2.8 Kennisverspreiding voor betekenis OBN onderzoeksresultaten voor bestuur/beleid 15.300€         
2.9 Advisering door deskundigen over natuurherstel/natuurbeheer 30.600€         

Subtotaal 220.320€        
4  Ondersteuning en coördinatie OBN Kennisnetwerk 

3.1 Inzet programmaleider 116.127€        
3.2 Inzet programma medewerker 97.359€         
3.3 Inzet secretariaat 11.108€         
3.4 Financiële administratie 7.395€           
3.5 Accountantsverklaring 2.530€           

Subtotaal 234.518€        
5 Ondersteuning aanbestedingen OBN onderzoek

5.1 Aanbestedingen 33.742€         
5.2 Vergoeding beoordelingscommissies 8.160€           

Subtotaal 41.902€         
6 Langjarige monitoring OBN-experimenten

6.1 Monitoring afgeronde OBN experimenten voor inzicht in effecten natuurherstel op lange termijn 40.800€         
Subtotaal 40.800€         
Totaal 2.186.000€     

UITGAVEN 
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Bijlage 1 stand van zaken onderzoek Jaarplannen 2014-2018 en  
verwachte uitgaven onderzoek 2019
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Projectnaam Cofinanciering Totaalbedrag
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73.162

Projectnaam Cofinanciering Totaalbedrag
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121.831 121.831 25.031
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Projectnaam Cofinanciering Totaalbedrag
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73.412 25.000 98.412 25.812

149.919 149.919 59.169

74.921 74.921 149.841 106.480

29.905 29.905 afgerond

21.438 21.438 afgerond

18.652 18.652 afgerond
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Projectnaam Cofinanciering Totaalbedrag
97.471 102.500 199.971 72.600

Acrotelmvorming 149.757 149.757

194.892 194.892 72.600

59.517 59.517 afgerond

197.773 50.000 247.773 36.300

80.012 80.000 160.012 84.700

20.578 20.578 12.108

Projectnaam Cofinanciering Totaalbedrag
200.000 100.000 300.000 121.000

50.000 25.000 75.000

79.346 33.000 112.346 81.070

149.862 149.862 110.500

Duinbegrazing**** 84.618 15.000 99.618 20.968

74.969 75.000 149.969 45.073

36.910 50.000 86.910

47.314 75.000 122.314 60.500

43.000 15.000

75.000 75.000 150.000

65.000 110.000 175.000

Onbesteed 18.981
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Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de VBNE en gefinancierd door 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en BIJ12

 
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)

Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen

0343-745250

W.A. (Wim) Wiersinga
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Programmaleider Kennisnetwerk OBN
0343-745255 / 06-38825303

w.wiersinga@vbne.nl

M. (Mark) Brunsveld MSc
Programma-medewerker OBN
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