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VOORWOORD
Met plezier bied ik u het OBN Jaarverslag 2018 

aan. We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar, 

waarin veel werk is verzet om tot een nieuwe OBN 

periode te komen. En dat is gelukt!

BIJ12 (namens de gezamenlijke provincies), het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel- 

kwaliteit en de VBNE hebben de samenwerking ten 

behoeve van het Kennisnetwerk OBN Natuurkennis 

bezegeld in een nieuwe overeenkomst voor 2019 

t/m 2024. Over de details daarvan meer verderop in 

dit Jaarverslag.

Maar het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe 

kennis over natuurherstel en -beheer ging ook 

door. Zo zijn er in 2018 maar liefst elf onderzoeken 

opgestart waarbij veel partijen zoals provincies, 

waterschappen en Rijkswaterstaat extra cofi-

nanciering beschikbaar stelden. Daarmee is het 

budget in 2018 voor onderzoek met 60 procent 

opgelopen tot bijna € 1,5 miljoen. Mijn dank gaat 

daarbij uit naar de OBN Deskundigenteams die 

hier veel werk voor hebben verzet.

Voorbeelden van onderzoeken die zijn opgestart is 

het onderzoek naar herstel van trilvenen waarbij 

vraat door de Amerikaanse rivierkreeft van grote 

invloed is. Een urgent probleem waar natuur- en 

waterbeheerders mee worstelen. Ander voorbeeld 

is het onderzoek naar uiterwaardplassen, waarbij 

een ecologisch afwegingskader wordt ontwikkeld 

waarmee rivierbeheerders onderbouwde keuzes 

kunnen maken voor het verondiepen of juist niet. 

Inmiddels is dat een maatschappelijke probleem 

dat de lokale en landelijke politiek bezig houdt.

Een andere discussie die bij OBN speelt, is de toe-

passing van steenmeel als herstelmaatregel voor 

ecosystemen van droge zandbodems. Afgelopen 

jaar kwam een OBN-rapport uit over toepassing 

van steenmeel bij heideherstel dat in 2014 was 

opgestart. Beheerders willen graag aan de slag 

omdat er weinig andere maatregelen voorhanden 

zijn. Onderzoekers houden een slag om de arm 

omdat we de eerste effecten op korte termijn zien 

maar nog niet de langere termijn en of er positieve 

effecten zijn op de biodiversiteit.

Juist in discussies zoals hierboven benoemd is 

het zo belangrijk dat beleid, onderzoek en beheer 

elkaar blijven ontmoeten binnen de Deskundigen-

teams en de nieuwe Adviescommissie en  

Stuurgroep van het Kennisnetwerk OBN. En  

gelukkig blijft dat zo in de nieuwe OBN periode!

Teo Wams

Voorzitter OBN Adviescommissie
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Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) bestaat 

sinds het begin van de jaren negentig als advies- en onderzoeksprogramma 

van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het kennis- 

netwerk was van oudsher gekoppeld aan het Subsidieprogramma 

Effectgerichte Maatregelen dat zich richtte op het tegengaan van de effecten 

van verzuring, vermesting en verdroging in natuurgebieden. Vanwege de 

goede resultaten van het kennisnetwerk is in 2006 de doelstelling verbreed 

naar natuurherstel in het algemeen en naar landschapsschaal.

Doel
Het Kennisnetwerk OBN heeft als doel de ontwikkeling, ontsluiting,  

verspreiding en benutting van kennis over natuurherstel en natuurbeheer  

ten behoeve van Natura 2000, PAS, leefgebiedenbenadering, ontwikkeling 

van nieuwe natuur (het nationaal natuurnetwerk) en het cultuurlandschap.

Binnen het netwerk signaleren bos- en natuurbeheerders, onderzoekers 

van universiteiten en adviesbureaus en beleidsmakers van rijk, provincies en 

waterschappen samen problemen in het herstel, ontwikkeling en beheer van 

natuur en zetten deze om in onderzoeksvragen. Het onderzoek moet leiden 

tot concrete maatregelen voor beheer, behoud en herstel van bos en natuur. 

Het onderzoek wordt via een aanbestedingentraject aan onderzoeksinstel-

lingen gegund. Tijdens de gehele cyclus van probleemverkenning tot aan de 

verspreiding van kennis werken beheerders, onderzoekers en beleidsmakers 

intensief samen in deskundigenteams. Het Kennisnetwerk OBN wordt  

gecoördineerd door de VBNE.

In 2018 is, op basis van de evaluatie in 2017, een advies over de toekomst 
van het Kennisnetwerk OBN opgesteld en vervolgens een nieuwe samen-
werkingsovereenkomst getekend. 

Lees meer ›

Samenwerking 
Het Kennisnetwerk OBN streeft naar samenwerking 

met andere organisaties en kennisprogramma’s bij de 

financiering van onderzoek, publicaties en activiteiten: de 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), 

Ruimte voor de Rivier/Deltaprogramma, het Programma 

Rijke Waddenzee, het Waddenfonds, het Prins Bernard 

Cultuurfonds, de Nederlandse organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek (NWO), de Programmatische 

Aanpak Stikstof (PAS) en Europese programma’s als 

LIFE+ en het Natura 2000 Biogeographical Process. Het 

Kennisnetwerk is in 2016 lid geworden van de Society for 

Ecological Restoration Europe.

Deskundigenteams 
De motor van het OBN-netwerk  

zijn de acht deskundigenteams:

• Beekdallandschap

•  Cultuurlandschap

•  Droog zandlandschap

•  Duin- en kustlandschap

•  Heuvellandschap

•  Laagveen- en zeekleilandschap

• Nat zandlandschap

• Rivierenlandschap

en de Expertisegroep Fauna.

ORGANISATIE
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In 2017 heeft Bureau ZET in opdracht van BIJ12/

LNV het Kennisnetwerk OBN geëvalueerd (zie 

hiervoor het Jaarverslag 2017). Uit de evaluatie 

bleek dat er ruimte en noodzaak was voor verbete-

ring. Als vervolg daarop hebben het ministerie van 

LNV, BIJ12 en VBNE een Commissie Ontwikkeling 

OBN ingesteld die advies mocht uitbrengen over 

de nieuwe invulling van het kennisnetwerk voor de 

komende samenwerkingsperiode. De kern van het 

advies van deze commissie is een sterkere binding 

van het beleid aan het kennisnetwerk (tot uiting ko-

mend in een ander sturingsmodel) en een vergroot 

rendement van het OBN door een betere koppeling 

aan andere kennisprogramma’s.

Het ministerie van LNV, BIJ12 - namens de 12 

provincies - en de Vereniging van Bos- en Natuur-

terreineigenaren (VBNE) namens de natuurbeheer-

ders in Nederland, hebben vervolgens in december 

2018 de samenwerking ten behoeve van het Ken-

nisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwa-

liteit (OBN) voor een nieuwe periode van zes jaar 

2019-2024 bezegeld in een nieuwe overeenkomst. 

Elk jaar stellen de provincies € 9,5 ton beschikbaar 

voor onderzoek en het ministerie € 8,5 ton voor 

kennisverspreiding en organisatie.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken 

gemaakt over de onderzoekplanning, de aanstu-

ring, de werkwijze en de ondersteuning van het 

Kennisnetwerk OBN. Met de nieuwe overeenkomst 

“OBN Natuurkennis 2019-2024” is de voortzetting 

van dit landelijke, betekenisvolle kennisnetwerk 

voor het natuurbeheer gewaarborgd.

Parallel aan de overeenkomst hebben de drie part-

ners afspraken gemaakt over de uitvoering van een 

gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden van 

een verbreding en rendementsverbetering van het 

kennisnetwerk door een betere aansluiting van de 

ontwikkelde kennis op het beleid en beheer.

Dit onderzoek, de “Extra Impuls”, zal 1,5-2 jaar 

duren. Onderdeel van de “Extra Impuls” is het 

onder begeleiding van het Planbureau voor de 

Leefomgeving laten uitvoeren van een ecologisch 

assessment, in nauwe samenhang met de evalua-

tie Natura 2000 / Natuurpact.

Zowel de evaluatie uit 2017, het advies van de 

Commissie Ontwikkeling OBN als de getekende 

samenwerkingsovereenkomst zijn te vinden op de 

OBN-website: 

   www.natuurkennis.nl/publicaties/jaarplannen- 

en-verslagen

Advies over het OBN en vernieuwde samenwerking
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-jaarverslag-2017-002.cd3ef5.pdf
https://www.natuurkennis.nl/publicaties/jaarplannen-en-verslagen
https://www.natuurkennis.nl/publicaties/jaarplannen-en-verslagen
https://www.natuurkennis.nl/publicaties/jaarplannen-en-verslagen
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Essentieel voor OBN-onderzoek is dat de onderzoeken resulteren 

in concrete herstelmaatregelen zodat terreinbeheerders de natuur 

kunnen herstellen. Een onderzoek of een advies zal dan ook altijd op 

een passende manier bij de gebruikers van kennis terecht moeten 

komen. In de praktijk zet Kennisnetwerk OBN een scala aan commu-

nicatiemiddelen in. In 2018 zijn vijf rapporten van onderzoeken uitge-

bracht, vier OBN-nieuwsbrieven verschenen, twaalf veldwerkplaatsen 

gehouden, vier adviezen gegeven, diverse presentaties gegeven en is 

er een themanummer verschenen van het tijdschrift Landschap over 

laagveenlandschap. Alles met hetzelfde doel: zorgen dat de beschik-

bare kennis gebruikt kan worden in het natuurbeheer. 

COMMUNICATIE

1 Publicaties 

3 Bijeenkomsten 4 Adviezen 

COMMUNICATIE
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Publicaties

Lees meer

Lees meer

OBN rapporten
• Wallis de Vries, M., M. Nijssen &  

W. Ozinga (2018). Versterking van 
connectiviteit voor soorten van 
hellingschraallanden.  
OBN-224-HE. VBNE, Driebergen.

• Aggenbach, C., S. Arens, Y. Fujita,  
A. Kooijman, T. Neijmeijer, M. Nijssen,  
P. Stuyfzand, M. van Til, J. van Boxel &  
L. Cammeraat (2018). Herstel grijze 
duinen door reactiveren kleinschalige 
dynamiek.  
OBN223-DK. VBNE, Driebergen.

• Weijters, M., R. Bobbink, E. Verbaarschot, 
B. van de Riet, J. Vogels, H. Bergsma 
& H. Siepel (2018). Herstel van 
heide door middel van slow release 
mineralengift – resultaten van 3 jaar 
steenmeelonderzoek.  
OBN222-DZ. VBNE, Driebergen.

• Diggelen, J. van, G. van Dijk, C. Cusell,   
J. van Belle, A. Kooijman, T. van den 
Broek, R. Bobbink, I. Mettrop, L. Lamers 
& A. Smolders (2018). Onderzoek naar  
de effecten van stikstof in overgangs-  
en trilvenen : ten behoeve van het  
behoud en herstel van habitattype H7140  
(Natura 2000).  
OBN220-LZ. VBNE, Driebergen. 

• Overkamp, B & G. Verhoeff (2018). 
Herstel en ontwikkeling van kwelmilieus 
langs de Terrassenmaas.  
OBN219-RI. VBNE, Driebergen

Artikelen
• R.W. de Waal, R.J. Bijlsma & H.T.L. Massop, 2018.  

Bodemerosie in en rond Natura 2000-gebieden in het 
Heuvelland; de herkenning en beoordeling van erosie- en 
sedimentatievormen. Natuurhistorisch Maandblad. Nr. 9, 
september 2018. 

• Kooijman, A, C. Cussell, R. Loeb & J. van Diggelen, 2018. 
Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen. Landschap, 
themanummer OBN-onderzoek laagveenlandschap.

• Overkamp, B & G. Verhoeff, 2018. Kwelmilieus langs de  
Terrassenmaas; praktische adviezen voor herstel en 
ontwikkeling. Vakblad Natuur Bos Landschap, juni 2018.  

• Monica Wesseling, 2018. Hoe houden we de duinen levendig? 
Met de stuifkuil. Artikel in Trouw, 31 mei 2018. 

• Turnhout, C., F. Majoor & Tim Zutt, 2018. Tapuiten en 
duinbeheer in de Noordkop. Artikel in De Levende Natuur, 
jaargang 119, nr. 3. 

• Loeb, R., A. van der Bij, R. Bobbink, J. Frouz, J. Vogels,  
P. Benetková & R. van Diggelen, 2018. Hoe ontwikkel je 
droog heidschraal grasland op voormalige landbouwgrond.  
Artikel in de Levende Natuur, jaargang 119, nr. 1. 

• Vogels, J., M. Weijters, H. Bergsma, R. Bobbink, H. Siepel,  
J. Smits & L. Krul, 2018. Van bodemherstel naar herstel  
van fauna in een verzuurd heidelandschap. Artikel in de 
Levende Natuur, jaargang 119, nr. 5. 

• Verstrael, Th, A. van den Burg, M. Nijssen & W. Teuninssen, 
2018. De Zwarte specht helpen zonder spijt te krijgen.  
Artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap, oktober 2018.  

• Dijk, G, van, L. Lamers, R. Loeb, P-J. Westendorp,  
R. Kuiperij, H. van Kleef, M. Klinge @ A. Smolders, 2019. 
Salinization lowers nutrient availability in formerly brackish 
freshwater wetlands; unexpected results from a long-term 
field experiment. Artikel in Biogeochemistry. 

OBN Nieuwsbrieven
• Voorjaar 2018 

• Zomer 2018

• Herfst 2018

• Winter 2018

 

Brochures
• Duurzaam herstel van  

hoogveenlandschappen  

  

Specials
• Themanummer Landschap OBN- 

onderzoek in het laagveenlandschap  

• Nieuwsbrief over lopend onderzoek op Griend,  
november 2018
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/versterking-van-connectiviteit-voor-soorten-van-hellingschraallanden.87a6a3.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/versterking-van-connectiviteit-voor-soorten-van-hellingschraallanden.87a6a3.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/versterking-van-connectiviteit-voor-soorten-van-hellingschraallanden.87a6a3.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-grijze-duinen-door-reactiveren-kleinschalige-dynamiek.f3f51f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-grijze-duinen-door-reactiveren-kleinschalige-dynamiek.f3f51f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-grijze-duinen-door-reactiveren-kleinschalige-dynamiek.f3f51f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-van-heide-door-middel-van-slow-release-mineralengift-1.5184e8.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-van-heide-door-middel-van-slow-release-mineralengift-1.5184e8.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-van-heide-door-middel-van-slow-release-mineralengift-1.5184e8.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-van-heide-door-middel-van-slow-release-mineralengift-1.5184e8.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/onderzoek-naar-effecten-stikstof-in-overgangs-en-trilvenen-met-omslag-1.14a86c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/onderzoek-naar-effecten-stikstof-in-overgangs-en-trilvenen-met-omslag-1.14a86c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/onderzoek-naar-effecten-stikstof-in-overgangs-en-trilvenen-met-omslag-1.14a86c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/onderzoek-naar-effecten-stikstof-in-overgangs-en-trilvenen-met-omslag-1.14a86c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/onderzoek-naar-effecten-stikstof-in-overgangs-en-trilvenen-met-omslag-1.14a86c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-en-ontwikkeling-van-kwelmilieus-langs-de-terrassenmaas-def-3.1b311b.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-en-ontwikkeling-van-kwelmilieus-langs-de-terrassenmaas-def-3.1b311b.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/bodemerosie.9ca0b0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/bodemerosie.9ca0b0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/bodemerosie.9ca0b0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/mesotrofe-verlanding-en-behoud-van-trilvenen.45bdc0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vnbl-juni2018-terrassenmaas.2601bc.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vnbl-juni2018-terrassenmaas.2601bc.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vnbl-juni2018-terrassenmaas.2601bc.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/hoe-houden-we-de-duinen-levendig-met-de-stuifkuil.48cc9d.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/hoe-houden-we-de-duinen-levendig-met-de-stuifkuil.48cc9d.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/tapuiten-en-duinbeheer-in-de-noordkop.c69a82.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/tapuiten-en-duinbeheer-in-de-noordkop.c69a82.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/hoe-ontwikkel-je-droog-heischraal-grasland-op-voormalige-landbouwgrond-dlv-2018.e627b7.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/hoe-ontwikkel-je-droog-heischraal-grasland-op-voormalige-landbouwgrond-dlv-2018.e627b7.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/dln119-5-p200-204.0acb5c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/dln119-5-p200-204.0acb5c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vnbl-okt2018-zwartespecht.762a30.pdf/
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/van-dijk-et-al-2019-biogeochemistry-salinization-lowers-nutrient-availability-in-formerly-brackish-freshwater-wetlands.c44eb0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/van-dijk-et-al-2019-biogeochemistry-salinization-lowers-nutrient-availability-in-formerly-brackish-freshwater-wetlands.c44eb0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/van-dijk-et-al-2019-biogeochemistry-salinization-lowers-nutrient-availability-in-formerly-brackish-freshwater-wetlands.c44eb0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnnb-2018-1-def.3772cb.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnnb-zomer2018-def2.ac974d.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnnb-herfst2018-lr.9c0c75.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnnb-winter2018-lr.b458df.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/landschap-themanummer-obn-onderzoek-laagveenlandschap.5876d9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/landschap-themanummer-obn-onderzoek-laagveenlandschap.5876d9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/griend-nwsbr-2018-4-online.8adcaf.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/griend-nwsbr-2018-4-online.8adcaf.pdf
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Hoogvenen bedekten vroeger een groot deel van  

Nederland. Van dit karakteristieke landschap is 

vrijwel niets meer over en de planten en dieren die 

van dit landschap afhankelijk zijn, zijn bedreigd. De 

Nederlandse hoogveenrestanten zijn aangewezen als 

Natura 2000-gebied. De opgaven voor deze gebieden 

zijn gericht op behoud en kwaliteitsverbetering van 

de hoogveenkernen en hun randzones. Door hydro-

logische maatregelen en inrichtings- en beheers-

maatregelen zijn in de afgelopen decennia veenvor-

mende vegetaties ontwikkeld in de sterk aangetaste 

restanten van onze hoogveenlandschappen.

Maar dat betekent niet dat de hoogvenen daarmee 

hersteld zijn en zich probleemloos kunnen uit-

breiden. Dat heeft onderzoek van de laatste jaren 

wel duidelijk gemaakt. Het Deskundigenteam Nat 

zandlandschap bracht daarom een brochure uit met 

alle beschikbare informatie over problemen, herstel 

en beheer van hoogvenen. Om de juiste herstel-

maatregelen te nemen, is het belangrijk begrip 

te hebben van een aantal essentiële aspecten van 

hoogveenlandschappen en hoe deze functioneren. 

De brochure wil beheerders, waterschappers, 

beleid, omwonenden en andere betrokkenen 

informeren over hoogvenen: hoe de restanten naar 

een robuust ecosysteem kunnen ontwikkelen en 

handvatten geven voor wat daarvoor nodig is aan 

maatregelen.

Zo wordt allereerst uitgelegd wat een hoogveen 

is en hoe groot de sleutelrol is van veenmossen. 

Veenmossen vormen het veen en reguleren met 

hun eigenschappen de waterhuishouding. Som-

mige veenmossoorten vormen veenbulten die 

goed water kunnen vasthouden. Maar ook het 

landschap krijgt aandacht in de brochure. Hoog-

veen bestaat immers bij de gratie van gradiënten 

in het landschap. Juist de overgangszones tussen 

de veenmoskernen en het omringende landschap 

zijn een belangrijk leefgebied voor bedreigde, 

kenmerkende soorten van hoogveenlandschappen, 

zoals de veenmosorchis, veenbesparelmoervlinder, 

veenbesblauwtje, speerwaterjuffer en de hoog-

veenglanslibel.

De brochure is gebaseerd op het OBN-rapport 

‘Duurzaam herstel van hoogveenlandschappen’ dat 

veel dieper kan ingaan op de herstelstrategieën. 

De brochure geeft wel in het kort de te doorlopen 

stappen die nodig zijn om hoogveenrestanten weer 

te herstellen. 

   Download brochure op www.natuurkennis.nl (pdf)

Praktische brochure over hoogveenherstel
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnbrochure-hoogveen-def.c4efa8.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnbrochure-hoogveen-def.c4efa8.pdf
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In Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en 

Friesland komen veel laagveenlandschappen voor. 

Deze relatief jonge landschappen zijn voor een 

belangrijk deel ontstaan door menselijk ingrijpen 

zoals vervening, ontginning en waterbeheersing. In 

een intact laagveensysteem wisselen verlanding en 

openwater elkaar cyclisch af. 

Het Deskundigenteam Laagveen- en zeekleiland-

schap heeft zich binnen het Kennisnetwerk  

Ontwikkeling en beheer Natuurkwaliteit (OBN) de 

laatste tien jaar vooral geconcentreerd op onder-

zoek in de laagveengebieden (en minder op de 

zeekleigebieden). In de laagveengebieden staat de 

biodiversiteit het meest onder druk en het stagne-

ren van verlanding een belangrijk knelpunt voor 

herstel. Daarom is stap voor stap ontrafeld hoe dit 

proces werkt en hoe het gefaciliteerd kan worden. 

Dit OBN-onderzoek heeft veel kennis opgeleverd 

over maatregelen die beheerders kunnen nemen 

om natuurherstel mogelijk te maken. Een belang-

rijke andere invalshoek is die van het waterbeheer 

(peilbeheer, aan- en afvoer, bevloeiing, waterkwa-

liteit). Het OBN-onderzoek legt zo een directe link 

tussen de opgaven van Natura 2000 en de  

Kaderrichtlijn Water.

In een speciaal themanummer van het tijdschrift 

LANDSCHAP staat overzichtelijk welke onderzoeken 

zijn uitgevoerd, wat ze aan kennis hebben opgele-

verd en welke handvatten dat biedt voor beheerders. 

In het themanummer staan artikelen over allerlei 

aspecten van het laagveen zoals artikelen over  

verlanding, waterbeheer en specifiek over de  

Weerribben-Wieden. Ook beschrijven de onderzoe-

kers welke toekomstige kennisthema’s er nog liggen 

voor het laagveen- en zeekleilandschap. Belang-

rijkste conclusie is daarin dat het verdwijnen van de 

natuurlijke dynamiek in laag-Nederland en de bijbe-

horende biodiversiteit niet met alleen kleinschalige 

maatregelen te keren is. Daarvoor zijn ingrepen op 

landschapsschaal nodig die soms ten koste zullen 

gaan van landbouw, waterwinning en infrastructuur.

   Download hier het themanummer Landschap 

over laagveen (pdf)

Themanummer Landschap over laagveen
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/landschap-themanummer-obn-onderzoek-laagveenlandschap.5876d9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/landschap-themanummer-obn-onderzoek-laagveenlandschap.5876d9.pdf
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COMMUNICATIE 

Veldwerkplaatsen
Veldwerkplaatsen in 2018
Na afloop van elke veldwerkplaats wordt een kennisblad gemaakt. Hierin vindt u een uitgebreid verslag 

van de dag en links naar meer achtergrondinformatie

Lees meer
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Organische veenbasis
 Kennisblad en presentaties 

Herstel grondwatergevoede venen
 Kennisblad en presentaties 

Heideherstel met mineralengift
 Kennisblad en presentaties 

Omvorming landbouwgrond  
naar schrale natuur

 Kennisblad en presentaties 

Bevorderen insectendiversiteit én 
massaliteit

 Kennisblad en presentaties  

Kansen voor kwelderslib: klimaatbuffer 
en bron van biodiversiteit

 Kennisblad en presentaties 

Verbindingszones behoud  
soortenrijke schraalgraslanden

 Kennisblad en presentaties 

Gebiedskenmerken voor soorten  
droge dooradering agrarisch landschap 

 Kennisblad en presentaties 

Dood doet leven
 Kennisblad en presentaties

Watercrassula
 Kennisblad en presentaties 

Kansen voor kwelwatermilieus  
langs de Maas

 Kennisblad en presentaties 

Alternatieven voor plaggen van  
natte heide

 Kennisblad en presentaties 

Lees meer
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https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/veldwerkplaats-organische-veenbasis
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/veldwerkplaats-herstel-grondwatergevoede-venen
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/heideherstel-met-mineralengift
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/omvorming-landbouwgrond-naar-schrale-natuur
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/insecten 
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/kwelderslib
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/veldwerkplaats-effectiviteit-lijnvormige-elementen-als-verbindingszone
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/gebiedskenmerken
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/dood-doet-leven
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/watercrassula2
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/kwelwatermilieus-langs-de-maas
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/alternatieven-voor-plaggen-natte-heide
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Op veel hogere zandgronden streven beheerders naar voedsel- 

arme natuur op voormalig bemeste landbouwgronden. Er zijn 

in het verleden diverse strategieën toegepast, zoals afgraven, 

plaggen en recent wordt ook uitmijnen toegepast. Maar hoe 

werken die strategieën uit op de langere termijn? Wat is het 

effect op het bodemleven? Welke maatregel kun je nu het beste 

toepassen en hoe daarbij rekening te houden met inpassing 

in het landschap? Tijdens de veldwerkplaats op 22 augustus 

gingen de deelnemers in op deze vragen. Aanleiding voor de 

veldwerkplaats was het verschijnen van een uitgebreide lite-

ratuur- en veldstudie, die uitmondde in een OBN-handreiking 

met stappenplan. De focus lag bij deze Veldwerkplaats op het 

door deelnemers zelf uitwerken van een case, om zo zelf te 

kunnen oefenen met de handreiking en het stappenplan.  

 Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf)  

 Meer informatie op www.veldwerkplaatsen.nl 

Het gaat erg slecht met de insecten, zowel in 

natuurgebieden als erbuiten. Intensivering van de 

landbouw en relatief kleine reservaten in een grote 

'vijandige' omgeving leidt tot het leeglopen van 

reservaten (ecologische val), terwijl ook de verspreiding 

van nieuwe soorten pesticiden mogelijk een negatieve 

oorzaak heeft. En natuurlijk speelt ook nog steeds 

verzuring door landbouw, verkeer en industrie een 

belangrijke rol: bronmaatregelen zijn noodzakelijk. Maar 

ook natuurbeheerders kunnen zelf actie ondernemen 

in hun terreinen om een hogere insectendiversiteit- 

én massaliteit te krijgen. Hoe je dat kan doen en wat 

je mag verwachten, kwam aan de orde tijdens de 

veldwerkplaats op 31 augustus. Na wat theoretische 

achtergronden over insecten (Wat is het effect van 

stikstofdepositie op insecten? Waarom hebben vooral 

langlevende insecten hier last van? Welke rol spelen 

dode bomen in het bos, in de bosrand en op de heide) 

kwam uiteraard ook de praktijk aan bod. Hoe kunnen 

bosranden en open plekken bijdragen aan diversiteit en 

massaliteit van insecten? Welke praktijkvoorbeelden zijn 

er binnen het heidebeheer? En hoe kan sinusbeheer in 

graslanden bijdragen aan een hogere insectenstand?

 Meer informatie op www.veldwerkplaatsen.nl 

  Beheermaatregelen (pdf)

Schrale natuur op voormalige landbouwgrond

Bevorderen insectendiversiteit- én massaliteit
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/handreiking-landbouwschraal-def.f3aea3.pdf
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/omvorming-landbouwgrond-naar-schrale-natuur
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/insecten
https://www.veldwerkplaatsen.nl/Uploaded_files/Zelf/beheermaatregelen-om-insecten-meer-ruimte-te-geven-aug-2018.2f2c14.pdf
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•  Studiedag vis in uiterwaarden

•  Workshop herstel konijnenpopulaties 
 Meer informatie zie website   
 Presentaties (pdf) 

• Workshop Herstel Grijze duinen door reactiveren 
kleinschalige dynamiek 

 Meer informatie zie website 
 OBN rapport (pdf)

• Gebruik van ruige stalmest in het natuurbeheer 
 Verslag (pdf) 
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Bijeenkomsten in 2018
Lees meer
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https://www.natuurkennis.nl/activiteit/workshop-herstel-konijnenpopulaties/
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/presentaties-obn-workshop-herstel-konijnen-2018.16a32d.pdf
https://www.natuurkennis.nl/activiteit/workshop-herstel-grijze-duinen-door-reactiveren-kleinschalige-dynamiek
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-grijze-duinen-door-reactiveren-kleinschalige-dynamiek.f3f51f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/definitieve-verslag-werkschuurbijeenkomst-ruige-stalmest-27-juni-2018.ee920d.pdf
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COMMUNICATIE 

Bijeenkomsten
De afgelopen vijfentwintig jaar is er veel veranderd in de 

uiterwaarden. Aanzienlijke arealen zijn op de schop ge-

gaan voor maatregelen die onze veiligheid moeten garan-

deren. Door dijkverleggingen en uiterwaardvergravingen 

is een variatie aan natuurgebieden ontstaan. In dezelfde 

tijd is bij water- en terreinbeheerders de interesse voor 

de visfauna gegroeid. De aandacht is versterkt door 

Europees natuurbeschermings- en milieubeleid, zoals de 

Kaderrichtlijn Water (KWR) en Natura2000, waarin rivier-

vissen en hun habitat veel aandacht krijgen. Wat hebben 

we in die tijd geleerd? Maken riviervissen gebruik van de 

nieuwe habitats? En hebben beheerders voldoende mo-

gelijkheden om de riviervissen goede levensmogelijkhe-

den te bieden? Het Deskundigenteam Rivierenlandschap 

van Kennisnetwerk OBN, Rijkswaterstaat en advies-

bureau ATKB vonden het een mooi moment om samen 

met geïnteresseerden de stand van kennis over rivier-

vissen te bespreken. Op 16 maart organiseerden zij een 

bijeenkomst waar bijna vijftig mensen op zijn afgekomen, 

vooral beheerders, medewerkers van Rijkswaterstaat en 

Deltares, universiteiten en adviesbureaus.

Martijn Dorenbosch van Bureau Waardenburg blikte terug 

op diverse onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. 

Zo zijn in 2009 verschillende rivierhabitats bemonsterd: 

nevengeulen, rivieroevers en plassen in uiterwaarden. 

Sommige van deze plekken zijn ook al jaren daarvoor en 

jaren daarna bemonsterd. Dorenbosch kon daarom uit een 

tijdreeks opmaken dat de eerste jaren na aanleg de geulen 

goed functioneren maar na twintig jaar is er in de nazo-

mer geen stromend water meer en zijn de meer kritische 

vissoorten verdwenen. Dat geeft dus aan dat verzande 

geulen regelmatig uitgediept moeten worden. Anders is al 

het werk na verloop van tijd voor niets.

Rijkswaterstaat is sinds 2017 ook met een meerjarig 

vis-onderzoek gestart waarbij zestig locaties in meestro-

mende nevengeulen, eenzijdig aangetakte strangen en 

geïsoleerde wateren en op de IJssel, Nederrijn-Lek en 

Waal gevolgd worden. Dit moet een beter beeld geven 

van het gedrag van jonge vissen, hun habitatkeuze en de 

voedselketen. Uiteindelijk, zo vinden de onderzoekers, 

moet dit leiden tot een aantal inrichtingsprincipes waar 

allerlei soorten vis profijt van kunnen hebben.

 Verslag en presentaties op www.natuurkennis.nl

Studiedag vis in uiterwaarden 

COMMUNICATIE

1 32 4

https://www.natuurkennis.nl/activiteit/bijeenkomst-vis-in-uiterwaarden/
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Adviezen in 2018

• Natuurkwaliteit en PAS herstelopgaven in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen 

 Download pdf  

• Advies activering eolische dynamiek  
duinen Zwanenwater 

• Verslag workshop no-regret maatregelen  
Zwarte specht 

 Download pdf 

• Natuurherstel door dynamisering op de Boschplaat  
 Download pdf

Lees meer
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/advies-amsterdamse-waterleidingduinen.04b418.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/b1-20180327-zwarte-specht-no-regret-180306.464e02.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-advies-natuurherstel-door-dynamisering-van-de-boschplaat-def-2.ba8e66.pdf
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Als duinzand verstuift, komt het kalkrijke zand 

elders op de vaak verzuurde bodem terecht. 

Bovendien krijg je door verstuiving open zand 

waar zich nieuwe pioniersvegetaties kunnen 

ontwikkelen. De kleinschalige verstuivingsdy-

namiek in het Zwanenwater is echter drama-

tisch afgenomen sinds grofweg het jaar 2000, 

onder andere als gevolg van het wegvallen van 

de konijnenpopulatie. Afgezien van enkele gro-

tere kuilen die nog enigszins actief zijn en van 

delen van de zeereep met geringe dynamiek, 

is de rest van het gebied zo goed als gesta-

biliseerd. Waarschijnlijk onder invloed van 

de stikstofdepositie vergrast het hele gebied. 

Die dichte vegetatie, in combinatie met de 

afgenomen konijnenstand, maakt het voor de 

wind lastig om vat op het oppervlak te krijgen 

en het zand te laten verstuiven. Begrazing met 

koeien, paarden en schapen heeft de vergras-

sing wel een beetje teruggedrongen, maar er 

is nog geen open zand ontstaan en dus ook 

geen nieuwe verstuivingen.

Beheerder Natuurmonumenten vroeg aan 

het deskundigenteam hoe ze de gewenste 

verstuiving weer op gang zou kunnen brengen. 

Mede ook omdat in het kader van de Program-

matische Aanpak Stikstof hier extra stuifkuilen 

gepland zijn. Op 22 januari bezocht een deel 

van het deskundigenteam samen met mede-

werkers van Natuurmonumenten het gebied 

om tezamen een advies te formuleren.

Het adviesrapport van het deskundigenteam 

behelst een nauwkeurige beschrijving van 

een aantal locaties waar Natuurmonumenten 

iets zou willen doen, met daarbij een advies of 

en hoe de verstuiving hier weer op gang kan 

komen. Het deskundigenteam denkt dat vooral 

veel kansen voor verstuiving in het zuidelijk 

deel liggen gezien de iets minder gunstige 

toestand van de vegetatie. Bovendien kan een 

keten van stuifkuilen hier, in combinatie met 

ingrepen in de zeereep, leiden tot interessante 

gradiënten van kalkhoudend zand.

  Bekijk het advies op natuurkennis.nl (pdf) 

Het Zwanenwater moet weer gaan stuiven
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/beheersadvies-eolische-dynamiek-zwanenwater.63e640.pdf
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De motor van het OBN-netwerk zijn de acht op landschapsniveau ge-

organiseerde deskundigenteams. Ieder team heeft een voorzitter, een 

vicevoorzitter, een secretaris en daarnaast circa 12 leden. De voorzitters 

zijn afkomstig uit het natuurbeheer, de vicevoorzitters uit het onderzoek. 

De secretarissen hebben tevens zitting in het door de VBNE ingestelde 

secretarissen-overleg. Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris vormen 

samen het bestuur van het deskundigenteam. Dit bestuur zorgt voor de 

onderlinge afstemming, opstellen van onderzoeksvoorstellen, bijdragen 

aan het jaarplan en het jaarverslag van OBN, de begeleiding van onder-

zoek, goedkeuring van rapporten en de verspreiding van OBN-kennis.

DESKUNDIGENTEAMS

4   Duin- en  
kustlandschap

5  Heuvellandschap 

1  Beekdallandschap 2  Cultuurlandschap 3   Droog  
zandlandschap

8  Rivierenlandschap 9  Expertisegroep fauna 7  Nat zandlandschap 

 6   Laagveen- en  
zeekleilandschap

DESKUNDIGENTEAMS 

Fo
to

: M
aa

ik
e 

W
ei

jte
rs



VOORWOORD ORGANISATIE FINANCIËN COLOFONCOMMUNICATIE DESKUNDIGENTEAMS 2018Kennisnetwerk OBN

Beekdallandschappen vertegenwoordigen een 

grote landschappelijke en cultuurhistorische 

waarde. Het zijn zeer gradiëntrijke gebieden die 

daarom van grote waarde zijn voor een breed scala 

aan moeras-, hooiland-, en broekbosvegetaties en 

hieraan gebonden fauna. In veel beekdalen vindt 

momenteel herstel van beken en hier omheen 

gelegen (natte) natuur plaats. 

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Beekdallandschap

Duovoorzitters: U. Vegter  
(Stichting Het Drentse Landschap) 
en R. v. Dongen (Staatsbosbeheer) 

Vicevoorzitter: R.M. Bekker (BIJ12)

 

Secretaris: T. Termaat  
(Bosgroep Midden Nederland)

   Leden: zie website   

Bestuur

Lopend onderzoek 2018

• Grip op beekslib: de sturende rol van beeksediment op 
de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen 
Af te ronden in 2021

• Aangepast beheer- en onderhoud en  
kleinschalige maatregelen in beken 
Af te ronden in 2020

• De nutriëntenhuishouding van broekbossen 
Af te ronden in 2019

• Hydrologie van beekdalvenen 
Af te ronden in 2019

• Invloed van vermest grondwater op kwelafhankelijke 
ecosystemen 
Af te ronden in 2020

• Extra metingen in het kader van  
internationaal REPEAT programma

Afgerond onderzoek
• Resultaten monitoring in 2018 van herintroductie 

experiment kokerjuffers in Heelsumse beek 
 Download artikel over het onderzoek (pdf)

Lees meer ›

Lees meer ›
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http://www.natuurkennis.nl/deskundigenteams/deskundigenteam-beekdallandschap/deskundigenteam-beekdallandschap/team-be/
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vnbl-jan2019-macrofauna.02a75e.pdf
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Beekdallandschap

Er zijn veel mogelijkheden om beken natuurvrien-

delijker en ecologischer in te richten en te beheren. 

Toch gebeurt er maar weinig. En als een water-

beheerder aan de slag gaat, welke maatregelen 

zijn dan het beste en meest effectief? Piet Verdon-

schot van Wageningen Environmental Research 

heeft in 2018 een belangrijk deel van een groot 

OBN-onderzoek naar beheer van beken uitgevoerd. 

Daarvoor organiseerde hij onder andere groepsge-

sprekken met betrokkenen bij de waterschappen. 

“Onze hypothese was dat er op de werkvloer vaak 

ideeën leven om integraal beekbeheer te voeren, 

maar dat door de organisatiestructuur van en de 

besluitvorming bij een waterschap dit vaak geen 

invulling krijgt”. Bij de gesprekken waren alle 

niveaus van een waterschap aanwezig en ook alle 

inhoudelijke kolommen, zoals ecologie, hydrolo-

gie, beheer etc. We hebben nog niet alles goed 

geanalyseerd, maar het lijkt er inderdaad op dat 

veel waterschappen in de praktijk nog nauwelijks 

aan echt integraal waterbeheer doen en vooral 

oog hebben voor de waterafvoer in belang van de 

landbouw. Het beste zie je dat aan de cijfers: van 

de duizenden kilometers beken, is er nog geen 

procent daadwerkelijk onder een integraal of aan-

gepast beheer.”

In het tweede deel van het project onderzoeken 

Verdonschot en zijn collega’s welke maatregelen 

effectief kunnen zijn. Meest gebruikt zijn een aan-

gepast, gefaseerd maaibeheer en het inbrengen 

van dood hout in een beek. “Helaas zijn er maar 

weinig beken waar deze maatregelen daadwerke-

lijk meerdere jaren achter elkaar zijn uitgevoerd 

en gemonitord. Voorzichtige conclusie is dat dood 

hout positief werkt voor de uitbreiding van be-

staande populaties macrofauna. Aangepast maaien 

lijkt wel mooi, maar je ziet vooral dat de blijvende 

vegetatie veel slib invangt omdat de watergang 

vaak geen echte beek is maar een slootbeek. Dat 

is voedselrijk met weinig stroming en dus krijg je 

lokaal een verruiging van de vegetatie met riet en 

brandnetel. Dat is niet het resultaat dat je graag wil 

hebben. Daarvoor moeten we uiteindelijk naar een 

echt andere waterhuishouding toe en is het veran-

deren van het beheer alleen niet genoeg.”

TOEWERKEN NAAR 
EEN ANDERE  

WATERHUISHOUDING

Kleinschalige maatregelen in beken
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Beekdallandschap

Mensen zijn nog wel eens sceptisch als 

het om het herstellen van laagveen gaat. 

“Dat lukt toch niet, en al helemaal niet in 

Nederland met die hoge stikstofniveaus”, 

is een veelgehoord idee. Maar in een groot 

Europees project kregen onderzoekers de 

mogelijkheid om onder meerdere omstan-

digheden door heel Europa intacte venen, 

herstelde venen en ontwaterde venen met 

elkaar te vergelijken op vegetatie en bo-

dem. En daaruit blijkt dat vernatte venen op 

een aantal vlakken weer redelijk de goede 

kant op gaan. Herstelprojecten zijn dus zin-

vol, zegt onderzoeker Rudy van Diggelen. 

Hij is een van de onderzoekers die werkt 

voor het Nederlandse en Vlaamse deel van 

het internationale monitoringsproject RE-

PEAT. In REPEAT is een aantal Nederlandse 

beekdalvenen opgenomen. “We hebben 

behalve naar de vegetatie ook gekeken 

naar de microbiologische samenstelling 

van de venen. Je kijkt dan naar microbi-

eel DNA in het veen en de samenstelling 

daarvan kun je vergelijken met wat je vindt 

in andere venen. Als de bodem niet te veel 

is aangetast of de vernatting is al langer 

geleden ingezet, dan lijken herstelde venen 

microbiologisch gezien steeds meer op 

intacte venen.”

Van Diggelen plaatst nog wel een kantteke-

ning bij al te veel optimisme omdat het nog 

niet duidelijk is hoe het staat met de CO2- 

en methaan-uitstoot van herstelde venen. 

Ook intacte venen produceren methaan en 

CO2 maar dat wordt grotendeels in de bo-

venste laag van het veen opgenomen. Veel 

herstelde venen hebben zeker in het begin 

een vegetatie die wordt gedomineerd door 

grote helofyten zoals riet en lisdoddes. Die 

planten functioneren feitelijk als een soort 

schoorstenen waarbij het geproduceerde 

methaan en CO2 grotendeels via de holle 

stengels de lucht in verdwijnt. "Hier weten 

we nog onvoldoende het fijne van maar 

aannemelijk is dat een dergelijke vegeta-

tieverandering gestimuleerd wordt door 

toevoer van extra nutriënten door vervuild 

oppervlaktewater of stikstofdepositie. 

Belangrijkste conclusie voorlopig is dat hoe 

minder verstoord de bodem is en hoe min-

der externe nutriënten worden toegevoerd, 

hoe sneller een hersteld veen functioneel 

gezien gaat lijken op een intact veen.”

HERSTEL- 
PROJECTEN  
ZIJN ZINVOL

Beekdalvenen herstellen is zinvol 
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De provincies hebben in totaal € 65 miljoen 

subsidie beschikbaar voor het vernieuwde 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het 

Deskundigenteam Cultuurlandschap is opgericht 

om de landbouw optimaal van de benodigde 

kennis te voorzien die nodig is voor een nieuwe 

aanpak door de boeren.

                                                 DESKUNDIGENTEAM

Cultuurlandschap

Voorzitter:  
D. Hoogland  
 
 
Vicevoorzitter:  
D. Melman (WER)

Secretaris:  
W. Hakkeling  
(BoerenNatuur.nl)

   Leden: zie website   

DT Cultuurlandschap Lopend onderzoek 2018

• Gebiedskenmerken van Open akkerland en 
Droge dooradering 
Af te ronden in 2019

• Effect van greppel plas-dras situaties op 
grasland en akkers op de kuikenoverleving 
van boerenlandvogels 
Af te ronden in 2020

• Gebiedskenmerken die bepalend zijn voor het 
voorkomen van doelsoorten in het agrarisch 
leefgebied ‘Natte dooradering’ en hun behee-
reisen 
Af te ronden in 2020

Afgerond onderzoek
• Perceelgebruik Kievit 

 Download publicatie (pdf)

Lees meer ›

Lees meer ›• Verbreding  
Deskundigenteam  
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/rap-2018-27-jaar-van-de-kievit-lr.add8a1.pdf
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Sinds 2016 kunnen individuele grondeige-

naren geen SNL-subsidie meer aanvra-

gen bij de overheid. De aanvragen lopen 

sindsdien via een van de veertig agrarische 

collectieven, die enerzijds een contract 

met de overheid afsluiten en anderzijds 

contracten afsluiten met grondeigenaren. 

De collectieven zijn daarmee de spil in de 

uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. 

Daarom is een goed contact tussen het 

Deskundigenteam Cultuurlandschap en de 

collectieven essentieel, vindt Dick Melman, 

vicevoorzitter van het deskundigenteam: 

“Van het begin af is de secretaris afkomstig 

van Boerennatuur (de koepelorganisatie 

van collectieven) zitten de drie voorzitters 

van collectieven in het deskundigenteam 

en hebben we inhoudelijk sterke mensen 

die veel weten over het agrarisch natuurbe-

heer. Maar dat vonden we niet genoeg. We 

willen direct vanuit de collectieven weten 

welke vragen er leven en welke kennisbe-

hoefte er is. Daarom is het afgelopen jaar 

veel energie ingestoken in het aanhalen 

van de banden.  Zo heeft het deskundigen-

team enkele bijeenkomsten georganiseerd 

voor de collectieven, bijvoorbeeld een over 

ruige mest en de betekenis daarvan voor 

biodiversiteit. “Hoewel drukbezocht, viel 

de opkomst vanuit de collectieven nog wat 

tegen. Agrariërs hebben het natuurbeheer 

niet als hun kerntaak en zij kunnen dan 

ook niet zo gemakkelijk een dag vrij nemen 

voor een natuurbijeenkomst aan de andere 

kant van het land. Tegelijkertijd vragen 

collectieven, bijvoorbeeld binnen hun eigen 

kenniskringen, wel om adviezen aan allerlei 

deskundigen ook van mensen die in ons DT 

zitten, maar niet via het deskundigenteam. 

Het afgelopen jaar hebben we via  

Boerenatuur en de kenniskringen bij de 

collectieven onder de aandacht gebracht 

wat het Deskundigenteam Cultuurland-

schap voor hen zou kunnen betekenen. Er 

is inmiddels een lijst met ideeën voor on-

derzoeken waar meerdere collectieven baat 

bij kunnen hebben, zoals de werking van 

vogelakkers voor akkervogels en de moge-

lijkheden om tot soortenrijke graslanden 

te komen daar waar nu nog louter Engels 

raaigras staat. Dergelijke ideeën worden 

komende maanden tot onderzoeksvoor-

stellen uitgewerkt, zodat ze in de OBN-pro-

grammering kunnen worden opgenomen. 

Daarmee hopen we direct de kennisvraag 

van de collectieven te kunnen bedienen.”

                                                 DESKUNDIGENTEAM

Cultuurlandschap

Cultuurlandschap en de agrarische collectieven

COLLECTIEVEN
ZIJN SPIL IN  
UITVOERING 
AGRARISCH  

NATUURBEHEER
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Wat zijn de landschapskenmerken van de 

leefgebieden open akkerland en droge 

dooradering? In eerste instantie misschien 

niet de meest ingewikkelde vraag. Toch 

is het bij nader inzien helemaal niet zo 

eenvoudig om goed te omschrijven wat 

de specifieke kenmerken er van zijn en al 

helemaal niet als je dat dan ook nog eens 

koppelt aan het al dan niet voorkomen van 

specifieke vogels. Wolf Teunissen van Sovon 

kreeg samen met Alterra, Wageningen 

Universiteit en bureau Altenburg en Wy-

menga deze vraag. Want zeker collectieven 

die met agrarisch natuurbeheer bezig zijn, 

willen graag weten op welke manier zij het 

vormen van akkervogels kunnen bevorde-

ren. Dus waar moeten we welke maatrege-

len uitvoeren, wat kunnen we verwachten 

en welke maatregelen zijn wellicht niet zo 

zinvol?

Met behulp van verspreidingsgegevens van 

akkervogels, en grondgebruikgegevens 

zijn de onderzoekers aan de slag gegaan 

om in kwantitatieve termen te voorspellen 

welke landschaps- en gebruikskenmerken 

bepalen waarom bepaalde akkervogels al 

dan niet ergens voorkomen. Er zijn name-

lijk heel veel data maar die zijn nog nooit 

gekoppeld aan het grondgebruik. In grote 

lijnen is bekend waar akkervogels graag 

vertoeven, maar er is veel minder bekend 

over de details: hoe lang of hoe breed moe-

ten akkerranden zijn, hoe moet een houtwal 

eruit zien, welke rol speelt het bodemtype?

Wolf Teunissen: “Behalve de landschappe-

lijke kenmerken hebben we ook het grond-

gebruik meegenomen in onze analyses: 

waar wordt al dan niet gebruik gemaakt 

van kunstmest of gewasbeschermingsmid-

delen, hoe is ter plaatse de groenindex. Uit 

onze analyses blijkt dat het per regio heel 

erg kan verschillen welke kenmerken het 

meest belangrijk zijn en daarmee dus bepa-

len of vogelsoorten al dan niet voorkomen. 

In sommige regio’s is dat bijvoorbeeld het 

bodemtype, elders juist voor de waterhuis-

houding of de mate van openheid. En dan 

kan dit ook nog eens per soort verschillen. 

Al deze kennis geeft collectieven al een 

aardig handvat om er mee aan de slag te 

gaan. Verwacht echter geen menu of een 

voorschrift hoe je een gebied in een keer 

helemaal perfect kunt maken voor ver-

schillende soorten akkervogels. Je moet 

altijd nog gebruik maken van lokale kennis 

om uiteindelijk een keuze te maken voor 

bepaalde beheermaatregelen.

                                                 DESKUNDIGENTEAM

Cultuurlandschap

De kenmerken van een open akker

DATA  
KOPPELEN  
AAN  
GRONDGEBRUIK
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Het droog zandlandschap bestaat uit stuifzanden, 

droge heide, droog schraalgrasland en droge 

bossen van het pleistocene zandlandschap. Door 

atmosferische depositie van stikstofverbindingen 

en –voorheen- zwavelverbindingen is zowel 

verzuring als vermesting opgetreden. Oplossing 

daarvoor ligt meestal in het toevoegen of 

verwijderen van elementen uit de bodem.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Droog zandlandschap

Voorzitter:  
H.N. Siebel  
(Natuurmonumenten) 

Vicevoorzitter:  
T.J. Verstrael (Sovon)

Secretaris:  
W.R.M. van Heusden (RVO) 

   Leden: zie website   

Bestuur

Lopend onderzoek 2018

• Kansen voor oude droge heide in het heidelandschap 
Af te ronden in 2020

• Effectief herstel van kruiden- en faunarijke graslan-
den in het droge zandlandschap 
Af te ronden in 2019

• Herstel loofbossen op droge zandgronden 
Af te ronden in 2019 

• Continuering praktijkproef heideherstel Noordenveld 
Af te ronden in 2019

 
Afgerond onderzoek
• Herstel van heide door middel van  

slow release mineralengift

• Langtermijn effecten van bosbekalking  
en -bemesting: de Hardewijkerproef 

Lees meer ›

Lees meer ›
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Droog zandlandschap

VOORZICHTIG  
TOEDIENEN VAN  
STEENMEEL OP  
VERZUURDE HEIDE

De biodiversiteit van het Nederlandse heidelandschap 

gaat al jarenlang achteruit. Een van de oorzaken is de 

doorgaande bodemverzuring, waarbij de zuurlast uit 

het verleden én de huidige hoge zuurlast voor veran-

deringen in de bodem en daarmee de voedselketen 

zorgen. De zuurlast zorgt voor een versnelde afbraak 

van bodemdeeltjes waarmee langzaam maar zeker 

de voedingsstoffen en mineralen in de loop der jaren 

naar de ondergrond spoelen.

De mineralen zou je theoretisch gezien kunnen aan-

vullen met steenmeel. Dat wordt al langer in bossen 

en landbouw gebruikt maar er was tot voor kort geen 

ervaring met steenmeel op heide. Maaike Weijters van 

onderzoeksbureau B-Ware heeft drie jaar onderzoek 

gedaan en is positief over de uitkomsten. “De bodem-

buffering is verbeterd, de concentraties schadelijke 

stoffen zijn verlaagd en hier en daar zijn plantensoor-

ten van het licht gebufferd milieu verschenen zonder 

dat de vegetatie verruigt. Natuurlijk weten we nog 

niet wat de langetermijneffecten zijn van steenmeel-

toediening op heidebodems en het voedselweb. Toch 

adviseren we, gezien de zeer ernstige situatie waarin 

het heidelandschap zich momenteel bevindt, de 

toediening van steenmeel voorzichtig ter hand te gaan 

nemen in ernstig verzuurde heide.”

De onderzoekers vinden het dus tijd dat voor het 

herstel van heide op grotere schaal steenmeel wordt 

toegepast, maar geven in het rapport wel een aantal 

waarschuwingen en tips. Beheerders moeten zich re-

aliseren dat de langetermijneffecten op de vegetatie, 

de fauna en de bodem nog niet bekend zijn. Maar ge-

zien de slechte conditie van veel heidegebieden is het 

toch raadzaam om steenmeel, mits goed doordacht, 

te gaan gebruiken. Het onderzoeksteam adviseert om 

eerst goed te weten wat precies het probleem is, wat 

de hersteldoelen zijn en aan welke voedingsstoffen 

tekorten zijn ontstaan. Als in het verleden bijvoorbeeld 

al bekalkt is, spelen calcium en soms magnesium-

gebrek geen rol meer, en is het wellicht beter om 

te kiezen voor een kalium-leverend steenmeel om 

daarmee ook de element-ratio’s en sporenelementen 

in de bodem te herstellen.

  Meer informatie op www.natuurkennis.nl (pdf) 

Heideherstel met steenmeel
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Droog zandlandschap

OUDE PLOTS 
GEVEN ZICHT 

OP EFFECT 
BEKALKEN

Steenmeel toedienen en bekalken staan 

bij veel beheerders hoog op het lijstje van 

maatregelen om de verzuring tegen te gaan. 

Dat lijkt immers heel logisch en zal zeker 

een effect hebben. Maar of deze maatrege-

len ook op de lange termijn helpen, is on-

bekend. Gelukkig waren er beheerders die 

vergelijkbare maatregelen troffen in de jaren 

tachtig. Een aantal onderzoekers kon als 

OBN-project deze oude plots opzoeken in de 

gemeentebossen van Harderwijk. Indertijd 

zijn drie bemestingsproeven ingezet die 

goed zijn beschreven relatief gemakkelijk 

werden teruggevonden. Het afgelopen jaar 

hebben onderzoekers van Stichting Biosfeer 

en B-WARE bekeken wat de langetermijnef-

fecten zijn van deze bemestingen.

De toedieningen van allerlei combinaties 

aan calcium, kalium, fosfaat en magnesium 

laten geen verschillen zien met de controle-

vlakken. Dat kan natuurlijk allerlei oorzaken 

hebben: wellicht was de dosering indertijd 

te laag of was het effect slechts tijdelijk en 

is het bos ‘terug bij af’.

Een kalkgift lijkt beter te werken. Arnold 

van den Burg van Stichting Biosfeer: “Als je 

alleen naar de pH kijkt, dan zie je dat een 

kalkgift van 6 ton/ha een kleine verhoging 

geeft van de pH. Bij 3 ton/ha is er nauwe-

lijks effect. Meer dan 6 ton/ha is niet goed 

omdat je dan een te sterke afbraak van 

de humuslaag krijgt. Maar uit de proeven 

van dertig jaar geleden blijkt dat een lage 

kalkgift wel al een verschuiving laat zien in 

de hoeveelheid beschikbaar aluminium in 

de bodem. Bij een kalkgift van 3 ton/ha is 

de verhouding AL/Ca al onder de 1 gezakt 

en dat duidt er op dat het risico van alumi-

niumvergiftiging van planten veel kleiner is 

geworden. In de bekalkte proefgebieden zie 

je inderdaad een heel andere samenstelling 

van de vegetatie. Maar de pH is nog steeds 

te laag dus met bekalken is niet meteen de 

hele bodem weer gezond geworden.”

   Meer informatie op  

www.natuurkennis.nl (pdf)

Langetermijneffecten van bekalken
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De Nederlandse kust heeft zich de afgelopen 

eeuwen ontwikkeld onder de invloed van wind en 

water, waardoor de kust voortdurend veranderde. 

Mensen hebben die natuurlijke processen de 

laatste eeuwen beïnvloed en steeds gestuurd door 

het bouwen van dijken en dammen, het planten 

van helm en bos. De vraag is hoe we de bijzondere 

natuurwaarden van de kust kunnen behouden en 

laten samengaan met voldoende kustveiligheid.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Duin- en kustlandschap

Duovoorzitters:  
C. Bakker (It Fryske Gea) en  
E.J. Lammerts (Staatsbosbeheer)

Vicevoorzitter:  
T. van der Heide  
(Rijksuniversiteit Groningen)

Secretaris: S. Terlouw  
(Staatsbosbeheer)

   Leden: zie website   

Bestuur

Lopend onderzoek 2018

• Langetermijneffecten extensieve duinbegrazing in 
gecontroleerd experiment 
Af te ronden in 2019

• Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen 
Af te ronden in 2020

• Rotatie begrazing op kwelders 
Af te ronden in 2019

• Habitat overstijgende interacties Waddengebied 
Af te ronden in 2019

• Advies: Natuurherstel door  
dynamisering op de Boschplaat

 
 
Afgerond onderzoek

• Herstel grijze duinen door reactiveren kleinschalige 
dynamiek  

  Download publicatie (pdf) 

Lees meer ›

DESKUNDIGENTEAMSDESKUNDIGENTEAMS

1

6

3

8

2

7

4 5

9

http://www.natuurkennis.nl/deskundigenteams/deskundigenteam-duin-en-kustlandschap/deskundigenteam-dk/team-dk/
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-grijze-duinen-door-reactiveren-kleinschalige-dynamiek.f3f51f.pdf
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Duin- en kustlandschap

Het oostelijk deel van Terschelling heet de 

Boschplaat. Hier is in de jaren dertig van 

de vorige eeuw over de gehele lengte een 

stuifdijk aangelegd. Deze zanddijk is van grote 

invloed geweest op de verdere ontwikkeling 

van dit gebied. Terwijl dit soort eilandstaarten 

eigenlijk heel dynamisch zouden moeten zijn 

met overstromingen, overwaaiingen treedt op 

de Boschplaat vooral veroudering en verrui-

ging van de vegetatie op. Tegelijkertijd is de 

uiterste oostpunt van de Boschplaat sinds de 

jaren tachtig sterk aan het eroderen en zijn 

aanzienlijke oppervlaktes duin en kwelder in 

zee verdwenen.

Staatsbosbeheer heeft het Deskundigenteam 

Duin en Kust om advies gevraagd hoe zij het 

beste de Boschplaat kan beheren. Wat ge-

beurt er bijvoorbeeld zonder beheer, en welk 

beheer zou de veroudering van de vegetatie 

kunnen veranderen? Hoe zou de beheerder 

dat moeten aanpakken?

Het deskundigenteam denkt dat als Staats-

bosbeheer niets doet, de vegetatie inderdaad 

naar een climax toegroeit. Slechts op een 

paar kleine locaties is nog wat dynamiek met 

bijbehorende pioniersvegetatie te vinden. Om 

meer dynamiek en zee-invloed te krijgen zou 

daar waar de stuifdijk op z’n smalst is, deze 

doorgestoken kunnen worden. Daarmee kan 

er weer water het gebied in en zal de succes-

sie hier teruggezet worden. Waar de stuifdijk 

breder is, liggen meer kansen voor winddyna-

miek, denken de adviseurs. Door de vegetatie 

daar weg te halen, zal het zand gaan stuiven 

en zijn werk  elders op de Boschplaat gaan 

doen. Op die manier kunnen de verschillende 

vroege stadia van natuurlijke vegetatie-suc-

cessiereeksen van zoute en zoete ecosyste-

men zich weer op de Boschplaat vestigen, 

inclusief alle tussenstadia. 

Het deskundigenteam voegt daar overigens 

nog expliciet aan toe dat begrazing echt niet 

bij het beheer van de Boschplaat hoort, mocht 

dat idee ooit nog een keer postvatten. Wind 

en water kunnen hier prima hun werk weer 

doen en “er zijn geen grote verstoringen van 

het voedselweb te duiden die aanleiding geven 

om dergelijke forse beheeringrepen uit te 

voeren”.

  Bekijk het advies op natuurkennis.nl (pdf) 

MEER 
DYNAMIEK EN 
ZEE-INVLOED 

De Boschplaat moet weer stuiven!
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Het kleinschalige heuvellandschap herbergt 

levensgemeenschappen, zoals kalkgraslanden en 

kalkrijke hellingbossen die elders in Nederland 

nauwelijks voorkomen. De achteruitgang aan 

biodiversiteit in het heuvellandschap is echter 

vergelijkbaar met de situatie elders in Nederland. 

Verdroging en vermesting hebben ook hier hun tol 

geëist. Een aangepast beheer kan gelukkig veel 

herstellen. 

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Heuvellandschap

Voorzitter:  
B.F. van Tooren  
(Natuurmonumenten) 

Vicevoorzitter:  
R. Bobbink  
(Onderzoekscentrum B-Ware)

Secretaris:  
F.F. van der Zee (Wageningen 
Environmental Research)

   Leden: zie website   

Bestuur

Lopend onderzoek 2018

• Oplossingen gezocht voor diepe insnijding van beken in 
het Heuvelland 
Af te ronden in 2021

• Uitbreidingsmogelijkheden heischrale graslanden in het 
Heuvelland 
Af te ronden in 2022 

• Herstel en kwaliteit veldbies-beukenbos 
Af te ronden in 2019

 
Afgerond onderzoek
• Effectiviteit lijnvormige elementen als  

verbindingszones

• Effectiviteit van herstelmaatregelen voor de  
zinkvegetatie: de middellange termijn  

  Download publicatie (pdf)

Lees meer ›
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http://www.natuurkennis.nl/deskundigenteams/deskundigenteam-heuvellandschap/deskundigenteam-heuvellandschap/team-he/
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/effectiviteit-van-herstelmaatregelen-voor-de-zinkvegetatie-monitoring-obn-16-he.e043ef.pdf
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De Zuid-Limburgse schraallanden herbergen meer bijzondere 

planten- en diersoorten dan enig ander ecosysteem in Nederland. 

Helaas liggen de weinig overgebleven schraallanden verspreid en 

geïsoleerd in het landschap. De vaak kleine populaties van kenmer-

kende soorten in deze gebiedjes lopen een verhoogde kans op uit-

sterven door een combinatie van toevallig ongunstige omstandighe-

den en genetische verarming. Vooral voor plantensoorten verloopt 

dit langzaam en blijven deze effecten lang onopgemerkt, maar voor 

insecten is de afname van de soortenrijkdom verontrustend groot.

Een ‘oud’ ecologisch principe zegt dat je natuurgebieden met elkaar 

moet verbinden en dat daarmee de problemen van isolatie zijn 

opgelost. Toch staat de effectiviteit van lijnvormige elementen als 

verbindingszones voor planten en minder mobiele dieren nog altijd 

ter discussie. Want waaraan moet zo’n verbinding dan voldoen? 

Hoe breed moet deze zijn en welke soorten kunnen er onder welke 

omstandigheden gebruik van maken? Het Deskundigenteam Heu-

vellandschap wilde meer weten over de werking en het belang van 

verbindingszones in dit landschap.

Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting is een van 

degenen die dit jaar het onderzoek afrondde naar de effectiviteit 

van lijnvormige elementen als verbindingszones. Het heeft een 

raamwerk opgeleverd waarmee je als beheerder kunt beoordelen 

voor welke soorten onder welke omstandigheden het zin heeft om 

een verbindingszone aan te leggen. “Het is bijvoorbeeld van belang 

dat je weet voor welke soort je iets gaat doen. Wat heeft die soort 

precies nodig in verschillende jaargetijden en kan zo’n soort zich 

dan ook daadwerkelijk verplaatsen? Waar liggen de brongebieden 

en waar de doelgebieden? Valt er wel iets te verbinden? Hebben 

de soorten een aanleiding om uit een gebied te vertrekken als 

ze die mogelijkheid krijgen? Via het raamwerk ga je aan de slag 

met deze vragen en wordt het voor beleidsmakers en beheerders 

gemakkelijker om zinvolle verbindingszones aan te leggen. 

Duidelijk is in elk geval dat je verbindingszones als breder dan 

lijnvormig moet zien en dat je verbinden goed moet koppelen aan 

het versterken van de bronpopulaties.”

  Lees meer op www.natuurkennis.nl (pdf)

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Heuvellandschap

ZINVOLLE  
VERBINDINGEN 
VOOR FLORA  
EN FAUNA

Verbindingen leggen in het Limburgse heuvelland
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/versterking-van-connectiviteit-voor-soorten-van-hellingschraallanden.87a6a3.pdf
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Het lage deel van Nederland is voor een groot 

deel door veenvorming, zeeafzettingen en 

inpolderingen op de kaart gezet. De voorheen 

zeer dynamische processen zijn door de mens 

gaandeweg beteugeld waardoor veel bijzondere 

successiestadia nauwelijks meer voorkomen. 

De vraag is hoe je de omstandigheden weer zo 

krijgt dat alle stadia blijvend aanwezig zijn.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Laagveen- en zeekleilandschap

Voorzitter:  
C.J.M. van Vliet (Hoogheemraad-
schap de Stichtse Rijnlanden)  
Is begin 2019 opgevolgd door  
W. Rip (Waternet)

Duo vicevoorzitters:  
A.M. Kooijman (Sciencepark IBED) 
en L.P.M. Lamers (Radboud  
Universiteit Nijmegen)  
Lamers is begin 2019 gestopt

Secretaris:  
R. van Grunsven (de Vlinderstich-
ting) 

   Leden: zie website   

    

Bestuur Lopend onderzoek 2018

• Stimulering jonge verlanding tot nieuw 
trilveen: biobouwers en vraat 
Af te ronden in 2022

• Bevloeiing trilvenen 
Af te ronden in 2019

• Verbrakkingsonderzoek 
Fase VI (ism PNH) af te ronden in 2019

Afgerond onderzoek
• Onderzoek naar effecten van stikstof in  

overgangs- en trilvenen  
  Download publicatie (pdf)

Lees meer ›
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http://www.natuurkennis.nl/deskundigenteams/deskundigenteam-laagveen-en-zeekleilandschap/deskundigenteam-laagveen-en-zeekleilandschap/team-lvzk/
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/onderzoek-naar-effecten-stikstof-in-overgangs-en-trilvenen-met-omslag-1.14a86c.pdf
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Laagveen- en zeekleilandschap

Eind vorige eeuw kwamen de eerste verontrustende be-

richten over een te veel aan rivierkreeften die grote schade 

toebrengen aan vegetaties. Het aantal kreeften breidde 

zich snel uit en werd de schade die ze aanrichten op steeds 

meer plekken zichtbaar. In het OBN-onderzoek ‘Stimu-

lering jonge verlanding tot nieuw trilveen: biobouwers en 

vraat’, krijgen de rivierkreeften dan ook veel aandacht. Het 

is namelijk aannemelijk dat de verlanding tot nieuw trilveen 

op veel plaatsen niet tot stand komt, omdat de kreeften 

alles wegvreten. Casper Cusell van Witteveen+Bos deed 

daarom in dit onderzoek een speciale literatuurstudie over 

de rivierkreeften: wat weten we eigenlijk over het voorko-

men en de leefwijze van het dier, waarom breidt deze soort 

zich zo uit en wat zijn mogelijke effectieve bestrijdingsme-

thoden?

Cusell concludeert dat het probleem al zeker twintig jaar 

wordt onderkend. En ook is al lang duidelijk dat het pro-

bleem lastig oplosbaar is. De uitheemse rivierkreeften zijn 

opportunisten en relatief goede kolonisten, vooral de rode 

Amerikaanse rivierkreeft. Daarnaast hebben ze een brede 

tolerantie voor habitatkenmerken, zijn ze weinig kieskeurig 

voor voeding en hebben ze (nog) weinig last van preda-

tie. Daarom kunnen rivierkreeften snel nieuwe gebieden 

koloniseren en domineren, en hoge dichtheden bereiken. 

Het grootste negatief ecologische effect van de kreeften 

is dat ze actief de waterbodem begrazen. Ze vreten van de 

planten maar erger nog: ze knippen vooral veel planten 

stuk terwijl ze die niet eens eten. Het gevolg is een troebel 

water. Naast hun eetgedrag is ook hun graafgedrag pro-

blematisch: ze graven holen om zich te beschermen tegen 

droogte, vorst, predatie en territoriale of kannibalistische 

soortgenoten.

Uit de literatuurstudie blijkt dat er momenteel geen goede 

maatregelen voor handen zijn om de kreeftendichtheden 

in toom te houden. Zo lijkt het wegvangen van kreeften niet 

toepasbaar op landschappelijke schaal door de extreem 

intensieve beheerstrategie die dan nodig is. Vervolgon-

derzoek in 2019 moet uitwijzen welke factoren bepalen 

waarom er op bepaalde locaties heel veel kreeften zitten 

en op andere locaties vrijwel geen terwijl ze in open contact 

met elkaar staan. 

WE WETEN AL  
HEEL VEEL OVER 

DE AMERIKAANSE 
RIVIERKREEFT

Het probleem van de rivierkreeft in beeld gebracht

DESKUNDIGENTEAMSDESKUNDIGENTEAMS

1

6

3

8

2

7

4 5

9



VOORWOORD ORGANISATIE FINANCIËN COLOFONCOMMUNICATIE DESKUNDIGENTEAMS 2018Kennisnetwerk OBN

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Laagveen- en zeekleilandschap

Trilvenen zijn in Nederland heel zeldzaam. Het is 

een vegetatiestadium in het proces van laagveenver-

landing en dat na een bepaalde periode via natuur-

lijke successie overgaat in een veenmosrietland of 

ander overgangsveen. Doordat deze successie als 

gevolg van extra verzuring door stikstofdepositie 

steeds sneller verloopt is de vrees dat uiteindelijk de 

zeldzame trilveensoorten verdwijnen. Het trilveen-

stadium heeft veruit de hoogste biodiversiteit,  

waaronder veel beschermde soorten, maar omvat 

het minste oppervlakte. Volgens sommige deskun-

digen is er in Nederland nog ongeveer 7 hectare 

echt trilveen. Vanuit het verlandingsproces ontstaan 

vrijwel geen nieuwe trilveenvegetaties meer. Het 

is dus van belang – en ook verplicht onder Natura 

2000 - om dit trilveenstadium in stand te houden.

Om dat te realiseren zal het niveau van de stikstof-

depositie naar beneden moeten. Dat zal helaas niet 

snel genoeg gaan en daarom zou je ook basenrijk 

water kunnen aanvoeren omdat dit de verzuring kan 

tegengaan. En dat kan dan weer op twee manieren: 

water aanvoeren door het gebied te begreppelen of 

een periodieke overstroming creëren. In de Wieden 

is een experiment gestart met het bevloeien van een 

aantal trilvenen.

Kees van Vliet is (oud-)voorzitter van het Deskundi-

genteam Laagveen en zeekleilandschap. Hij vertelt 

dat het eerste jaar van de proef deels is mislukt 

omdat er nogal wat technische problemen waren 

aan de pompjes en leidingen die het water moes-

ten aanvoeren. “Inmiddels voeren we het water 

succesvol aan en volgen we de ontwikkelingen in de 

vegetatie en de water- en bodemchemie. We kunnen 

nu nog niets concreets zeggen over de resultaten. 

Wel zijn in Noord-Holland en Zuid-Holland verge-

lijkbare experimenten gestart, met steun van de 

provincies. Dat onderschrijft het belang van deze 

aanpak en zal nog meer duidelijkheid verschaffen 

onder welke omstandigheden en op welke manier 

het bevloeien van trilvenen een succesvolle optie is. 

Overigens geldt in alle gevallen dat inunderen alleen 

verantwoord is als het aanvoerwater basenrijk en 

arm aan nutriënten is.”

HET TRILVEENSTADIUM 
IN STAND HOUDEN

Venen bevloeien om verzuring tegen te gaan
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Het natte zandlandschap bestaat uit een groot 

aantal verschillende (grond)water afhankelijke 

ecosystemen zoals hoogvenen, vennen, vochtige 

heiden en bossen, blauwgraslanden of zelfs 

kalkmoerassen. Er vinden talrijke grootschalige 

herstelprojecten plaats om de negatieve effecten 

van verdroging, verzuring en vermesting op te 

heffen.

                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Nat zandlandschap

Voorzitter:  
t/m 1 januari 2019 A. Jansen 
Nu vacant

Vicevoorzitter:  
H. van Kleef  
(Stichting Bargerveen) 

Secretaris:  
J. van der Weele  
(Landschap Overijssel)

   Leden: zie website   

Bestuur

Lopend onderzoek 2018
• Herstelmaatregelen vochtige bossen 

Af te ronden in 2021

• Maatregelen ter versnelling van acrotelmontwikkeling  
Af te ronden in 2019

• Systeemgerichte bestrijding van watercrassula 
Af te ronden in 2020

• Invloed van boszones rond heideveentjes in het natte zandlandschap 
Af te ronden in 2019

• Preadvies aantasting en beheer van voedselkwaliteit 
Af te ronden in 2020

 
Afgerond onderzoek

• Slow release mineralengift natte en droge heide 
  Bekijk hier het rapport (pdf)   

• Alternatieven voor plaggen van natte heide - Effecten op middellange 
termijn  

 Bekijk hier het rapport (pdf)   

• 25 jaar natuurontwikkeling na ontgronden: effecten op vegetatie en 
dagvlinders 

 Bekijk hier het rapport (pdf)

Lees meer ›
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http://www.natuurkennis.nl/deskundigenteams/deskundigenteam-nat-zandlandschap/deskundigenteam-nat-zandlandschap/team-nz/
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-van-heide-door-middel-van-slow-release-mineralengift-1.5184e8.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/alternatieven-voor-plaggen-middellange-termijn-3-def.d671dd.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/25-jaar-natuurontwikkeling-na-ontgronden.23cae4.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn214-nz-hoofdrapport-evaluatie-strategieen-omgang-met-overmatige-voedingstoffen.e2bd99.pdf
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 
Nat zandlandschap

Op een aantal plekken proberen beheer-

ders oude hoogveenrestanten te herstel-

len. Heel belangrijk is in ieder geval dat 

deze gebieden dan stabiele hoge water-

standen krijgen. Een levende bovenste laag 

veenmos draagt daaraan bij. Maar vaak is 

die bovenste laag, de acrotelm, verdwenen 

of komen er alleen nog veenmossen voor 

die zelf geen bulten kunnen vormen. Vraag 

is dus: hoe kunnen we op die plekken 

weer bultvormers krijgen? Kunnen we 

ze herintroduceren en hoe werkt dat dan 

het beste? Sinds 2017 experimenteren 

onderzoekers met verschillende vormen 

van herintroductie in het Bargerveen en 

het Haaksbergerveen. Projectleider Hilde 

Tomassen van onderzoeksbureau B-ware 

in Nijmegen vertelt waarom seizoen 2018 

door de droogte eigenlijk als verloren be-

schouwd moet worden. “In een afgeplagde 

plas-dras-situatie op zwartveen hebben we 

veenmosfragmenten van wrattig veenmos 

uitgestrooid en al dan niet beschermd. Ook 

hebben we bij de helft van de proefvlakken 

nog continu water aangevoerd om het veen 

plas-dras te houden. Bescherming van het 

veenmos deden we met stro of met pollen 

van eenarig wollegras en een controle 

zonder bescherming. Het experiment 

met stro lijkt op de manier waarop men 

in Canada afgeplagde venen weer in een 

goede uitgangssituatie voor herstel brengt. 

Helaas blijkt uit een eerste evaluatie van 

dit seizoen dat in de experimenten zonder 

water aanvoer eigenlijk alles is verdwenen. 

In de experimenten met wateraanvoer 

en een bescherming met stro zien we op 

een heel enkele plek nog iets van levend 

veenmos. Het droge jaar 2018 heeft dus 

niets opgeleverd. Gelukkig mogen we het 

experiment in 2019 herhalen en hopen we 

op een iets minder droge zomer.”

Droge zomer zet streep door veenmos-experimenten

HERINTRODUCTIE  
VAN VEENMOS LUKT 
NIET IN DROGE ZOMER 
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Rivieren hebben van nature een grote dynamiek. 

Uiterwaarden overstromen en vallen weer droog. 

Zand, slib en vloedmerk worden afgezet en weer 

meegevoerd. De gebieden zijn daardoor rijk aan 

landschappelijk structuren zoals stroomruggen, 

komgronden en rivierduinen. De kunst is om met 

de te verwachten waterstandveranderingen en 

veiligheidseisen, de natuur hier te ontwikkelen en 

te herstellen. 

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Rivierenlandschap

Lopend onderzoek 2018

• Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet?  
Visie vanuit ecologisch perspectief 
Af te ronden in 2022

• Strategieën en Afwegingskader voor de ontwikkeling en het 
beheer van Ooibossen in het winterbed van de rivieren 
Af te ronden in 2020

Afgerond onderzoek

• Aanleg en beheer van kwelmilieus en kwelgeulenlangs de 
Terrassenmaas 

  Download publicatie (pdf)

• Macrofauna in kwelmilieus van de Terrassenmaas en  
paleo-ecologisch onderzoek in het Heulöerbroek (Nw. Bergen) 

  Download publicatie (pdf)

Voorzitter:  
W. Lammers  
(Staatsbosbeheer) 

Vicevoorzitter:  
B. Peters (Bureau Drift) 

Secretaris:  
M. Brunsveld (VBNE) 

   Leden: zie website   

Bestuur
Lees meer ›
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-en-ontwikkeling-van-kwelmilieus-langs-de-terrassenmaas-def-3.1b311b.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/541-rapport-kwelmillieus-maasterassen-12-4-2018.bbdf9d.pdf
http://www.natuurkennis.nl/deskundigenteams/deskundigenteam-rivierenlandschap/deskundigenteam-rivierenlandschap/team-ri/
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Rivierenlandschap

Op veel plaatsen langs de rivieren zijn plannen om 

diepe plassen te verondiepen. De diepe plassen zijn 

ooit gegraven om klei, zand of grind te winnen maar 

zouden nu nauwelijks natuurwaarden herbergen. Maar 

waterbeheerders willen graag weten over het ecologisch 

functioneren van de diepe en ondiepe plassen. Daarom 

is OBN een project gestart dat een afwegingskader moet 

opleveren om aanvragen voor verondieping te evalueren. 

Want kennis over het ecologisch functioneren van diepe 

plassen is weliswaar beschikbaar, maar er is weinig kennis 

over de ecologische waarde van diepe plassen specifiek 

in uiterwaarden, en de rol die deze plassen spelen in het 

riviersysteem. In ieder geval zijn het geen dode en lege 

plassen zoals vaak wordt gezegd. Sommige diepe plassen 

die in open verbinding staan met de rivier zijn waarschijnlijk 

belangrijk als overwinteringsgebied voor vis. Het is een 

habitat dat door de normalisatie van de rivieren veelal uit 

het zomerbed verdwenen is. Diepe putten die juist weinig 

door de rivier worden overstroomd zijn vaak heel helder. 

In verschillende van deze plassen groeien zeldzame 

kranswiervegetaties.

Kortom, het is vaak helemaal niet zo duidelijk dat een diepe 

plas in een uiterwaard altijd klakkeloos en probleemloos 

verondiept kan worden. Onderzoekers van B-ware, NIOO, 

Ravon, Sovon en Deltares zijn daarom in opdracht van OBN 

en Rijkswaterstaat dit jaar gestart met een onderzoek dat 

een afwegingskader moet opleveren voor het al dan niet 

verondiepen van plassen. De onderzoekers gaan bijvoor-

beeld inventariseren wat de huidige ecologische waarde 

van diepe uiterwaardplassen zijn en van welke (abiotische) 

karakteristieken deze waardes afhankelijk zijn. En ook 

kijken ze naar de mogelijke effecten van verondiepingen en 

aantakkingen op de temperatuurspronglaag, de zuurstof-

huishouding en andere relevante karakteristieken voor het 

ecologisch functioneren van de plas?

Wanneer mogen diepe plassen ondiep worden?

OOK DIEPE 
PLASSEN KUNNEN 

ECOLOGISCH 
WAARDEVOL ZIJN
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                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Rivierenlandschap

Als we voor vissen een goed functionerend leefgebied willen 

creëren zal een gebied geschikt moeten zijn voor paaien, 

opgroeien, schuilen, rusten en foerageren. Dat betekent 

dat het leefgebied vaak diverse van aard moet zijn en dat de 

verschillende onderdelen ook goed onderling bereikbaar zijn 

voor vissen. De afgelopen jaren zijn daarom al wel veel maat-

regelen uitgevoerd zoals vispassages en natuurvriendelijke 

oevers. Maar voor veel rivier- en beekvissen zijn langdurig 

overstroomde oevers en moerassige oeverlanden waarschijn-

lijk belangrijk voor de jaarlijkse productie van een nieuwe 

generatie. Door het huidige, onnatuurlijke waterpeilbeheer, 

ontstaan dergelijke habitats nu nauwelijks meer.

Hoe belangrijk die precies zijn, hoe ze werken en welke inrich-

tingsfactoren daarbij van belang zijn is echter nog nauwelijks 

goed onderzocht. Daarom voert Ravon nu onderzoek uit naar 

het functioneren van deze overstromingsvlakten: Functione-

ren gebieden ingericht als overstromingsvlakte ook daadwer-

kelijk als kraamkamer voor vissen? Hoe vaak, en hoe lang en 

in welke periode van het jaar moet zo’n vlakte overstromen?

Voor het onderzoek hebben onderzoekers drie gebieden 

(Ooijpolder, Munnikenland en Zwarte Water) in uiterwaarden 

van het rivierengebied uitgezocht die regelmatig overstromen 

en daar intensief de visstand bemonsterd. Tegelijkertijd is op 

deze plekken gekeken naar het verloop van de waterstand en 

de verbinding met permanente wateren in de omgeving om 

daarmee ook een link te kunnen leggen tussen het voorko-

men van de vissen en de waterstanden.

In 2017 is voor het eerst gemeten, in 2018 zijn de locaties al-

lemaal nog eens twee keer bemonsterd. Volgens onderzoeker 

Sanne Ploegaert is bij het Zwarte Water zowel grote mod-

derkruiper als de zeldzame kwabaal gevonden. Volgens hem 

duidt dat op plaatselijk goede omstandigheden met regelma-

tige overstromingen waarbij het water lang plas-dras blijft en 

dat er altijd wel een verbinding blijft met het Zwarte Water. 

Na twee bemonsteringen in 2019 zullen de onderzoekers 

meer definitieve conclusies trekken uit de waarnemingen.

Het deskundigenteam Rivierenlandschap heeft vanwege het 

grote belang van overstromingsvlakten een literatuurstudie 

laten opnemen in het Jaarplan 2019.  

 

 Pdf jaarplan 2019

Overstromingsvlakten onderzoeken als leefgebied voor vissen

REGELMATIGE  
OVERSTROMINGEN  
MET LANGE  
PLAS-DRAS- 
OMSTANDIGHEDEN
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-jaarplan2019-def.6cb41f.pdf
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De Expertisegroep Fauna adviseert de 

deskundigenteams over onderzoek aan fauna en 

agendeert specifieke faunaproblemen. Knelpunten 

en kansen voor kenmerkende diersoorten worden 

uitgewerkt tot een fauna kennisagenda, welke 

wordt ingebracht bij de OBN deskundigenteams. 

Belangrijk aandachtspunt is het beheer van fauna 

in de PAS.

                                                  

Expertisegroep Fauna

Voorzitter:  
M. van der Weide  
(Natuurmonumenten)

Vicevoorzitter:  
H. Siepel  
(Radboud Universiteit  
Nijmegen) 

Secretaris:  
H.H. van Kleef  
(Stichting Bargerveen)

   Leden: zie website   
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https://www.natuurkennis.nl/deskundigenteams/expertisegroep-fauna/expertisegroep-fauna/team-fa/
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BIJ12 KENNISONTWIKKELING

BIJ12 (de provincies) financiert het 

OBN-onderzoek jaarlijks met € 950.000. 

Dit wordt elk jaar volledig vastgelegd in 

onderzoeksverplichtingen. Daarnaast 

zijn andere externe partijen (waaronder 

ook individuele provincies) die extra 

financiering inbrengen. In totaal is 

daarmee in 2018 een onderzoeksbudget 

beschikbaar van ruim 1,6 miljoen.

Stimulering jonge verlanding tot nieuw 
trilveen: biobouwers en vraat 

€ 200.000
€ 100.000 

Uitbreidingsmogelijkheden heischrale 
graslanden in het Heuvelland

€  79.347  
€ 33.000

Grip op beekslib: de sturende rol van 
beeksediment op de kwaliteit van  
beeklevensgemeenschappen

€ 74.969
€ 75.000 

Herstelmaatregelen vochtig bossen  
  

€ 43.000
€ 118.027 

Uitbreiding aantal lopende OBN  
onderzoeken 

€ 22.226

Lange-termijn-effecten extensieve  
duinbegrazing in gecontroleerd experiment

€ 84.618
€ 15.000 

Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of 
niet? Visie vanuit ecologisch perspectief

€ 74.314
€ 75.000 

Gebiedskenmerken, bepalend zijn voor het  
voorkomen van doelsoorten in het agrarisch leef-
gebied ‘Natte dooradering’ en hun beheereisen 

€ 64.880
€ 110.000 

Oplossingen gezocht voor diepe insnijding 
van beken in het Heuvelland 

€   44.877 
€ 30.000 

Preadvies aantasting en beheer van  
voedselkwaliteit

€  149.862 

Strategieën en Afwegingskader voor de 
ontwikkeling en het beheer van Ooibossen 
in het winterbed van de rivieren

€  36.910
€ 50.000 

 

Effect van greppel plas-dras situaties op 
grasland en akkers op de kuikenoverle-
ving van boerenlandvogels

€  74.998
€ 113.720  

 

Extern provincie Utrecht en Noord-Holland

Extern provincie Gelderland, Rijkswaterstaat  
en Stichting Ark Natuurontwikkeling

Extern door ministerie LNV, provincie Fryslan 
en de Vogelbescherming

Extern Waterschap Limburg en provincie Limburg Extern provincie Limburg

Extern provincie Drenthe en vijf waterschappen Extern van provincie Noord-Brabant en provincie 
Overijssel

Extern provincie Fryslan Extern Rijkswaterstaat Oost- en Zuid-Nederland 

Extern door provincie Frysland, Noord-Holland  
en Zuid-Holland en vier waterschappen

Financiën

IN NATURA BIJDRAGEN

In de tripartite formule van het Kennisnetwerk 
OBN wordt uitgegaan van ‘halen en brengen’ en 
een samenwerking die voor alle partijen voordeel 
heeft. In de bijeenkomsten wordt door de leden 
van de deskundigenteams veel tijd gestoken 
in de probleemverkenning, vraagarticulatie, 
beoordeling van onderzoeksvoorstellen, 
onderzoeksbegeleiding en verspreiding van 
kennis. De hoeveelheid tijd die de deelnemers 
besteden wordt niet betaald of slechts in beperkte 
mate (vacatiegeld). Daarnaast wordt in het 
experimentele OBN-onderzoek tijd gestoken 
door beheerders in aanleg en beheer van de 
proeflocaties. Dit betekent dat zowel door 
beheerders als door onderzoekers in natura een 
grote bijdrage wordt geleverd vanuit de beheer- 
en onderzoekspraktijk.

Totaal BIJ12/provincies €  950.000  
Extern €  719.747 
Totaal inclusief externe financiering € 1.669.747

+

FINANCIËN
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Advisering door leden deskundigen-
teams en OBN algemeen 
 

€  25.611

Onderzoek en monitoring  
 
 

€  21.552

Kennisverspreidingsactiviteiten 
 
 

€ 140.978

Overige kosten (aanbestedingen, 
vergoeding beoordelingscommissies, 
reserveringen’) 

€ 39.610

Vergoeding deskundigenteams 
 
 

€ 213.699

Organisatiekosten VBNE (coördinatie,  
administratie, financiën, veldwerkplaat-
sen) 

€  224.789

Totaal uitgaven  € 666.239                         
Verplicht in 2018 en uit te geven in 2019   € 133.761
Totaal  budget  € 800.000

+

LNV KENNISVERSPREIDING

Het ministerie van van Landbouw,  

Natuur en Voedselkwaliteit financiert de 

activiteiten van het kennisnetwerk voor 

kennisverspreiding, advisering, monitoring 

en coördinatie door de VBNE. 

Financiën

VERPLICHTINGEN UIT 2017 UITGEGEVEN 
IN 2018 EN RESERVERINGEN IN 2019

Vanuit de LNV subsidie in 2017 is een aantal 
verplichtingen in de loop van 2018 uitgegeven. 
Dat gaat om een totaalbedrag van € 125.349. 
Grootste uitgaven hierin waren aan monito-
ring van uitgevoerde OBN-experimenten  
€ 35.876 en uitgaven aan ingezet onderzoek 
vanuit het deskundigenteam Cultuurland-
schap € 34.265. De wel verplichte maar nog 
niet bestede middelen uit de subsidie 2018 
zullen in overleg met het ministerie van 
LNV in 2019 worden besteed. Het volledige 
financiële overzicht 2018 is op te vragen via 
w.wiersinga@vbne.nl.

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

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

ontwikkeling+beheer natuurkwaliteit

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen

0343-745250

drs. W.A. (Wim) Wiersinga
Adviseur Plein van de kennis/

Programmaleider Kennisnetwerk OBN
0343-745255 / 06-38825303

w.wiersinga@vbne.nl

M. (Mark) Brunsveld MSc
Programma-medewerker Kennisnetwerk OBN

0343-745256 / 06-31978590 
m.brunsveld@vbne.nl

Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
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Het Kennisnetwerk ontwikkeling beheer natuurkwaliteit

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

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

Vereniging van bos- en  
natuurterreineigenaren (VBNE) 
Princenhof Park 7 
3972 NG Driebergen 
0343-745250

drs. W.A. (Wim) Wiersinga 
Adviseur Plein van de kennis/ 
Programmaleider Kennisnetwerk OBN 

0343-745255 / 06-38825303 
w.wiersinga@vbne.nl

M. (Mark) Brunsveld MSc 
Programmamedewerker  
Kennisnetwerk OBN 
0343-745256 / 06-31978590 
m.brunsveld@vbne.nl

Fo
to

: B
au

kj
e 

Si
et

sm
a

DESKUNDIGENTEAMS

http://http://dt.natuurkennis.nl/uploads/Verslag_Workshop_Ganzenoverlast_Limburg_11_11_2015_en_Friesland_02_03_2016.pdf

