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VOORWOORD
Met plezier bied ik u het OBN Jaarverslag 2020 aan. We 

kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Niet alleen 

door corona liepen veel activiteiten anders dan vooraf 

gepland maar ook waren er vele ontwikkelingen.

December 2020 publiceerden ministerie van LNV en 

provincies (IPO) het Uitvoeringsprogramma Natuur. 

Hierin staan afspraken over de ambitie en opgave, kaders 

voor de maatregelen, monitoring en rapportage en het 

samenwerkingsmodel. Met het Programma Natuur gaan 

Rijk, provincies en terreinbeheerders samen de natuur de 

komende jaren verder versterken en verbeteren. Het Uit-

voeringsprogramma Natuur is van groot belang voor de 

toekomst het Kennisnetwerk OBN. Niet alleen krijgt OBN 

een belangrijke rol in de uitvoer van het programma, er 

komt ook meer budget voor onderzoek beschikbaar.

De eerste fase van het Ecologisch Assessment werd 

uitgevoerd. Het Ecologisch Assessment levert bruikbare 

input voor actuele onderwerpen waar alle terreinbeheer-

ders (inclusief agrariërs en waterschappen) de komen-

de jaren een enorme opgave hebben: het Programma 

Natuur, de Bossenstrategie, het Klimaatakkoord, na-

tuurinclusieve landbouw en een klimaatrobuust bos- en 

natuurbeheer (en zeker ook het grondwaterbeheer). De 

resultaten van deze eerste fase van het Ecologisch As-

sessment dienen als opmaat voor de toekomstige focus, 

positionering, inhoudelijke prioritering van het Kennis-

netwerk OBN en het uit te voeren onderzoek.

Ook zijn weer nieuwe onderzoeken opgestart in 2020. 

Bijvoorbeeld over vogelakkers, waar de diversiteit en 

effectiviteit van het pakket Vogelakker in het ANLb 

onderzocht wordt. En over de effecten van wisselbegra-

zing op biodiversiteit in zowel kalkrijke als kalkarme 

duingebieden. Een evaluatie over bekalken als mogelijke 

herstelmaatregel in trilvenen en blauwgraslanden brengt 

alle uitgevoerde experimenten en ervaringen in beeld.

Vanwege corona konden veel fysieke bijeenkomsten en 

de veldwerkplaatsen niet doorgaan. Als alternatief zijn 

er diverse webinars georganiseerd. Dit bleek een goede 

manier om de resultaten van OBN-onderzoeken met 

beheerders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en 

geïnteresseerden te delen. Dus deze webinars krijgen 

zeker een vervolg.

Door een samenwerking tussen het e-learningsplatform 

Leer je Groen en het Kennisnetwerk OBN zijn weer twee 

OBN-modules beschikbaar op dit platform. Sinds eind 

2020 verschijnt er Iedere twee weken een bericht vanuit 

het Kennisnetwerk op Nature Today. Op deze manier 

brengen we de resultaten en publicaties van onze onder-

zoeken onder de aandacht van een breder publiek.

Teo Wams

Voorzitter OBN Platform en  
Adviescommissie
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z

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, 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.

Samenwerking 
Het Kennisnetwerk OBN streeft naar samenwerking 

met andere organisaties en kennisprogramma’s bij de 

financiering van onderzoek, publicaties en activitei-

ten: de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 

(STOWA), Programmatische aanpak Grote wateren 

(PAGW van RWS), het Programma Rijke Waddenzee, 

het Waddenfonds, de Nederlandse organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Europese 

programma’s als LIFE+/LIFE-IP en het Natura 2000 

Biogeographical Process. Het Kennisnetwerk OBN 

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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Lees meer

Lees meer

•  In 2020 is een proces gestart om het Kennisnetwerk OBN  
beter te positioneren in het maatschappelijke krachtenveld. 

•  In 2020 is een eerste concrete stap gezet om het  
Kennisnetwerk OBN beter onder de aandacht te krijgen bij  
provincies en waterschappen

4



2020Kennisnetwerk OBN VOORWOORD     INHOUD ORGANISATIE FINANCIËN COLOFONCOMMUNICATIE DESKUNDIGENTEAMS

Onder leiding van Bureau Zet is in 2020 samen met de 

deskundigenteams nagegaan wat de ecologische stand 

per landschapstype is en welke knelpunten de deskun-

digen daar momenteel zien voor behoud en ontwikke-

ling. Ook werd de teams gevraagd te bedenken wat voor 

hun landschapstype de belangrijkste aangrijpingspun-

ten zijn voor natuurherstel en welke ‘knoppen’ er zijn 

om aan te draaien. Vervolgens werden de teams in dit 

ecologisch assessment uitgedaagd om over de grenzen 

van het eigen landschap te kijken en te beoordelen wel-

ke thema’s relevant zijn die ook voor andere landschap-

stypen belangrijk zijn.

Via workshops, interviews en andere bijeenkomsten 

heeft Bureau Zet zes aangrijpingspunten (onder andere 

stikstof, verdroging) voor natuurherstel geformuleerd 

die voor alle landschapstypen relevant blijken te zijn. 

De uitwerking van de aangrijpingspunten varieert voor 

landschappen, maar de bovenliggende mechanismen 

hebben veel overeenkomsten. Dat geldt al helemaal 

voor de overgangen van landschappen. Een regelmatig 

gehoord geluid is dan ook dat die overgangen meer 

aandacht verdienen.

 

De deskundigen hebben ook beoordeeld of bij die zes 

aangrijpingspunten voor herstel het ontbreken van ken-

nis het probleem is. Het blijkt dat in ongeveer twintig 

procent van de  gevallen op dit moment nog onvoldoen-

de kennis is om het probleem aan te pakken. In veertig 

procent is het niet de kennis die ontbreekt, maar zijn er 

praktische, juridische, politieke of financiële obstakels. 

In sommige gevallen zouden de natuurbeheerders deze 

moeten oplossen, maar veel vaker zijn er  andere par-

tijen die daarvoor aan de lat staan. In de overige veertig 

procent gaat het om een mix van kennis en uitvoerings-

opgaven.

De volgende stap in het assessment was het koppelen 

van de kennisvragen aan andere groene maatschap-

pelijke thema’s als klimaatadaptatie, waterkwaliteit, 

bodemdaling. Via een dergelijke koppeling wordt het 

onderzoek niet alleen efficiënter maar wordt ook de 

maatschappelijke relevantie van het natuuronderzoek 

weer eens extra onderstreept. Hiervoor is gewerkt met 

het concept ‘ecosysteemdiensten’. Een opgave voor 

de komende jaren is om per landschapstype te onder-

zoeken welke verbindingen zijn te leggen en ook welke 

en hoeveel ecosysteemdiensten een natuurgebied kan 

leveren.

 Rapport (pdf)

Een ‘reset’ voor het OBN-kennisnetwerk
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ontwikkelt en verspreidt kennis 
met als doel het structureel 
herstel van natuurkwaliteit. 
Vanuit OBN adviseren we 
beheerders bij de uitvoering.

 

is een onafhankelijk en 
innovatief platform waarin 
beheer, beleid en wetenschap 
samenwerken. JAARVERSLAG
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De motor van het OBN-netwerk zijn de deskundigenteams:

Beekdallandschap

Heuvellandschap

Droog  zandlandschap

Nat zandlandschap

Cultuurlandschap

Laagveen- en 
zeekleilandschap

Duin- en kustlandschap

Rivierenlandschap

Expertise- 
groep Fauna

Coördinatie Cofinanciering 

van waterschappen, individuele 
provincies, Rijkswaterstaat, etc. 

Financiering

Drinkwaterwinning
Recreatie

Landbouw/voedselproductie

Woonkwaliteit

Waterveiligheid5

Waterberging  
en -buffering

2
3

1
6

Optimalisatie 
hydrologische  

systemen

1

2
Vergroten areaal en 

connectiviteit

Vergroten dynamiek en diversiteit Verminderen input  
nutriënten en chemische stoffen 
en herstel van schade

Herstel van  
biotische kwaliteit 

Aanpak 
exoten6

5

Wat kunnen we doen? 

Ecologisch herstel

Koolstofvastlegging
CO2

4

Investeren  
in de natuur  
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BIJ12 namens de 12 provincies
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In 2018 heeft een commissie onder leiding van Chris 

Kalden het Kennisnetwerk OBN geëvalueerd. De com-

missie vindt dat de bekendheid en de bestuurlijke im-

pact van het Kennisnetwerk groter kan en moet worden 

“door de inhoudelijke kennisresultaten te vertalen naar 

hun bestuurlijk-politieke betekenis”.

Communicatiedeskundige Carla Feijen is hiermee aan 

de slag gegaan en heeft beoordeeld hoe het OBN dat 

zou kunnen doen: “Zet sterker in op kennisversprei-

ding en communicatie richting beleid. OBN moet meer 

(kunnen) investeren in het aanwezig zijn in beleidsnet-

werken en in het inzichtelijk maken van de bijdrage van 

OBN-kennis aan het invullen van actuele beleidsopga-

ven en het bereiken van de doelen van het natuurbeleid. 

Ondanks de lange geschiedenis en de successen zijn 

het Kennisnetwerk OBN en de vele resultaten ervan 

goeddeels onzichtbaar gebleven voor iedereen die niet 

tot de direct betrokkenen behoort. Het OBN is er onvol-

doende in geslaagd om de relevantie van het netwerk 

en de resultaten in het daadwerkelijk beheer te laten 

zien. Deze onbekendheid maakt het netwerk kwetsbaar 

en moet naar de mening van de evaluatiecommissie in 

de komende jaren (door de deelnemers in) het netwerk 

worden rechtgezet.”

De provinciale besturen hechten volgens Feijen groot 

belang aan de natuur: zij wijden allemaal een uit-

gebreid hoofdstuk in hun bestuursakkoord aan dit 

onderwerp. Tegelijkertijd valt op dat te veel provinciaal 

bestuurders onvoldoende weet hebben van het Ken-

nisnetwerk OBN. De activiteiten die het Kennisnetwerk 

OBN op dit onderwerp heeft uitgevoerd (bijeenkom-

sten, brochures, persbeleid) hebben nog onvoldoende 

opgeleverd.

Een eerste product om het Kennisnetwerk OBN beter 

onder de aandacht te brengen bij bestuurders, is een 

serie themabrochures voor bestuurders en beleid-

makers. Gedeputeerde Harold Hofstra uit Flevoland 

schrijft in het voorwoord dat deze brochures laten zien 

wat het Kennisnetwerk OBN de afgelopen jaren heeft 

gedaan voor provincies, waterschappen, rijksdien-

sten en beheerders. “Maar we willen vooral voor het 

voetlicht brengen wat het Kennisnetwerk OBN voor u 

kan betekenen. Met welke vragen op het gebied van na-

tuurbeheer of -beleid zit u zelf? Wilt u adviezen hebben 

voor een specifiek terrein, wilt u in contact komen met 

collega’s, of met terreinbeheerders die met vergelijkba-

re vraagstukken te maken hebben? Het Kennisnetwerk 

OBN kan u hierbij helpen.”

De themabrochures gaan over thema’s die bij de 

provincies hoog op de agenda staan en behandelen 

Biodiversiteit, Klimaat, Landbouw, Stikstof en Water.

 Rapport (pdf)

 Communicatieplan (pdf)

Communicatie met beleid
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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 communicatie middelen in. 2020 was door corona een 

bijzonder jaar met weinig fysieke bijeenkomsten. Er zijn naast 

één veldwerkplaats en één bijeenkomst, zes online webinars 

gehouden. Daarnaast zijn zestien rapporten van onderzoeken 

uitgebracht, vier OBN-nieuwsbrieven verschenen, aan vijf 

adviezen gewerkt, diverse presentaties gegeven en zijn elf 

brochures verschenen. Alles met hetzelfde doel: zorgen 

dat de beschikbare kennis gebruikt kan worden in het 

natuurbeheer.

COMMUNICATIE

1 Publicaties 3 Bijeenkomsten 4 Adviezen 

COMMUNICATIE

2 Veldwerkplaatsen 
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OBN rapporten
• Melman, Th.C.P, E. Kleyheeg, T. Visser, E.B. Oosterveld, 

M. Roodbergen, W.A. Teunissen, T. Slier, 2020. Invloed 
greppelplasdras op kuikenoverleving kievit. OBN-232-CU. 
WEnR-rapport 2988; Sovon-rapport S2020/12; A&W-rap-
port 3216. VBNE, Driebergen

• Weijters , M.J., A.U. van der Bij , J.A. Harris , M. Pawlett , 
W.-J. Emsens , J. Frouz , P. Benetkova , E. Verbruggen , D. 
Radujkovic, E. Verbaarschot , R. van Klink , R. Vermeulen , R. 
van Diggelen en R. Bobbink, 2020. Praktijkproef heideont-
wikkeling op voormalige landbouwgrond in het Noordenveld 
(Dwingelderveld) Resultaten 2011-2018. Rapport OBN-233-
DZ. VBNE, Driebergen.

• Nijssen, M., L. Kuiters, N. Smits, H. Kramer, J. Kuper, 
J. Brouwer, J. Vogels, 2020. Lange termijn effecten van 
extensieve duinbegrazing in kalkarme kustduinen. Rapport 
OBN-234-DK. VBNE, Driebergen.

• Bochove, K. van, G.M. Gerrits, 2020. Herstel van kruiden- 
en faunarijke graslanden in het droge zandlandschap Ana-
lyse van de effecten op de samenstelling van het bodemle-
ven. Rapport OBN-235-DZ. VBNE, Driebergen.

• Cusell, C., B. Brederveld, L. Doef, M. Jans, D. Lammers, M. 
Tangerman, E. Weerman, J. Kampen, R. van de Haterd, B. 
Koese, S. Nieuwhof, A. Kooijman, A. van de Craats, 2020. 
Rode Amerikaanse rivierkreeften in Nederland: Relaties 
met milieu- en omgevingsfactoren. Rapport 2020-08. STO-
WA, Amersfoort.

• Vogels, J., A van den Burg, D. van de Waal, M. Weijters, R. 
Bobbink, M. Nijssen, M. Wallis de Vries, 2020. Imbalanced 
by overabundance. Effects of nitrogen deposition on nutri-
tional quality of producers and its subsequent effects on 
consumers. Rapport OBN-236-NZ. VBNE, Driebergen.

• G. Kurstjens, M. Nijssen, A. van Winden, M. Dorenbosch, 
H. Moller Pillot, C. van Turnhout & P. Veldt, 2020. Natte 
overstromingsvlakten in het rivierengebied. Ecologisch 
functioneren en ontwikkelkansen, rapport OBN-237-RI. 
VBNE, Driebergen.

• Martens, S. en H. ten Holt, 2020. Ecologisch assessment 
van de landschappen van Nederland. Analyse door het 
Kennisnetwerk OBN. Rapport OBN-238, VBNE, Driebergen.

• Martens, S. en H. ten Holt, 2020. Ecologisch assessment 
van de landschappen van Nederland Analyse door het 
Kennisnetwerk OBN. Bijlagenrapport. Rapport OBN-239. 
VBNE, Driebergen.

• Bijlsma, R.J., S.P.J. van Delft, R. Loeb en R. Bobbink, 2020. 
Kansen voor oude droge heide in het heidelandschap. 
Rapport OBN-240-DZ. VBNE, Driebergen.

• Aggenbach, C.J.S., D.G. Cirkel, C. Cusell, G. van Dijk, A.M. 
Kooijman, 2020. Onderzoek naar bevloeiing als beheer-
maatregel voor behoud en herstel van basenrijke trilvenen. 
Rapport OBN-241-LZ. VBNE, Driebergen.

• Aggenbach, C.J.S., J.J. Nijp, P. Huyghe, R. van Diggelen, 
2020. Invloed van met nutriënten verrijkt grondwater op 
kwelafhankelijke ecosystemen. Rapport OBN-242-BE. 
VBNE, Driebergen.

Monitoring
• Aggenbach, C., E. Seeber, R. van Diggelen, 2020. Effecten 

van het stoppen van maaibeheer op kleine zeggenmoe-
rassen in beekdalen. Evaluatie monitoring 2011 en 2019 
niet-maaien experiment Drentse Aa. Monitoring OBN-25-
BE. VBNE, Driebergen.

• Eichhorn, K., T. van den Broek, E. Dorland, M. Courbois, 
2020. Vervolgmonitoring herstel van kruiden- en faunarijke 
graslanden in het droge zandlandschap. Eindrapportage. 
Monitoring OBN-26-DZ, VBNE, Driebergen.

• Van Kleef, H. 2020. Monitoring van zonnebaarsbeheer – 
wegvangen en introductie van snoeken. Monitoring OBN-
27-NZ, VBNE, Driebergen. 

• Aggenbach, C.J.S., 2020. Duurzaamheid van basenmin-
nende schraallanden in kwelzones. Monitoring 1989-2020 
Stroothuizen, Punthuizen en Lemselermaten. Monitoring 
OBN-28-BE. VBNE, Driebergen.

Brochures
• Beheer en herstel van stuifzanden

• Liggend bergvlas, een botanische parel onder druk

• Meer soorten op de hei: red het  
heischraal grasland

• Small scale wind erosion for the benefit of coastal dune 
grasslands

• Kennis maken, kennis delen

• Kennis maken, kennis delen Thema Klimaat

• Kennis maken, kennis delen Thema Landbouw

• Kennis maken, kennis delen Thema Stikstof

• Kennis maken, kennis delen Thema Water

• Kennis maken, kennis delen Thema Biodiversiteit

• Ooibossen - Van ‘Ooievaar’ tot ‘Stroomlijn’, en verder’

 Lees meer ›
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/invloed-greppel-plasdras-op-kuikenoverleving-kievit-def3.7859b9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/invloed-greppel-plasdras-op-kuikenoverleving-kievit-def3.7859b9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/eindrapport-praktijkproef-dwingelderveld-2011-2018.5afe5c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/eindrapport-praktijkproef-dwingelderveld-2011-2018.5afe5c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/eindrapport-praktijkproef-dwingelderveld-2011-2018.5afe5c.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/rapport-langetermijneffecten-van-extensieve-duinbegrazing-def-2020.876d34.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/rapport-langetermijneffecten-van-extensieve-duinbegrazing-def-2020.876d34.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-rapport-soeslo-definitief.a82a04.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-rapport-soeslo-definitief.a82a04.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-rapport-soeslo-definitief.a82a04.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-rapport-soeslo-definitief.a82a04.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/rode-amerikaanse-rivierkreeften-in-nederland-stowa-2020-08-002.f2d40b.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/rode-amerikaanse-rivierkreeften-in-nederland-stowa-2020-08-002.f2d40b.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/imbalanced-by-overabundance-rapport-obn-2018-94-nz.616cc9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/imbalanced-by-overabundance-rapport-obn-2018-94-nz.616cc9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/imbalanced-by-overabundance-rapport-obn-2018-94-nz.616cc9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/imbalanced-by-overabundance-rapport-obn-2018-94-nz.616cc9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-natte-overstromingsvlakte-8-oktober-2020-eindrapport.540541.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-natte-overstromingsvlakte-8-oktober-2020-eindrapport.540541.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn238-ea-hoofdrapport-27-11-2020-def.339d5f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn238-ea-hoofdrapport-27-11-2020-def.339d5f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn239-ea-bijlagenrapport-27-11-2020-def.560e85.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn239-ea-bijlagenrapport-27-11-2020-def.560e85.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2017-88-dz-oude-heide-nov-2020-eindrapport.a22fb6.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-bevloeiing-trilvenen-eindrapport.d24b6d.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-bevloeiing-trilvenen-eindrapport.d24b6d.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-invloed-nutrientenrijk-grondwater-eindrapport.b822bd.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-invloed-nutrientenrijk-grondwater-eindrapport.b822bd.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-evaluatie-monitoring-2011-en-2019-niet-maaien-experiment-drentse-aa-eindrapport.2c4de0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-evaluatie-monitoring-2011-en-2019-niet-maaien-experiment-drentse-aa-eindrapport.2c4de0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-evaluatie-monitoring-2011-en-2019-niet-maaien-experiment-drentse-aa-eindrapport.2c4de0.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-vervolgmonitoring-kruidenrijke-graslanden-eindrapport.810b53.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-vervolgmonitoring-kruidenrijke-graslanden-eindrapport.810b53.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-rapport-27-nz-mastbos-zonnebaarsmonitoring-eindrapport.0ff03f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-rapport-27-nz-mastbos-zonnebaarsmonitoring-eindrapport.0ff03f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/monitoring-basenrijkdom-natte-schraallanden-2020-eindrapport.1e13a4.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/monitoring-basenrijkdom-natte-schraallanden-2020-eindrapport.1e13a4.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnbrochure-stuifzand-def3.ffb9d9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-vlaggeduin-def.dc5c69.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-heischraalgrasland-def.9a5585.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-heischraalgrasland-def.9a5585.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-greydunes-def2.ad1ff6.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-greydunes-def2.ad1ff6.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-beleidbestuur-def3.d6bf72.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-beleidbestuur-klimaat2.7c5f92.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-beleidbestuur-landbouw2.5c26f7.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-beleidbestuur-stikstof2.34681a.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-beleidbestuur-water2.d66569.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-beleidbestuur-biodiversiteit2.1b8ed1.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-brochure-ooibossen-van-ooievaar-tot-stroomlijn-en-verder.584206.pdf
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Artikelen
• Dijk van, G., A.J.P. Smolders, R. van ’t Veer, R. Loeb, L.P.M. 

Lamers, J.J. Nijp, S. Kosten, H.H. van Kleef,  C. Cusell, P.J. 
Westendorp. De toekomst van voormalige brakwaterve-
nen. Landschap-1-2020. 

• Aggenbach, C., M. Nijssen, A. Kooijman, B. Arens, Y. Fujita, 
M. van Til. Effecten op vegetatie en fauna van duingraslan-
den. Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (1). De 
Levende Natuur, maart 2020. 

• Arens, B., C. Aggenbach, A. Kooijman, M. Nijssen, M. van 
Til. Sturende factoren, maatregelen en herstelstrategieën 
voor dynamiek. Kleinschalige verstuivingen in kustduinen 
(2). De Levende Natuur, maart 2020. 

• Eichhorn, K., E. Brouwer, E. Dorland, R. Ketelaar & T. van 
den Broek. Kruidenrijke natuurgraslanden ontwikkelen op 
fosfaatrijke grond Wat is er mogelijk? De Levende Natuur, 
mei 2020.  

• Dorland, E., K. Eichhorn, T. van den Broek & M. Courbois. 
Herstel kruidenrijke graslanden op zandgrond door tijde-
lijk akkerbeheer. De Levende Natuur, mei 2020. 

• Verdonschot, R., P. Verdonschot. Effecten van integraal 
beekherstel op de loopkeverfauna. De Levende Natuur, 
juli 2020. 

• Wallis de Vries, M.F., J.R. van Deijk. Dag- en nachtvlinders 
in kalkrijke hellingbossen. Vervolgmonitoring van het 
herstelbeheer. Natuurhistorisch Maandblad, juli 2020. 

• Moedt, S., C. Smit, G. Lagendijk, J. Bakker, S. Nolte, R.van 
Klink, A. Wielemaker, P. Esselink. De invloed van wissel-
beweiding op de biodiversiteit van kwelders. De Levende 
Natuur, juli 2020. 

• Berends, K., E. Penning, J. Lenssen, J. Schoelynck, R. 
Reitsema. De effecten van stroombaanmaaien proefon-
dervindelijk onderzocht in de Eefse Beek. H2O-Online, 20 
juli 2020.

• Melman, D., E. Kleyheeg, T. Visser, E. Oosterveld, M. 
Roodbergen, W. Teunissen. Greppel-plasdras: bouwsteen 
voor beter weidevogelbeheer? De Levende Natuur,  
september 2020. 

• Special: Griend staat niet op zichzelf (6 artikelen).  
De Levende Natuur, september 2020. 

• Kurstjens, G., A. van Winden, M. Nijssen, C. van Turnhout, 
M. Dorenbosch. Herstel van natte overstromingsvlakten 
langs de Rijntakken. H2O-Online, 17 december 2020.

Internationale artikelen
• Frenne, P. de, R. Gruwez, P.W.F.M. Hommel, A. De  

Schrijver, R.P.J. Huiskes, R.W. de Waal, P. Vangansbeke, K. 
Verheyen. Effects of heathland management on seedling 
recruitment of common juniper (Juniperus communis). 
Plant Ecology & Evolution 153 (2), 2020

• Vogels, J., M.J. Weijters, R. Bobbink, R.J. Bijlsma, L.P.M. 
Lamers, W.C.E.P. Verberk, H. Siepel. Barriers to resto-
ration: Soil acidity and phosphorus limitation constrain 
recovery of heathland plant communities after sod cutting. 
Applied Vegetation Science 23:94–106, 2020.

• Diggelen, R. van, R. Bobbink, J. Frouz, J. Harris, E. Ver-
bruggen. Converting agricultural lands into heathlands: 
the relevance of soil processes. Soils and Landscape 
Restoration, 2020.

• Emsens, W.J., R. van Diggelen, C.J.S. Aggenbach, T. 
Cajthaml, J. Frouz, A. Klimkowska, W. Kotowski, L. Kozub, 
Y. Liczner, E. Seeber, H. Silvennoinen, F. Tanneberger, J. 
Vicena, M. Wilk, E. Verbruggen. Recovery of fen peatland 
microbiomes and predicted functional profiles after re-
wetting. International Society for Microbial Ecology, 2020

OBN Nieuwsbrieven
• OBN Nieuwsbrief Voorjaar 2020

• OBN Nieuwsbrief Zomer 2020

• OBN Nieuwsbrief Herfst 2020

• OBN Nieuwsbrief Winter 2020

Nieuwsbrieven vanuit  
OBN onderzoek

• Griend-nieuwsbrief  
Nr 6, April 2020
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Publicaties

Video's
• Herstel konijnenpopulaties 

in kustduinen 
 
 
 
 

• Rijkswaterstaat Natuurlijk 
Veilig - Ruimte voor Zand
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/van-dijk-et-al-2020-verbrakking-landschap-1-2020-p20-27.c6c9ab.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/van-dijk-et-al-2020-verbrakking-landschap-1-2020-p20-27.c6c9ab.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/dln02-vegetatie-inde-duinen-i.bdde0d.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/dln02-vegetatie-inde-duinen-i.bdde0d.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vegetatie-in-de-duinen-ii.7d945a.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vegetatie-in-de-duinen-ii.7d945a.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vegetatie-in-de-duinen-ii.7d945a.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/eichhorn-et-al-2020.363b68.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/eichhorn-et-al-2020.363b68.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/dorland-et-al-2020.bf841f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/dorland-et-al-2020.bf841f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/129-133-dln04-loopkevers.08576f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/129-133-dln04-loopkevers.08576f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vlinders-hellingbosenproef-eys-wijlre-nhm-2020.6ff5a4.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vlinders-hellingbosenproef-eys-wijlre-nhm-2020.6ff5a4.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/vlinders-hellingbosenproef-eys-wijlre-nhm-2020.6ff5a4.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/144-145-dln04-wisselbeweiding.d077b3.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/144-145-dln04-wisselbeweiding.d077b3.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/2020-h2o-online-200720-stroombaanmaaien.0b7f90.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/2020-h2o-online-200720-stroombaanmaaien.0b7f90.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/181-185-dln05-kieviten.f347b5.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/181-185-dln05-kieviten.f347b5.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/156-175-dln05-griend.154f92.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/h2o-online-201217-natte-overstromingsvlakten.507785.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/h2o-online-201217-natte-overstromingsvlakten.507785.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/effects-of-heathland-management-on-seedling-recruitment.4bac60.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/effects-of-heathland-management-on-seedling-recruitment.4bac60.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/barriers-to-restoration.15720f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/barriers-to-restoration.15720f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/barriers-to-restoration.15720f.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/van-diggelen-et-al-2021-converting-agricultural-lands-into-heathlands-the.dbbbe9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/van-diggelen-et-al-2021-converting-agricultural-lands-into-heathlands-the.dbbbe9.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/emsens-et-al-2020-isme-recovery-of-fen-peatland-microbiomes.50b229.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/emsens-et-al-2020-isme-recovery-of-fen-peatland-microbiomes.50b229.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/emsens-et-al-2020-isme-recovery-of-fen-peatland-microbiomes.50b229.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnnb-voorjaar2020-def.d4797a.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnnb-zomer2020-def.4dd822.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnnb-herfst2020-def.6b4fe8.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnnb-winter2020-def4.3f7289.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/griend-nwsbr-2020-1-def.873821.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fAfcsCTzjrc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fAfcsCTzjrc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZNPTPtfY30I
https://www.youtube.com/watch?v=ZNPTPtfY30I
https://www.youtube.com/watch?v=ZNPTPtfY30I
https://www.youtube.com/watch?v=fAfcsCTzjrc&t=2s


COMMUNICATIECOMMUNICATIE2020Kennisnetwerk OBN VOORWOORD     INHOUD ORGANISATIE FINANCIËN COLOFONCOMMUNICATIE DESKUNDIGENTEAMS

COMMUNICATIE 

Publicaties

Brochure: Red het heischraal grasland
Het Deskundigenteam Droog zandlandschap heeft een brochure gemaakt over het 

beheer en behoud van heischraal grasland. De brochure heeft een overzichtelijke 

opbouw. De deskundigen starten met een hoofdstuk waarin staat wat heischrale 

graslanden zijn, vervolgens een hoofdstuk over de oorzaken van achteruitgang 

van dit natuurtype. Tot slot volgen mogelijke maatregelen voor het herstel van de 

heischrale graslanden. Het vele onderzoek heeft namelijk geleid tot een aantal 

praktische handvatten voor beheerders. Het regulier beheer van heischrale graslan-

den bestaat in de praktijk uit 1x per jaar maaien (en afvoeren van het maaisel) of 

begrazing met koeien of schapen (jaarrond of einde groeiseizoen). Beide maatrege-

len gaan verruiging tegen vanwege de afvoer van nutriënten. Plaggen in droge heide 

is doorgaans niet gunstig, maar in heischrale vegetaties kan het op kleinschalige 

wijze wel zinvol zijn. Het grote knelpunt van heischrale vegetaties, namelijk de 

afname van de buffercapaciteit van de bodem, wordt met regulier beheer niet aan-

gepakt. Daarvoor zijn de volgende extra herstelmaatregelen nodig: (a) herstel van 

de buffercapaciteit van de bodem, (b) veiligstellen van nog resterende populaties van 

kenmerkende soorten, (c) ontsnippering en uitbreiding van het areaal, (d) genetisch 

versterken of herintroduceren van de sterkst bedreigde soorten.

 Meer soorten op de hei: red het heischraal grasland (pdf)
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-heischraalgrasland-def.9a5585.pdf
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Veldwerkplaatsen

Veldwerkplaatsen in 2020
Na afloop van elke veldwerkplaats 

wordt een kennisblad gemaakt.  

Hierin vindt u een uitgebreid verslag 

van de dag en links naar meer  

achtergrondinformatie.

  veldwerkplaatsen.nl
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Griend ervaren en bediscussiëren tijdens een veldwerkplaats

Al ruim een eeuw beheert Natuurmonumenten het eiland 

Griend. Mede door de aanleg van de Afsluitdijk gaat de afkalving 

door de zee echter sneller dan de aangroei. Onder andere door 

zandsuppleties, de laatste grote in 2016, is Griend nu groter dan 

het in eeuwen is geweest. Ecologen van onder andere het NIOZ, 

de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit mo-

nitoren de ontwikkeling van het ecosysteem, om zo meer inzicht 

te krijgen in de evolutie van Griend en in de natuurlijke wissel-

werking met de omringende Waddenzee. Want welke interactie 

vindt er plaats tussen vogels en geomorfologie? En is het de 

moeite om Griend in de toekomst te behouden?

Deze vragen stonden centraal tijdens een bijzondere veldwerk-

plaats op 31 augustus 2020 die bestond uit een vaartocht vanuit 

Harlingen met verhalen van onderzoekers en een wadloopex-

cursie naar Griend onder leiding van boswachters van Natuur-

monumenten. Op de boot vertellen onderzoekers van NIOZ en 

Universiteit Groningen hoe Griend is ontstaan en kon uitgroeien 

tot een begroeide zandplaat met duinvormende planten als 

biestarwegras en helmgras. In de luwte van de duinen kregen 

zoutminnende en kweldervormende planten een kans. Het ei-

land bleef groeien tot aan de afsluiting van de Zuiderzee in 1932. 

De stromingen veranderden en de aangroei boog om naar een 

erosie van het eiland.

Het in stand houden van het eiland is niet de enige zorg voor de 

beheerders. Het eiland wordt ook overspoeld met zwerfafval en 

Rijkswaterstaat wilde graag weten waar dat vandaan komt en 

hoe je dat afval zou kunnen voorkomen. Wouter Jan Strietman 

van Wageningen University & Research ontdekte dat het vooral 

consumenten- en visserijafval is waaronder oesternetten en 

visnetten. Ook spoelen er nog altijd producten aan (auto-onder-

delen, kussens) van containerschip MSC Zoë, dat begin 2019  

342 van zijn containers verloor tijdens een storm op de Noordzee.

Het hoogtepunt van de veldwerkplaats is uiteraard de wadloop-

tocht naar Griend. Met eigen ogen de kwelder, de wash-over 

en de vogelkijkhut op Griend zien, is voor de deelnemers een 

bijzondere ervaring. Het geeft meteen allerlei stof tot naden-

ken en discussie over de toekomst van het eiland Griend. De 

Waddenzee en het eiland behoren tot het grootste natuurgebied 

van Nederland maar ongerepte wildernis is het natuurlijk al 

lang niet meer. Baggerprojecten, visserij, afval en de Afsluitdijk 

maken het eerder tot mens-inclusieve natuur. Het meerjarig 

onderzoek op Griend moet uiteindelijk helpen om de vraag te 

beantwoorden in hoeverre we een compromis kunnen sluiten 

tussen behoud van de zandplaat en natuurlijke dynamiek.

 Kennisblad en presentaties op veldwerkplaatsen.nl
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• Kennisbijeenkomst Tegengaan van pitrus in weidevogelgraslanden –  
26 februari 2020 

 Verslag 

• Oude droge heide – 26 november 2020 
 Webinar, presentaties en verslag 

• Begrazing kalkarme duinen – 3 december 2020 
 Webinar, presentaties en verslag 

• Biodiversiteit of CO2-fabriek? Webinar over herstel en beheer  
van Beekdalvenen – 10 december 2020 

 Webinar, presentaties en verslag 

• Ontwikkel ooibossen met de afwegingstool – 11 december 2020 
 Webinar, presentaties en verslag 

• Invloed nutriëntenrijk grondwater op kwelafhankelijke ecosystemen –  
14 december 2020 

 Presentaties 

• Herstel konijnenpopulaties in de duinen – 15 december 2020 
 Webinar, presentaties en verslag

Bijeenkomsten en webinars in 2020

 Lees meer ›

 Lees meer ›
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https://www.natuurkennis.nl/activiteit/kennisbijeenkomst-tegengaan-van-pitrus-in-weidevogelgraslanden/
https://www.natuurkennis.nl/activiteit/obn-lezing-oude-droge-heide/
https://www.natuurkennis.nl/activiteit/obn-lezing-begrazing-kalkarme-duinen/
https://www.natuurkennis.nl/activiteit/webinar-beekdalvenen/
https://www.natuurkennis.nl/activiteit/obn-lezing-ontwikkel-ooibossen-met-de-afwegingstool/
https://www.natuurkennis.nl/activiteit/obn-workshop-invloed-nutrientenrijk-grondwater-op-kwelafhankelijke-ecosystemen/
https://www.natuurkennis.nl/activiteit/obn-webinar-herstel-konijnenpopulaties-in-de-duinen/
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Op 26 februari 2020 organiseerde het Deskundigenteam 

Cultuurlandschap samen met de provincie Noord-

Holland een inspirerende bijeenkomst over pitrus in 

weidevogelgraslanden. Pitrus is namelijk nog steeds 

een belangrijk probleem in veel weidevogelgebieden. 

Weidevogels houden van vochtig open grasland. 

Vernatting is een belangrijk onderdeel van de inrichting 

van nieuwe weidevogelgraslanden maar dat leidt 

vaak tot verstoring door pitrus. Het gevolg daarvan 

is dat de openheid en de soortenrijkdom van de 

weilanden afneemt waarmee de aantrekkelijkheid 

voor weidevogels afneemt. Pitrus is lastig te bestrijden 

dus vragen beheerders en agrariërs zich af hoe ze dit 

probleem kunnen oplossen.

Ernst Oosterveld van Altenburg & Wymenga presenteer-

de tijdens deze bijeenkomst zijn ontwikkelde signa-

leringssysteem voor pitrus. Volgens Oosterveld is het 

van groot belang om eerst een beheerdoel (botanisch, 

fauna, weidevogel) te stellen. Dit beheerdoel bepaalt de 

gewenste en maximaal toelaatbare pitrusbedekking. 

Daarna volgt een analyse van de situatie om de oorzaak 

van een problematische pitrusbedekking te bepalen. 

Deze analyse vormt de basis voor het bepalen van de 

meest effectieve maatregelen om pitrus te bestrijden. 

Wanneer deze maatregelen, na consequent en jarenlan-

ge uitvoering niet of slechts beperkt effectief blijken te 

zijn, kan een beheerder eventueel het doel aanpassen. 

Een belangrijke boodschap van de bijeenkomst is dan 

ook dat er geen standaardprotocol voor pitrusbeheer 

is en dat bij elk doel weer andere beheermaatregelen 

horen.

 Verslag en presentaties op natuurkennis.nl  

Pitrusbeheer in weidevogelgraslanden
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Het Deskundigenteam Beekdallandschappen 

heeft de afgelopen tien jaar veel nieuwe kennis 

vergaard over het functioneren van beekdalvenen 

en over effectieve herstelstrategieën. In een we-

binar op 10 december werd deze kennis gedeeld 

met beleidsmakers, waterbeheerders, terrein-

beheerders en andere geïnteresseerden. Diverse 

wetenschappers presenteerden hun nieuwste 

inzichten op het gebied van onder andere hy-

drologie, biogeochemie, de effecten van slib en 

over macrofauna. Rudy van Diggelen, hoogleraar 

ecosysteembeheer aan de Universiteit Antwer-

pen sloot af met een hoopvolle toekomstvisie 

op beekdalen. Er is grootschalig herstel nodig, 

op landschapsschaal vanwege de hydrologische 

samenhang: je moet het hele beekdal herstellen 

en het water vasthouden, bergen en vertraagd af-

voeren. De kennis is nu in grote mate voorhanden 

en er is ook passend (Europees) beleid en geld. 

Denk aan de Europese Green Deal waarbij de 

hoeveelheid beschermde natuur wordt vergroot 

tot dertig procent van het EU-grondoppervlak. 

Dan hebben we op korte termijn de bindende Eu-

ropese verplichting om gedegradeerde ecosyste-

men te herstellen. En een andere steun in de rug 

is het Klimaatakkoord van Parijs waarmee we ons 

al hebben verplicht om de emissie van broeikas-

gassen te stoppen. Natuurlijk is het een enorme 

opgave, maar het is nu het moment om die aan te 

gaan, meent Van Diggelen.

 Webinar, presentaties en verslag op natuurkennis.nl

Beekdalvenen: biodiversiteit of CO2-fabriek? (webinar)
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Adviezen in 2020

• Verstuivingsdynamiek  
Coepelduynen

• Watercrassula Terschelling  
 Advies (pdf)

• Uitmijnen Roeghoorn  
Af te ronden in 2021

• Beheer van krulzuring Eemland  
Af te ronden in 2021

• Afbakening H91E0c beekbegeleidende bossen. In 
opdracht van Provincie Gelderland  
Af te ronden in 2021

 Lees meer ›
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/advies-bijeenkomst-waterscrassula-terschelling-def.7064f9.pdf
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COMMUNICATIE 

Adviezen

De meeste duinbeheerders vragen zich af 

hoe ze hun duinen weer meer kunnen laten 

stuiven. Want actieve duinen brengen onder 

andere kalk in de verzuurde vegetatie en ma-

ken daarmee weer ruimte voor onder andere 

vegetaties. Op het kale zand kunnen pioniers 

weer hun plek vinden. Hoe anders is de situa-

tie in de Coepelduynen bij Noordwijk. Daar zijn 

de duinen zo actief, dat het stuivend zand een 

steeds groter probleem is. Het aantal actieve 

kuilen is tussen 2000 en 2018 toegenomen van 

68 naar 164. Het leidt bijvoorbeeld tot overlast 

voor het nabijgelegen ruimtevaartcentrum 

ESTEC. Ook wordt het fietspad steeds vaker 

overstoven. Het opruimen van het zand kost 

jaarlijks tussen de tien en vijftienduizend euro. 

Staatsbosbeheer vreest bovendien dat een te 

sterke verstuiving een bedreiging is voor de 

kalkrijke grijze duinen en de natte duinvallei-

en Guytendel en Spijkerdel. Staatsbosbeheer 

vroeg daarom het Deskundigenteam Duin- en 

kustlandschap om een concreet beheeradvies. 

De deskundigen bezochten in 2019 twee keer 

het gebied om de verstuiving met eigen ogen 

te zien en brachten in 2020 een advies uit.

Vlak bij het ESTEC-terrein zou Staatbosbe-

heer het best de grote stuifkuilen waar het 

zand vandaan komt, stabiliseren door er helm 

en duinaveruit te planten. Eigenlijk zeggen 

de deskundigen dat ook over het fietspad: 

leg het zand maar zoveel mogelijk vast via de 

aanplant van diezelfde twee soorten. Zo groot 

is de zone niet en je lost er lokaal een lastig 

probleem mee op.

Voor de kalkrijke grijze duinen lijkt het op dit 

moment niet nodig de verstuivingen actief 

vast te leggen, menen de deskundigen. Een 

deel van de duingraslanden raakt waar-

schijnlijk elke winter overstoven, maar de 

vegetatie groeit er vooralsnog in de loop van 

de zomer weer doorheen. Het is mogelijk 

dat de overstoven duingraslanden meer een 

pionierkarakter krijgen, maar dat moet de 

eerstvolgende vegetatiekartering uitwijzen. 

En datzelfde advies geldt ook voor de natte 

duinvalleien: het lijkt de deskundigen op dit 

moment niet nodig om de verstuivingen actief 

vast te leggen. Wel kan het verstandig zijn 

om de overstuiving van het westelijk deel van 

de Spijkerdel te verminderen door de aan-

plant van duinaveruit. Hier komt zoveel zand 

ingestoven dat de nu nog natte vallei, steeds 

hoger en dus droger zal worden door het 

zand. De deskundigen doen wel nog de sug-

gestie om de duinvalleien uit te breiden door 

extra verstuiving aan de noordkant van zowel 

Spijkerdel als Guytendel tot in de vallei. De 

uitstuiving kan hier dan verder gaan tot op het 

grondwater, waarna de vallei zich aan deze 

kant kan gaan uitbreiden. Dit kan voldoende 

compensatie zijn voor een eventueel verlies 

door te veel instuiving aan de zuidkant.

 Advies (pdf)

Advies: Stuivend zand is geen bedreiging voor grijze duinen en duinvalleien
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E-learning
E-learning voor ‘groene’ vrijwilligers en professionals

Medewerkers van natuurorganisaties 

en hun vrijwilligers kunnen voor hun 

scholing sinds 2019 terecht bij ‘Leer 

je groen’. Het is een platform waar 

vrijwilligers en medewerkers in de bos- 

en natuursector op een zelfstandige 

manier de vereiste vaardigheden leren 

en kennis opdoen. Het gaat dan om ar-

bo-achtige onderwerpen (veilig binnen 

werken, veilig buiten werken) maar ook 

om meer ecologische zoals begrazing 

en knotbomen. Idee achter het platform 

is dat de meeste natuurbeheerders 

voorheen geen uniforme werkinstruc-

ties hebben. Het e-learningplatform 

voorziet in een behoefte, zo blijkt na het 

eerste jaar, en past in een trend van 

digitaal leren, in combinatie met leren 

in het veld. Maar nog lang niet ieder-

een heeft de weg naar het platform 

gevonden. Vanuit OBN-onderzoek zijn 

twee onderwerpen geschikt om in een 

e-learning-module uit te werken, om-

dat ze praktische kennis bevatten die 

geschikt is om in het reguliere beheer 

in te passen. De eerste OBN-module 

gaat over het herstel van kruidenrijk en 

faunarijk grasland. De deelnemers le-

ren hoe je een grasland weer biodivers 

kunt maken met nieuwe maatregelen. 

De maatregel ‘maaien en afvoeren’ 

blijkt immers onvoldoende te werken. 

Tijdelijke braak blijkt in de praktijk veel 

beter te werken.

De module ‘kansen voor fauna in het 

natuurbeheer’ laat zien hoe je bij 

het beheer van landschappen meer 

rekening kunt houden met dieren. In 

de module laten de samenstellers zien 

welke beheermaatregelen gunstig zijn 

voor bepaalde diersoorten. De nadruk 

ligt daarbij op de manier waarop je de 

maatregelen uitvoert.

  Herstel van kruidenrijk en faunarijk 
grasland (pdf)

  Kansen voor fauna in het  
natuurbeheer (pdf)
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-van-kruiden-en-faunarijke-graslanden-in-het-droge-zandlandschap.5d0d88.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/herstel-van-kruiden-en-faunarijke-graslanden-in-het-droge-zandlandschap.5d0d88.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnbrochure-kansenfauna-def.9c4414.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnbrochure-kansenfauna-def.9c4414.pdf
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De motor van het OBN-netwerk zijn de acht op land-

schapsniveau georganiseerde 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 onderzoeks-

voorstellen, bijdragen aan het jaarplan en het jaarverslag 

van OBN, de begeleiding van onderzoek, 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 
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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

Voorzitter: R. v. Dongen 
(Staatsbosbeheer)

Vicevoorzitter: R. Verdonschot 
(Wageningen Environmental 
Research )

Secretaris: T. Termaat  
(Bosgroep Midden Nederland)

   Leden: zie website   

Bestuur

Lopend onderzoek 2020
• Hydrologie van beekdalvenen 

Af te ronden in 2021

• Aangepast beheer- en onderhoud en  
kleinschalige maatregelen in beken 
Af te ronden in 2021

• Grip op beekslib 
Af te ronden in 2021

Afgerond onderzoek
• Invloed van vermest grondwater op kwelafhanke-

lijke ecosystemen 
 Rapport (pdf) 

• Effecten van het stoppen van maaibeheer op  
kleine zeggenmoerassen in beekdalen. Evaluatie 
monitoring 2011 en 2019 niet- 
maaien experiment Drentse Aa.

• Duurzaamheid van basenminnende schraallanden 
in kwelzones. Monitoring 1989-2020 Stroothuizen, 
Punthuizen en Lemselermaten.  

 Rapport (pdf)

Lees meer ›

Lees meer ›
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https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-invloed-nutrientenrijk-grondwater-eindrapport.b822bd.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/monitoring-basenrijkdom-natte-schraallanden-2020-eindrapport.1e13a4.pdf
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Waterschappen en natuurbeheerders willen graag de ecolo-

gische kwaliteit van beken en sloten verhogen. Zo passen zij 

steeds vaker het zogenaamde stroombaanmaaien toe als alter-

natief voor het intensief maaien van watergangen. Dat zou wel-

licht zowel de waterveiligheid als de ecologie kunnen dienen. 

Door het maaien te beperken tot een stroombaan van de beek, 

hopen ze dat het maaien geen effect heeft op de opstuwing van 

het waterpeil, en zo de ecologische en waterveiligheidsdoelen 

met elkaar beter te combineren.

Dergelijk kleinschalig maaibeheer wordt op allerlei manieren 

uitgeprobeerd, maar tot nu toe was er eigenlijk niets bekend 

over de ecologische effectiviteit ervan. Het Deskundigenteam 

Beekdallandschap liet daarom onderzoek doen aan een aantal 

toegepaste maatregelen. Naast het stroombaanmaaien is ook 

gekeken naar methoden waarbij telkens een deel van de beek 

werd gemaaid: soms slechts een zijde van de beek of afwis-

selend een blok wel of niet maaien. Naast deze verschillende 

maairegimes is ook gekeken naar een andere veelgebruikte 

maatregel, namelijk het inbrengen van hout in de beek. Uit 

de experimenten blijkt echter dat er nauwelijks verbetering 

optreedt in de ecologische kwaliteit van de beken, vertelt 

WUR-onderzoeker Ralf Verdonschot. De verschillende klein-

schalige beheerregimes hebben in ieder geval geen noemens-

waardig positief effect op de macrofauna en de vegetatie. In 

het beste geval komen de toch al aanwezige soorten net iets 

vaker voor. Een effect op het aantal soorten heeft het aangepast 

maai beheer dus niet. Hout inbrengen lijkt soms wel tot enige 

verbetering. Hout brengt wat meer stabiliteit aan in de beken 

waardoor macrofauna zich iets sneller lijkt te vestigen. Boven-

dien is hout voor sommige soorten een substraat waar ze zich 

graag op vestigen.

De effecten van het kleinschalig beheer en het hout inbrengen 

zijn volgens Verdonschot te klein ten opzichte van een aantal 

grote processen die hebben geleid tot beken met een matige 

ecologische kwaliteit. Het gaat dan om de hoge stikstof- en 

nutriëntenlast, een gebrek aan stroming in de beek, een on-

natuurlijk waterpeil, gebrek aan vestigingsplekken voor veel 

soorten en een beperkt kolonisatiepotentieel. Verdonschot: 

“De kleinschalige maatregelen zijn waarschijnlijk dus alleen 

effectief en zinvol als we ook aan die andere knoppen werken. 

We moeten ze dus niet in isolatie inzetten maar onderdeel laten 

uitmaken van maatregelpakketten die ook knelpunten op een 

grotere schaal aanpakken. Kleinschalige maatregelen kunnen 

we dan ook zien als onderdeel van een bredere ontwikkeling 

richting systeemherstel en kunnen we vooral inzetten om de 

transitie naar meer natuurlijkere beeksystemen te versnellen.”

KLEINSCHALIG  
BEHEER LEIDT  
NIET TOT  
NATUURLIJKE  
BEKEN

Alleen kleinschalig beekbeheer is onvoldoende voor ecologisch herstel

                                                 DESKUNDIGENTEAM 

Beekdallandschap
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                                                   DESKUNDIGENTEAM  

Beekdallandschap

In vernatte beekdalen met veen kan onder de juiste omstan-

digheden een ‘kleine zeggen-slaapmos’ vegetatie ontstaan. 

Beheerders kiezen er meestal voor om zulke vernatte beekda-

len te maaien met rupsmaaiers. Ze hopen daarmee verruiging 

en strooiselophoping tegen te gaan en de vegetatie voldoende 

open te houden voor minder concurrentiekrachtige soorten. 

Bovendien helpt maaien om opslag van struiken en bomen 

tegen te gaan en daarmee successie naar struweel en broekbos 

te voorkomen. Opslag van houtige soorten kan snel optreden, 

zeker als nabij of in het beekdal al elzen en wilgen voorkomen 

en fungeren als lokale zaadbron. Tot slot voer je met maaien 

ook een overschot aan nutriënten af.

Maaien heeft echter ook het nadeel dat je daarmee de kleine 

verschillen in een beekdal wegmaait. Kleine verschillen in 

dieptes, vegetatie, dichtheid geven een beekdal ruimte aan veel 

meer biodiversiteit dan een strak gemaaid beekdal. Het is dus 

eigenlijk de vraag wat nu beter is: maaien met die nivellering 

als gevolg of niet maaien met een verruiging als gevolg. 

Het Deskundigenteam Beekdallandschap liet daarom onder-

zoeken wat het er gebeurt als je een dergelijk beekdal een aan-

tal jaar niet maait. Dat zou een beheerder meer duidelijkheid 

kunnen geven over het perspectief op herstel van kleine zeg-

gen-slaapmos vegetatie. In 2009 is in de vernatte middenlopen 

van de Drentse Aa het experiment gestart. Twee jaar daarna zijn 

de beekdalen bemonsterd en vervolgens ook weer in 2019. 

Een opvallend resultaat is dat er al vrij snel een micro-topo-

grafie met bulten en slenken ontwikkelde in de niet-gemaaide 

beken. In het onderzoeksgebied waren mossen en de pol-

vormende plantensoorten pluimzegge en rood zwenkgras de 

belangrijkste bultvormers. Bij de mossen ging het om boom-

pjesmos, gewoon haakmos en vaak ook gewoon puntmos. Deze 

soorten zorgen dus samen voor meer reliëf in de beekdalen.

Het niet meer maaien had uiteraard ook effect op de vegetatie. 

In de gemaaide situatie kwamen veel meer soorten voor van 

vochtige en natte graslanden, terwijl het stoppen van maaibe-

heer leidde tot een groter aandeel van soorten van rietlanden 

en natte ruigten zoals riet, watermunt en grote egelskop. 

Tegelijkertijd werd het aandeel aan soorten van trilvenen, zoals 

snavelzegge en holpijp, juist veel lager.

 Rapport (pdf) 
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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:  
S. Hoogendoorn  
 
 
Vicevoorzitter:  
T. Visser (Wageningen  
Environmental Research)

Secretaris:  
W. Hakkeling  
(BoerenNatuur.nl)

   Leden: zie website   

Bestuur Lopend onderzoek 2020

• Gebiedskenmerken die bepalend zijn voor het 
voorkomen van doelsoorten in het agrarisch  
leefgebied ‘Natte dooradering’ en  
hun beheereisen 
Af te ronden in 2021

• Vogelakkers –diversiteit en effectiviteit 
Af te ronden in 2023

Afgerond onderzoek
• Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving 

kievit 
 Rapport (pdf) 
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Het gaat niet goed met de natuur in het 

agrarische gebied. Populaties van soorten 

zijn daar sinds 1990 gemiddeld gehalveerd. 

Zo is de gemiddelde populatieomvang van 

graslandvlinders tussen 1890 en 1990 met 

ongeveer 80 procent afgenomen. Akkerplan-

ten laten tussen 1900 en 2000 een afname 

zien van veertig procent en het aantal boe-

renlandvogels is in diezelfde eeuw gehal-

veerd. Intensivering en schaalvergroting in de 

landbouw spelen uiteraard een belangrijke 

rol: het veroorzaakt verdroging en versnip-

pering van leefgebieden. Maar, zo zeggen 

deskundigen, er zijn oplossingen waarbij een 

duurzame landbouw kan samengaan met 

behoud en verbetering van de biodiversiteit.

Een van de onderdelen van het agrarisch 

natuurbeheer is de natte dooradering: het 

stelsel van sloten en vaarten dat is aangelegd 

voor de aan- en afvoer van water. Het stelsel 

heeft lange tijd plaats geboden aan een hele 

biodiverse flora en fauna. Maar inmiddels 

worden de sloten gedomineerd door kroos, 

kroosvaren, waterpest, grof hoornblad of 

algen. De agrariërs en waterbeheerders 

denken dat de ‘natte dooradering’ door 

goed beheer en inrichting weer zou moeten 

kunnen bijdragen aan een meer biodivers 

agrarisch landschap.

Het Deskundigenteam Cultuurlandschap 

heeft onderzoekers gevraagd om in eerste 

instantie voor het veenweidegebied uit te 

zoeken wat er moet gebeuren om de sloten 

weer ‘bloeiend te krijgen’. Het veenweidege-

bied is gekozen omdat in het veenweidege-

bied natte dooradering zeer kenmerkend is 

en op uitgebreide schaal voorkomt.

Voor het rapport hebben de onderzoekers 

voor 26 planten- en diersoorten van veenwei-

desloten beschreven welke randvoorwaarden 

deze stellen voor een duurzame instandhou-

ding. Daarnaast hebben ze op een rij gezet 

hoe je aan de hand van de voorkomende 

planten en dieren kunt beoordelen wat de 

kwaliteit ervan is. Dit is relevant voor de 

groep die uiteindelijk aan de slag moet, na-

melijk de agrariërs en de collectieven waarin 

zij samenwerken.

De overzichten monden uit in een stappen-

plan voor gebiedsgerichte benadering om de 

biodiversiteit in de natte dooradering van het 

veenweidegebied te vergroten. De stappen 

zijn bedoeld voor de agrariërs, de provincie 

en het collectief. En tot slot presenteren de 

onderzoekers een zogenaamd ‘dashboard’. 

Dit dashboard presenteert de knoppen waar-

aan agrariër, collectief en provincies kunnen 

draaien om de ontwikkelingen in de sloten de 

gewenste richting op te kunnen krijgen.

Werken aan de sloten in het veenweidegebied

NAAR EEN  
MEER  

BIODIVERS  
AGRARISCH  

LANDSCHAP

                                                 DESKUNDIGENTEAM

Cultuurlandschap
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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. Verstrael (Sovon)

Secretaris:  
W. van Heusden (RVO) 

 
   Leden: zie website   
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• Middellange termijn steenmeelgift droge bossen 
Op te starten in 2021

• Verbetering strooiselafbraak 
Af te ronden in 2022

• Herstel van droge en natte heide door steenmeelgift – de middel-
lange termijn 
Af te ronden in 2023

 
Afgerond onderzoek
• Kansen voor oude droge heide in het  

heidelandschap

• Effectief herstel van kruiden- en faunarijke graslanden in het 
droge zandlandschap 

 Rapport (pdf)

• Heideherstel op voormalige landbouwgrond in het Noordenveld 
(Dwingelerveld) 

 Rapport (pdf)

• Vervolgmonitoring herstel van kruiden- en faunarijke  
graslanden in het droge zandlandschap.  
Eindrapportage. 

• Beheer en herstel van stuifzanden 
 Brochure (pdf)

• Meer soorten op de hei: red het heischraal grasland 
 Brochure (pdf)
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UITGEPUTTE  
BODEM  
RAAKT NOG  
VERDER  
UITGEPUT

De kwaliteit van de droge heide is de afgelo-

pen decennia zienderogen achteruitgegaan 

en wordt tegenwoordig gedomineerd door 

struikheide. De fauna die voorheen afkwam 

op de kruiden in de heide, zijn dus ook gro-

tendeels verdwenen. Het Deskundigenteam 

Droog zandlandschap vroeg zich af hoe dat tij 

te keren is. Welke verstandige maatregelen 

kunnen beheerders daarvoor nemen? On-

derzoekers brachten dit jaar een alarmerend 

rapport uit.

Het probleem in de droge heide is dat er 

vaak jarenlang geplagd is om de bodem te 

verarmen. Dat is vaak zo ‘goed gelukt’ dat 

voedingsstoffen (fosfor, calcium, magnesium) 

uit de bodem zijn verdwenen. Dat heeft hele 

arme bodems opgeleverd terwijl tegelijkertijd 

de stikstofdepositie vaak onverminderd voort-

ging met een onbalans aan voedingsstoffen 

tot gevolg.

Het stikstof hoopt zich op in de bodem en kan 

daar eigenlijk vaak gewoon zitten zonder echt 

schade aan te richten. Tijdens de experi-

menten in 2018 op een aantal Nederlandse 

heideterreinen bleek echter dat het stikstof 

soms plotseling vrijkomt. Extreme droogte 

blijkt een trigger voor het vrijkomen van deze 

stikstof. Het lijkt erop dat er sprake is van 

een soort stikstofbom in de bodem die barst 

na extreme droogte, waarbij in de bovenste 

30 cm van de bodem veel meer ammonium 

en nitraat in het poriewater komt. Op deze 

wijze verdwijnt geaccumuleerde stikstof uit 

het heidesysteem. Op zichzelf is dat positief 

maar het nitraat kan via het dieper grondwa-

ter ook kwelwater in andere (natuur)terreinen 

negatief beïnvloeden. Het is daarmee ook 

duidelijk geworden dat in deze oude droge 

heide na verstoring door droogte significante 

nitraatproductie (nitrificatie!) optreedt. Dit 

betekent dat, althans tijdelijk, de ammonium/

nitraat-ratio in de bodem lager zou kunnen 

worden als het nitraat niet snel uitspoelt, 

wat voor veel kenmerkende kruiden uit het 

heidelandschap positief is voor hun ontwik-

keling. Echter, de zeer hoge ammoniumcon-

centraties in de bovenste bodemlagen die 

de onderzoekers nu hebben gemeten, doen 

voorlopig het ergste vrezen voor veel soorten 

uit het heidelandschap die gevoelig zijn voor 

hoog beschikbaar ammonium.

De onderzoekers raden de beheerders op ba-

sis van dit onderzoek aan om vooral niet meer 

te plaggen, zeker niet als het om langdurig 

ongeplagde oude heide gaat waar nog allerlei 

flora en fauna te vinden is. Alleen heide die 

recent nog is geplagd komt eventueel in aan-

merking voor bekalking of een behandeling 

met steenmeel.

 Rapport (pdf)

Advies: laat oude heide ongemoeid en ga niet plaggen
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ROGGETEELT  
OM AKKER- 

KRUIDEN  
EEN KANS TE  

GEVEN

Het lukt vaak niet, tot verdriet van beheer-

ders, om graslanden zo ver te verschralen 

dat zij zich tot bloemrijke graslanden ont-

wikkelen. Het perceel is al jaren uit produc-

tie, en wordt keurig gemaaid en het maaisel 

afgevoerd. En toch wil het maar geen mooi 

bloemrijk en faunarijk grasland worden. Erg 

onbevredigend, vond ook het Deskundigen-

team Droog zandlandschap. Zeker omdat 

binnen het Natuur Netwerk Nederland het 

beheertype kruiden- en faunarijk grasland 

een aanzienlijk areaal inneemt, vooral 

binnen het droge zandlandschap. Maar als 

het verlagen van de voedingstoestand van 

de graslanden niet leidt tot een bloemrijk 

grasland, moet er dus meer aan de hand 

zijn. Onderzoeker Karl Eichhorn vermoedde 

dat het wel eens te maken zou kunnen heb-

ben met de dichte graszoden. Hierdoor is er 

letterlijk geen plaats voor de kruiden. Bo-

vendien lukt het op voormalige maisakkers, 

vaak met extreem hoge fosfaatgehalten, 

juist soms wel om een bloemrijk grasland 

te ontwikkelen. Het fosfaatgehalte kan dus 

nooit de enige bepalende factor zijn voor het 

wel of niet ontwikkelen van een bloemrijk 

grasland.

In de afgelopen jaren is een aantal expe-

rimenten gevolgd waarbij de graslanden 

eerst helemaal of gedeeltelijk zwart zijn 

gemaakt, dus ontdaan zijn van alle vegeta-

tie. In de ene werd het gras ondergeploegd 

en werd er een seizoen rogge verbouwd. In 

de andere vorm is vijf keer in een seizoen de 

grasmat kapot gemaakt en ondergewerkt. 

Vervolgens zijn de proefpercelen ingezaaid 

met een aantal doelsoorten.

Het experiment heeft in het eerste jaar 

maar op een van de drie proeflocaties, 

zowel in de zwarte braak-percelen als na 

de roggeteelt, geleid tot een soortenrijke 

vegetatie met veel kruiden. Maar wel juist 

op het perceel waar de bodem al het minst 

voedselrijk was. Het idee na dit eerste jaar 

is dat beheerders dus toe moeten naar een 

combinatiebeheer van verschralen en het 

tijdelijk akkeren.

In 2020 zijn de locaties weer geïnventari-

seerd en tot verrassing van de onderzoekers 

waren de graslanden al veel kruidenrijker 

dan de jaren daarvoor. Ook gezaaide soorten 

die het eerste jaar niet opkwamen, hebben 

het in 2020 juist wel goed gedaan. Waar-

schijnlijk heeft dit te maken met de droge 

seizoenen waarin grassen het vaak nog net 

even wat moeilijker hebben dan veel krui-

den. Want ook in de proefvlakken waar de 

afgelopen jaren het traditionele hooilandbe-

heer is toegepast, dus zonder de tijdelijke 

braak, bleek het aandeel aan kruiden flink 

groter te zijn geworden.

 Rapport (pdf)

Verschralen is nodig, maar ook het openmaken van de graszode
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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

Lopend onderzoek 2020
• Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen 

Af te ronden in 2021

• Habitat overstijgende interacties 
Af te ronden in 2021

• Inrichting en beheer kustbroedvogelbiotopen 
Op te starten in 2021

• Wisselbegrazing in de duinen 
Op te starten in 2021

• Ruimte voor zand – Ontwikkeling van een nieuwe beheerstrategie voor het be-
houd van een dynamisch kustlandschapsmozaïek 
Af te ronden in 2022

 
Afgerond onderzoek
• Langetermijneffecten van extensieve duinbegrazing in kalkarme kustduinen 

 Rapport (pdf)

• Verstuivingsdynamiek Coepelduynen 
 Rapport (pdf)

• Liggend bergvlas, een botanische parel onder druk 
 Brochure (pdf)

• Small scale wind erosion for the benefit of coastal dune grasslands 
 Brochure (pdf)

• Special: Griend staat niet op zichzelf (6 artikelen).  
De Levende Natuur, september 2020. Lees meer ›

Lees meer ›
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Voor de biodiversiteit in de duinen zijn konijnen 

heel belangrijk. Met hun graaf- en eetgedrag 

houden ze de vegetatie open en zorgen ze er voor 

dat kalkrijk zand naar het oppervlakte komt. 

Daarmee creëren ze ideale omstandigheden voor 

allerlei bloeiende kruiden die op hun beurt weer 

belangrijk zijn voor insecten. Deze insecten zijn 

weer voedsel voor bijvoorbeeld de tapuiten. En ta-

puiten broeden weer in oude konijnenholen. Zon-

der de konijnen stort het ecologisch kaartenhuis 

ineen. De laatste decennia is het aantal konijnen 

in de duinen echter dramatisch lager geworden 

door de virusziekten myxomatose en RHD. Gevolg 

is een verruiging en vergrassing van de vegetatie, 

geen kruiden en een ernstige achteruitgang van 

de tapuit. 

Onderzoekers hebben in opdracht van het Des-

kundigenteam Duin en kustlandschap onder-

zoek gedaan dat meer inzicht moet geven in de 

randvoorwaarden voor de terugkeer van konijnen. 

Nog steeds is namelijk grotendeels onbekend 

waarom sommige konijnenpopulaties wel en 

andere nauwelijks reageren op nieuwe uitbraken 

van virusziekten en zo verschillend herstellen 

na sterke afname. Daardoor is het moeilijk om 

gericht maatregelen te nemen om de konijnenpo-

pulaties te versterken en zo bij te dragen aan het 

herstel en instandhouding van de grijze duinen.

Tijdens een webinar op 15 december 2020 is een 

groot deel van de resultaten gepresenteerd. Een 

opmerkelijke bevinding is dat er verschillende 

type populaties lijken te zijn. Sommige populaties 

klappen bij het minst of geringst in elkaar. Dat kan 

zijn een virusziekte of iets anders zijn maar in een 

keer worden de aantallen dan fors kleiner. Andere 

populaties, grote of kleine, kunnen juist wel tegen 

een stootje. De beruchte virussen waren rond 

in die populaties, maar daar lijken de konijnen 

nauwelijks last van te hebben.

Een mogelijke verklaring ligt in de voedsel- 

kwaliteit. Dat is onderzocht en het blijkt 

dat vooral het stikstofgehalte (eiwitten) ten 

opzichte van koolstof (in moeilijk verteerbare 

celwanden) in het dieet hoger is bij gezonde 

konijnenpopulaties dan bij kwijnende populaties. 

Het verschil in konijnentrends tussen regio’s 

kan hiermee wellicht verklaard worden, omdat 

in kalkrijke duinen meer kruiden met een hoog 

stikstofgehalte voorkomen dan in kalkarme 

duinen, waar smalbladige grassen met een laag 

eiwitgehalte dominant zijn.

Een andere mogelijkheid is dat sommige popu-

laties resistent zijn tegen de virussen. Onderzoe-

kers gaan daarom populaties van konijnen onder-

zoeken op de resistentie tegen de virussen en de 

genetische gezondheid, door middel van analyse 

van antistoffen en DNA in het bloed. De onderzoe-

kers hebben ook gekeken of wellicht ook andere 

genetische factoren ten grondslag liggen aan het 

al dan niet stabiel zijn van een populatie. Maar 

inteelt blijkt nauwelijks voor te komen. Een uitge-

breid onderzoek aan het voorkomen van virussen 

is in 2020 helaas niet van de grond gekomen. De 

labs die de testen zouden doen, werden allemaal 

in beslag genomen door coronaonderzoek.

WANNEER 
KEREN DE 
KONIJNEN 
TERUG  
IN DE  
DUINEN?

Konijnen in de duinen zorgen voor bloeiende planten, insecten en zangvogels
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Sinds ongeveer 1800 woont er niemand 

meer op ‘Waddeneiland’ Griend. Sinds 1916 

is het eiland in beheer van Natuurmonu-

menten omdat deze organisatie zich zorgen 

maakte over de alarmerende achteruitgang 

van de grote stern. Nog steeds is Griend een 

belangrijk eiland voor broed- en trekvo-

gels. Nu is de zorg vooral dat er dermate 

grote erosie optreedt dat het eiland steeds 

kleiner wordt. In het najaar van 2016 kreeg 

het eiland via zandsuppletie een nieuwe, 

dynamische vooroever. De ingreep was voor 

Natuurmonumenten aanleiding om een 

grootschalig onderzoek op te zetten om de 

impact op de morfologie en de biodiversiteit 

te volgen. Zo bekijken OBN-onderzoekers 

nu met veldexperimenten de relatie tussen 

wadplaten en Waddeneilanden zoals Griend. 

Hoe zijn dit soort complexen geomorfologi-

sche en ecologische opgebouwd? Hoe zijn 

de verschillende deelsystemen, zoals mos-

selbanken, zeegrasvelden en duin-kwel-

dercomplexen met elkaar verknoopt. Wat 

is de rol van bijvoorbeeld mosselbanken en 

zeegrasvelden voor de demping van golven 

en stroming voor het achterland?

In 2020 is een veldwerkplaats georgani-

seerd over het onderzoek op Griend en het 

tijdschrift De Levende Natuur bracht een 

mini-special uit over Griend en het onder-

zoek dat daar plaatsvindt. ‘Goed nieuws’ 

vanaf het eiland is in ieder geval dat het 

aantal broedparen grote sterns op Griend 

weer toeneemt. In 2020 nestelen er volgens 

tellingen van de vogelwachters 4.500 paar 

grote sterns, 3.910 meer dan in 2016. Het 

broedsucces is in 2020 hoog, rond de 0,9-

1,0 jong per paar. De reden van de hogere 

aantallen is nog niet helemaal duidelijk. Op 

Texel en Ameland is het aantal broedparen 

juist gedaald dus grote kans dat ze ‘slechts’ 

verhuisd zijn. In het broedseizoen van 2020 

vestigen de sterns zich voor het eerst op 

de zandsuppletie. Grote sterns broeden bij 

voorkeur in een halfopen habitat met een 

ondergrond van schelpen en voldoende 

planten voor kuikens om in te schuilen.

Ook goed nieuws is dat het is gelukt om een 

nieuw zeegrasveld aan te leggen. Het idee 

is dat zeegras een belangrijke rol speelt bij 

het vastleggen van eilanden als Griend. Het 

zeegras is aangeslagen en lijkt zich na drie 

jaar ook zelf te kunnen onderhouden.

De integrale multidisciplinaire aanpak, veel-

al gekoppeld aan experimenten in het veld, 

heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe 

Griend zich gedraagt, schrijft Natuurmonu-

menten tot slot in De Levende Natuur. “Het 

blikveld is verruimd: in ruimte – de beheer-

der kijkt nu verder dan het eiland alleen 

– en in tijd omdat morfologische processen 

een lange adem vergen”.  

 

 Artikel (pdf)

ONDERZOEK  
OP EEN  

ONBEWOOND  
EILAND

Zandsuppletie en zeegras mogen Griend redden van de ondergang
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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  
(Onderzoekcentrum B-Ware)

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

   Leden: zie website   

Bestuur Lopend onderzoek 2020

• Diepe insnijding van beken in het  
Heuvelland 
Af te ronden in 2021

• Uitbreidingsmogelijkheden Heischrale graslanden in 
het Heuvelland 
Af te ronden in 2021

• Duurzaam veiligstellen van het prioritaire habitattype 
H6110* Pioniersbegroeiingen  
op rotsbodem 
Af te ronden in 2023
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Op het eerste oog ziet het er tamelijk spectacu-

lair uit. Je wandelt in het Limburgse heuvelland 

en komt opeens een heel diep ingesneden beek 

tegen. Helaas zijn dit meestal geen natuurlijke 

insnijdingen. De meeste van deze insnijdin-

gen van bronbeeklopen in het Heuvelland zijn 

ontstaan na regenbuien waarbij het water via 

oppervlakkige afstroming vanaf steile hellingen 

met landbouwgronden of vanuit stedelijk gebied 

naar beneden stroomt en dendert. Ook ri-

ooloverstorten hebben in de afgelopen decennia 

voor extra insnijding gezorgd.

Dus ze mogen er dan misschien bijzonder 

uitzien, maar de sterk verdiepte bronbeken 

zorgen voor wijziging van de grondwaterstro-

mingen, verlaging van de grondwaterstand, een 

verdere erosie in de zijtakken en daarmee een 

sterke vermindering of zelfs het verdwijnen van 

kwel in het beekdal. Daarnaast zijn de piekaf-

voeren helemaal niet goed voor de aanwezige 

levensgemeenschappen, onder andere door 

de instroom van gebiedsvreemd materiaal. 

Kenmerkende (grondwaterafhankelijke) habi-

tattypen en soorten in en nabij de beek worden 

aangetast en kunnen hierdoor op den duur zelfs 

verdwijnen.

Dit probleem speelt in tientallen bronbeken in 

Zuid-Limburgse Natura 2000-gebieden met 

grondwaterafhankelijke habitat. Het is voor 

beheerders dus steeds lastiger om de Natu-

ra 2000-doelen te halen. Daarnaast genieten 

bronbeken en de daaraan gebonden beekge-

meenschappen bescherming onder de Euro-

pese Kaderrichtlijn Water en is de bescher-

ming een speerpunt van het waterbeleid in de 

waterbeheerplannen, verdrogingsbeleid en zijn 

deze beken aangewezen als natuurbeek in het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg.

Reden genoeg dus om goed te snappen hoe 

die insnijdingen ontstaan en wat je er aan kunt 

doen. Beheerders proberen het probleem nu 

vaak aan te pakken door de bronbeken te veron-

diepen. Daarmee herstel je soms weliswaar de 

grondwaterafhankelijke habitattypen en soorten 

van beekdalecosystemen maar deze aanpak 

kan tegelijkertijd de beekgemeenschappen 

schaden. Door de hogere stroomsnelheden in 

combinatie met het grote verval en de andere 

bodemgesteldheid zijn maatregelen die elders 

in Nederland zijn toegepast niet per definitie 

direct toepasbaar in het Heuvelland.

In 2019 is daarom een onderzoek gestart om 

maatregelen te bedenken voor het duurzaam 

herstel van onnatuurlijk diep ingesneden beken 

in het Heuvelland. De nadruk ligt volgens on-

derzoeker Roy Laseroms op het formuleren van 

maatregelen gericht op de natuurwaarden in de 

beek en op de grondwaterafhankelijke natuur 

in de directe omgeving. Dit alleen wel in de 

wetenschap dat eigenlijk alleen goed bronge-

richt beleid op de langere termijn echt soelaas 

kan bieden.

VERONDIEPEN 
VAN DE  
BEEK IS NIET  
GENOEG  

Beleidmakers zoeken oplossingen voor diep ingesneden bronbeken
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Tot de zeldzaamste vegetaties van Nederland 

behoren ongetwijfeld de rotsvegetaties van 

Zuid-Limburg. Op vier plekken kun je nog 

spreken van een min of meer volledige plan-

tengemeenschap. Op nog eens vier andere 

plekken staan nog slechts enkele soorten. Uit 

de laatste complete inventarisaties, die stamt 

uit 1953, blijkt dat er toentertijd nog op 22 

plaatsen een goed ontwikkelde rotsvegetatie 

voorkwam.

Het verdwijnen van schaapskuddes is waar-

schijnlijk een van de oorzaken van de afname 

van het aantal en de kwaliteit van de rotsve-

getaties. De pionierbegroeiingen op kalkrijke 

of basenrijke rotsbodem staan in Nederland 

waarschijnlijk alleen op door de mens gecre-

eerde plekken waar door de lokale winning 

van kalksteen in groeven het gesteente aan 

de oppervlakte kwam. Hellingen waar kalk-

steen werd gewonnen, werden vaak beweid 

met schapen en dat zorgde ervoor dat ze niet 

dichtgroeiden met struiken en bomen, een 

voorwaarde voor het voorkomen van deze aan 

open rotsbodem gelieerde begroeiingen. De 

schaapskuddes zijn uit het landschap ver-

dwenen en de rotsrandjes groeiden langzaam 

maar zeker dicht. In 2020 is het OBN-onder-

zoek aan deze vegetaties gestart.

Volgens WUR-onderzoeker Nils van Rooijen 

zijn het echt alleen de uiterste puntjes van 

de rotsen waar de bijzondere vegetaties 

voorkomen. “Op de verticale vlakken kennen 

we in Nederland de muurvegetaties en op 

de horizontale delen van de kalkformaties 

zie je de kalkgraslanden. Op de hele smalle 

randjes, in de geultjes en spleten waar zich 

geen bodem zal ontwikkelen, komen de rots-

vegetaties voor. Wij wilden weten waarom op 

sommige plekken de bijzondere soorten nog 

wel voorkomen en op en op andere plekken 

niet. Beheerders hebben de afgelopen jaren 

immers op een aantal locaties de rotsen weer 

kaal gemaakt die waren overwoekerd door 

minder bijzondere planten. Maar toch komt 

de kenmerkende rotsvegetaties daar niet 

terug. Omdat de soorten groeien op plekken 

waar nauwelijks bodemontwikkeling heeft 

plaats gevonden, is het onwaarschijnlijk dat 

een overmaat aan stikstof of een gebrek aan 

water het probleem zijn. Uit onze experimen-

ten op Groeve Duchateau blijkt dat versprei-

ding van zaad en pollen waarschijnlijk het 

grote probleem is. Op een aantal ogenschijn-

lijk geschikte plekken in de groeve hebben 

we zaad van bleek schildzaad en tengere 

veldmuur ingebracht, soorten die het op een 

afstand van nog geen 50 meter, heel goed 

doen. Een groot deel van de zaden van bleek 

schildzaad kiemde en kwam in het voorjaar 

tot vruchtzetting. Van de tengere veldmuur 

was de kieming iets minder. Zaadversprei-

ding, die eerst door de schapen gebeurde, 

vindt nu dus niet meer automatisch plaats 

en moeten we een handje helpen. In de 

komende tijd gaan we proberen om meer van 

dit soort rotsrandjes weer hun bijzondere 

soorten terug te geven”.

DISPERSIE  
LIJKT DE 

SLEUTEL TOT 
HERSTEL

Vegetatie op de uiterste puntjes van de rots
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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:  
W. Rip (Waternet)   

Vicevoorzitter:  
A.M. Kooijman  
(Sciencepark IBED) 

 
Secretaris:  
R. van Grunsven  
(de Vlinderstichting) 

   Leden: zie website       

Bestuur

Lopend onderzoek 2020
• Inrichting, ontwikkeling en beheer van eutrofe moerassen 

Af te ronden in 2021

• Evaluatie van bekalken als mogelijke herstelmaatregel in 
trilvenen en blauwgraslanden 
Af te ronden in 2022

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

• Kansrijkdom voor ontwikkeling N2000 habitats in vernatte 
veengebieden 
Af te ronden in 2022

• Cyclisch waterpeilbeheer en voedselketenonderzoek Oost-
vaardersplassen in perspectief van beheer zeekleimoeras-
sen in Nederland 
Af te ronden in 2023

• Herstel van hoogveenbossen in laagveengebieden 
Af te ronden in 2024

• Onderzoek naar broeikasgasfluxen uit oppervlaktewater in 
natuurgebieden in het laagveen; casus bij blueCAN

• Veldexperiment Verbrakking Westzaan

  
Afgerond onderzoek
• Onderzoek naar bevloeiing als beheermaatregel  

voor behoud en herstel van basenrijke  
trilvenen Lees meer ›
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Kun je met een te hoge stikstofdepositie 

toch de stikstof-gevoelige natuurtypen in 

stand houden? Deze vraag is relevant voor 

de trilvenen. Het is een vegetatiestadium 

dat ontstaat na het proces van laagveenver-

landing en gaat daarna via natuurlijke suc-

cessie over in een veenmosrietland of ander 

overgangsveen. Beheerders merken dat het 

zeer soortenrijke verlandingstadium van 

de trilvenen steeds korter duurt. Trilvenen 

hebben veel last van de stikstofovermaat 

en een gebrek aan basisch kwelwater. Er 

is dus een beheer nodig dat de hydrologie 

en buffering van de bodem herstelt. Een 

voor de hand liggende oplossing lijkt het 

regelmatig laten oversromen (inunderen) 

van de trilvenen met basisch grondwater. 

Het vult de basische elementen aan en gaat 

de verzuring tegen.

Dit jaar rondde een groep onderzoekers een 

rapport af waarin zij deze maatregel hebben 

onderzocht. Daaruit blijkt dat het onder 

water zetten met schoon water, een goede 

maatregel kan zijn. Bevloeiing met opper-

vlaktewater voert veel calcium en bicarbo-

naat aan zodat binnen afzienbare termijn de 

verzuurde kraggen een hoge basenverza-

diging hebben. En heel belangrijk is dat het 

een verdere afname voorkomt van de ba-

senverzadiging door verzurende depositie. 

Wel waarschuwen de onderzoekers ervoor 

om bij het kiezen van locaties goed te letten 

op een geschikte chemische samenstel-

ling van het oppervlaktewater om mee te 

bevloeien. Geschikt oppervlaktewater heeft 

een hoge concentratie van Ca en HCO3- 

en lage concentraties van Cl, NO3, NH4, 

ortho-PO4, P-totaal en Fe-totaal. Een hoge 

Ca-concentratie (>1000 μmol/l = 40.8 mg/l) 

zorgt voor een lager benodigd bevloeiings-

debiet en daarmee voor een relatief korte 

bevloeiingsperiode. De benodigde duur van 

bevloeien kan vooraf overigens grof worden 

geschat met stofbalansberekeningen op ba-

sis van de waterchemie, bodemchemie en 

enkele aannames over infiltratiecapaciteit, 

zuurdepositie, veenaccumulatie en afvoer 

van basen door maaibeheer.

Hoewel de chemie dus weer aardig op 

orde te brengen is met bevloeiing, lukt het 

minder gemakkelijk om trilvenen waar al 

een dominantie is opgetreden van veen-

mossen, terug te zetten in de successie. 

Om de veenmos dominantie in verzuurde 

successiestadia te doorbreken is zeer 

vermoedelijk inundatie met bicarbonaatrijk 

oppervlaktewater van het levende deel van 

de moslaag nodig. Dat zou wellicht kunnen 

door de moslaag gedurende een jaar onder 

water te zetten met Ca-rijk, HCO3-rijk en 

nutriëntenarm oppervlaktewater. Maar dat 

is in dit onderzoek nog niet geprobeerd.

  Rapport (pdf)

BEVLOEI  
ALLEEN MET  

GESCHIKT  
OPPERVLAKTE- 

WATER 

Trilvenen herstellen ondanks hoge stikstoflast
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Eind vorige eeuw kwamen de eerste berichten 

over uitheemse rivierkreeften die schade toe-

brengen aan aquatische vegetaties. In een litera-

tuurstudie ten behoeve van het OBN-onderzoek 

‘Stimulering jonge verlanding tot nieuw trilveen: 

biobouwers en vraat’, dat dit jaar uit kwam, 

krijgen deze kreeften dan ook veel aandacht. 

Het is namelijk aannemelijk dat de verlanding 

tot nieuw trilveen vaak niet tot stand komt omdat 

de kreeften actief de waterbodem begrazen, 

planten verknippen en daarmee troebel water 

veroorzaken. Bovendien graven ze holen om zich 

te beschermen tegen droogte, vorst en territori-

ale of kannibalistische soortgenoten.

Casper Cusell van Witteveen+Bos deed voor het 

Deskundigenteam Laagveen en zeekleiland-

schap de literatuurstudie naar het voorkomen 

en de leefwijze van het dier. De uitheemse 

rivierkreeften blijken opportunisten en relatief 

goede kolonisten, vooral de rode Amerikaanse 

rivierkreeft. Uit de literatuurstudie blijkt dat 

er momenteel nog geen goede maatregelen 

voor handen zijn om de kreeftendichtheden op 

landschapsschaal in toom te houden. Er zijn 

wel experimenten met het intensief wegvangen 

van de rivierkreeften, maar het is de vraag of dit 

grootschalig op efficiënte wijze lukt in natuurge-

bieden. Daarom is in een aanvullende veldstu-

die van de Stowa en OBN samen gezocht naar 

factoren die verklaren waarom kreeften veel of 

juist weinig voorkomen in Nederlandse wateren. 

Als je de kreeften wil bestrijden, is dat immers 

onmisbare informatie. 

Binnen vijftien gebieden zijn locaties met veel 

en weinig rode Amerikaanse rivierkreeften 

bemonsterd. Niet alleen de kreeftendichtheid 

varieerde, maar ook de potentiële stuurfactoren 

die de verschillen in kreeftendichtheid zouden 

kunnen verklaren. Zo zijn locaties met verschil-

lende bodemtypen, oevertypen en vegetaties 

meegenomen. Deze velddataset is uitgebreid 

met gegevens over voorkomende vissen, externe 

nutriëntenbelasting en oeverbeheer. In het totaal 

zijn op deze manier gegevens verzameld van 153 

verschillende factoren. Uit de studie blijkt dat 

weinig zuurstof, leidt tot iets minder kreeften. 

Ook bleken de kreeften vaker voor te komen op 

plekken waar veel van de exoten ongelijkbladig 

vederkruid en waterwaaier voorkomen. Op plek-

ken met veel schuilmogelijkheden komen soms 

meer kreeften voor. En iets dergelijks geldt ook 

voor de P-belasting: bij een hoge fosfaatbelas-

ting, komen er soms meer kreeften voor. Maar 

voor beide factoren geldt dat het omgekeerde 

soms ook geldt en het dus geen eenduidige 

verklarende factoren zijn waarom kreeften er al 

dan niet voorkomen. 

Veel handelingsperspectief geven deze resul-

taten helaas nog niet. Zo is zorgen voor minder 

zuurstofrijke omstandigheden in het water 

slecht voor de waterkwaliteit. Een lagere fosfaat-

belasting en een oeverbeheer waar meer brede 

rietzones voorkomen, zijn dan wellicht nog de 

beste beheeropties om de populatie rivierkreef-

ten enigszins in toom te houden.

  Rapport (pdf)

DE UITHEEMSE 
RIVIERKREEFTEN 

BLIJKEN  
OPPORTUNISTEN 

EN RELATIEF  
GOEDE  

KOLONISTEN

Het probleem van de uitheemse rivierkreeften
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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:  
M. Klein (Rijkswater-
staat) 

Vicevoorzitter:  
H. van Kleef  
(Stichting Bargerveen) 

Secretaris:  
J. van der Weele  
(Landschap Overijssel)

   Leden: zie website   

Bestuur

Lopend onderzoek 2020

• Kolonisatieproblemen voor de fauna na herstelmaatregelen in het 
natte zandlandschap 
Af te ronden in 2021

• Maatregelen ter versnelling van Acrotelmontwikkeling 
Af te ronden in 2021

• Systeemgerichte bestrijding van watercrassula 
Af te ronden in 2021

• Verruiging verdroogde vochtige bossen 
Af te ronden in 2021

• Programma Ontwikkeling en Herstel Heischraal grasland in  
Nederland 
Af te ronden in 2022

 
Afgerond onderzoek

• Preadvies aantasting en beheer van voedselkwaliteit 
  Rapport (pdf)

• Monitoring van zonnebaarsbeheer –  
wegvangen en introductie van snoeken. Lees meer ›
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De zonnebaars is een vissoort die oor-

spronkelijk uit Noord-Amerika komt. In 

Nederland wordt de soort al meer dan een 

eeuw verhandeld als vijver- en aquarium-

vis. Door het loslaten en ontsnappen is de 

zonnebaars in het wild terechtgekomen. 

En het bevalt de zonnebaars hier heel 

goed aangezien die zich sterk uitbreidt. 

Uitheemse zonnebaarzen komen steeds 

meer voor in de Nederlandse natuur. Vooral 

in stilstaande zoete wateren, zoals poelen 

en vennen kunnen zij zeer talrijk worden 

en allerlei inheemse ongewervelden en 

amfibieën eten. Er zijn gevallen bekend dat 

na het verschijnen deze soort, zeldzame 

soorten als kamsalamander, boomkikker 

en knoflookpad verdwenen. Ook woelen 

ze de bodem om, zodat waterplanten het 

loodje leggen.

Bestrijden van de vissoort is moeilijk en 

vaak herstelt de populatie zich weer binnen 

enkele jaren. In 2012 is OBN-onderzoek ge-

daan aan de zonnebaars en daaruit kwam 

het idee om de bestrijding van zonnebaars 

te laten volgen door de introductie van 

snoeken. De predatie door snoek is bedoeld 

om herstel van de zonnebaarspopulatie 

tegen te gaan en deze op een laag peil te 

stabiliseren. In 2013 zijn deze twee maatre-

gelen in een aantal vennen in het Mastbos 

bij Breda genomen. Monitoring was nodig 

om te zien of de maatregelen succesvol 

zijn in het duurzaam reduceren van de 

zonnebaarspopulatie en om vast te stellen 

of herstel van inheemse macrofauna en 

amfibieën is opgetreden.

Tussen 2012 tot 2020 onderzocht Stichting 

Bargerveen vrijwel jaarlijks de visstand 

met fuiken. Aanwezigheid en hoeveelheid 

van ongewervelden en amfibieën werden 

in 2012 en 2020 bepaald met respectieve-

lijk schepnetbemonsteringen en fuiken. 

De snoeken bleken goed in staat om de 

zonnebaarspopulaties op een laag niveau te 

stabiliseren. Dit leidde tot een gedeeltelijk 

herstel van populaties van ongewervelden. 

Drie achtereenvolgende jaren van droogte 

waren zeer waarschijnlijk de oorzaak voor 

het uit blijven van volledig herstel. Verbe-

tering van de amfibieënstand trad niet op. 

Het is de onderzoekers nog niet duidelijk 

of amfibieën zich niet herstellen omdat ze 

nog steeds last hebben van de zonnebaar-

spredatie, ze last hebben van de droogte 

of dat ze wellicht worden gegeten door de 

snoeken. Maar in ieder geval zal de zonne-

baars, zolang de snoek aanwezig is in deze 

vennen, met een meer bescheiden rol ge-

noegen moeten nemen en zal er weer meer 

ruimte zijn voor waterplanten, amfibieën en 

insectensoorten.

  Rapport (pdf)

Snoek houdt zonnebaars goed in toom

RUIMTE VOOR 
WATERPLANTEN, 
AMFIBIEËN EN 
INSECTEN
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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 2020
• Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet? Visie vanuit ecolo-

gisch perspectief 
Af te ronden in 2021

• Klimaateffecten rivieren 
Af te ronden eind 2021

 
Afgerond onderzoek
• Overstromingsvlakten in het rivierengebied

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

  Afwegingstool

• ‘Ooibossen - Van ‘Ooievaar’ tot ‘Stroomlijn’, en verder’ 
  Brochure (pdf)

Voorzitter:  
W. Lammers  
(Staatsbosbeheer) 

Vicevoorzitter:  
B. Peters (Bureau Drift) 

Secretaris:  
M. Brunsveld (VBNE) 

   Leden: zie website   
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Het klimaat verandert. In Nederland wordt 

het warmer, droger en het neerslagpatroon 

wordt extremer. De effecten in het rivieren-

gebied zijn onder meer zeespiegelstijging, 

langere perioden met zeer lage afvoer, ex-

treme afvoerpieken in de winter en hogere 

watertemperatuur. Hierdoor verschuiven 

zoet-zout gradiënten, vallen oevers en 

nevenwateren langer en vaker droog en 

neemt de waterkwaliteit af. Klimaatveran-

dering heeft op deze manier waarschijnlijk 

een groot effect op de ecologie van het 

rivierengebied.

Het is dus van belang de ecologische 

aspecten van klimaatverandering voor het 

rivierengebied duidelijk in beeld te krijgen 

zodat we die de komende decennia kunnen 

gebruiken bij het inrichten van het rivieren-

gebied. Op dit moment is deze informatie 

versnipperd en niet overzichtelijk in beeld 

bij de beheerders. Het Deskundigenteam 

Rivieren is daarom in 2020 een studie 

gestart om de kennis over ecologisch goed 

functionerende rivieren bij elkaar te bren-

gen. Waterschappen en Rijkswaterstaat 

voeren in het kader van grote programma’s 

als Deltanatuur en Ruimte voor de Rivier 

natuurlijk al verschillende maatregelen uit 

die inspelen op klimaateffecten. Sommige 

omvatten grote ruimtelijke ingrepen, zoals 

het aanleggen van hoogwatergeulen, het 

verlagen van uiterwaarden en het aanpas-

sen van peilbeheer. Andere zijn kleinschali-

ger van aard zoals het langer vasthouden of 

inlaten van water, het plaatselijk opscho-

nen en verdiepen van ondiepe plassen en 

geulen of het aanbrengen van houtobjecten 

om stroomkuilen te faciliteren.

Het nieuwe OBN-onderzoek gaat een stapje 

verder en moet de beheerder handvat-

ten geven voor het uiterwaardenbeheer, 

rekening houdend met de ecologische 

effecten van klimaatverandering. De Rijn 

zal bijvoorbeeld meer op een regenrivier 

gaan lijken, de Maas wordt een extremere 

regenrivier. Welke beelden horen hierbij? 

Zijn de huidige natuurdoelen dan nog wel 

haalbaar? Welke soorten, soortgroepen of 

natuurtypen zijn gevoelig voor droogte/tem-

peratuur/verzilting? Wat zijn de gevolgen 

van klimaateffecten op deze soorten, soort-

groepen en natuurtypen? Waar zit de ge-

voeligheid? Zijn er kritische drempels? Zijn 

er bepaalde kritische perioden in een jaar 

en zijn de veranderingen die gaan optreden 

onomkeerbaar? We moeten misschien af-

scheid nemen van soorten, maar er komen 

ook nieuwe soorten bij die een vaste plek 

in het rivierengebied opeisen. Wat betekent 

dat voor het beheer en hoe organiseren 

we dat beleidsmatig en juridisch? Want 

misschien blijken de Natura 2000-doelen 

en KRW-doelstellingen op termijn wel hele-

maal niet realistisch.

Het Kennisnetwerk OBN betaalt, samen 

met een bijdrage uit de Programmatische 

Aanpak Grote Wateren, het onderzoek dat 

in 2021 afgerond moet zijn.

Klimaateffecten in het rivierengebied

HANDVATTEN  
VOOR HET  
UITERWAARDEN-
BEHEER
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Een plas water of een kale rivier is voor 

de meeste riviervissen onvoldoende. Als 

we voor vissen een goed functionerend 

leefgebied willen creëren, zal het geschikt 

moeten zijn voor paaien, opgroeien, schui-

len, rusten en foerageren. Dat betekent 

dat het heel divers moet zijn en dat de ver-

schillende onderdelen goed onderling be-

reikbaar moeten zijn voor de vissen. Vis-

passages en natuurvriendelijke oevers zijn 

daarvoor heel belangrijk. Maar voor veel 

rivier- en beekvissen als bittervoorn, grote 

modderkruiper en kleine modderkruiper 

zijn langdurig overstroomde oevers en 

moerassige oeverlanden waarschijnlijk 

belangrijk voor de jaarlijkse productie van 

een nieuwe generatie. Door het huidige, 

onnatuurlijke waterpeilbeheer, ontstaan 

nauwelijks nog dergelijke habitats. Hoe 

belangrijk die precies zijn, hoe ze werken 

en welke inrichtingsfactoren daarbij van 

belang zijn, is onderwerp van OBN-onder-

zoek. Functioneren gebieden ingericht als 

overstromingsvlakte ook daadwerkelijk 

als kraamkamer voor vissen? Hoe vaak, 

en hoe lang en in welke periode van het 

jaar moet zo’n vlakte overstromen? Pas 

als dit bekend is, kunnen provincies, 

samen met waterschappen en Rijkswater-

staat een de slag met het inrichten van de 

overstromingsvlakten.

Het Deskundigenteam Rivieren liet daar-

om een verkennend literatuuronderzoek 

uitvoeren en een kansenkaart maken 

waarop staat waar deze overstromings-

vlakten wellicht weer gecreëerd kunnen 

worden. Hoewel natuurlijk functioneren-

de natte overstromingsvlakten vrijwel 

nergens meer zijn te herstellen, zijn er 

wel mogelijkheden om delen van het 

rivierengebied zodanig in te richten en 

het waterpeil te beheren, dat ze ecolo-

gisch functioneren als een periodieke 

overstromingsvlakte. Het gaat daarbij 

vooral om uiterwaarden waar (hoog) water 

gecontroleerd via een inlaatwerk (sluis in 

zomerkade of oeverwal) kan worden in- en 

uitgelaten. Uit het onderzoek blijkt dat 

Nederland drie locaties heeft waar kansen 

liggen voor herstel of ontwikkeling van 

tijdelijke overstromingsvlakten: Gelderse 

Poort, Beneden-Waal en de IJssel tussen 

Zutphen en Zwolle. Daarnaast zijn het 

Zwarte Water in de delta van de IJssel en 

de Vecht belangrijke locaties. Binnen deze 

gebieden liggen nog goede mogelijkheden 

om door inrichting het functioneren en het 

areaal van de tijdelijke overstromingsvlak-

ten te optimaliseren. Gerichte maaiveld-

verlaging met oog voor de oorspronkelijke 

geomorfologie en sluisbeheer zijn daarbij 

de belangrijkste opties. In vervolgonder-

zoek wordt de precieze inrichting van een 

overstromingsvlakte nader onderzocht.

 Rapport (pdf)

Overstromingsvlakten als leefgebied voor een compleet ecosysteem

HOE VAAK, HOE 
LANG EN  

WANNEER MOET 
EEN VLAKTE 

OVERSTROMEN?
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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 aandachtspunten zijn het beheer 

van fauna in de PAS, aantasting en beheer van 

voedselkwaliteit en de sterke achteruitgang van 

insecten.

                                                  

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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Afgerond onderzoek
• Betrokken als adviseurs bij  

Preadvies aantasting en beheer  
van voedselkwaliteit 

Lees meer   ›
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De relatie tussen stikstofdepositie en de effecten  

daarvan op dieren is een nog tamelijk onontgonnen 

onderzoeksveld. Veel studies naar de effecten van stik-

stofdepositie op ecosysteem richten zich op de gevolgen 

voor de bodem- en waterchemie, productiviteit, indivi-

duele planten en plantengemeenschappen. Joost Vogels 

van Stichting Bargerveen heeft als projectleider in 2020 

een onderzoek afgerond dat volgens Henk Siepel van de 

Expertisegroep Fauna wel eens het nieuwe standaard-

werk kan worden voor ecologisch onderzoekers die de 

overmatige stikstofdepositie als thema hebben. In het 

onderzoek heeft Vogels samen met collega’s bestaande 

kennis gebundeld en vervolgens op een rij gezet welke 

problemen mogelijk spelen in de ecologische relaties 

tussen planten en dieren als gevolg van toegenomen 

stikstofdepositie. Deze studie was niet bedoeld om 

meteen oplossingen aan te leveren, maar om zicht te 

krijgen op de ecologische mechanismen die werken na 

de verhoogde stikstofdepositie en die doorwerken als je 

met natuurherstel aan de gang wil. De bedoeling is om 

met de opgedane kennis en hypothesen daar de komen-

de jaren nog beter inzicht in te krijgen door middel van 

gericht onderzoek.

Relaties
Henk Siepel van de Radboud Universiteit Nijmegen 

begeleidde het onderzoek. “Joost Vogels en zijn collega’s 

van Stichting Bargerveen, B-ware, NIOO, Biosfeer en 

de Vlinderstichting hebben wat mij betreft een huza-

renstukje afgeleverd want het brengt orde aan in een 

enorm complex veld. De onderzoekers hebben veel 

linken gelegd tussen verschillende vakgebieden en 

laten heel goed zien welke mogelijke problemen je kan 

tegenkomen bij herstel van natuurgebieden. Het slaat 

een brug tussen bodemchemie, overlevingsstrategieën 

van planten en plantengemeenschappen, evertebraten 

en vertebraten. Het rapport laat zien dat de relaties vaak 

nog veel complexer in elkaar zitten dan je in eerste in-

stantie zou denken. En helaas ook dat herstel vaak veel 

ingewikkelder is dan we lange tijd dachten.”

Een centraal thema in het onderzoek is de onbalans in 

nutriënten die is ontstaan: er is een relatief overschot 

aan stikstof en een tekort aan fosfaat. Henk Siepel zelf 

was betrokken bij het grote Duitse onderzoek uit 2017 

waaruit bleek dat de insectenstand met 70% was 

achteruitgegaan. De eerste verklaring was dat insecten 

vanuit natuurgebieden naar landbouwgrond komen, 

maar daar om de drie weken worden gedood door 

maaimachines en dus geen kans zien om nakomelingen 

te krijgen. De tweede verklaring is de inwaai van neo-

nicotinoiden in natuurgebieden. “Maar met deze twee 

verklaar je nog niet waarom een gebied als de Veluwe 

nauwelijks nog insecten heeft. Dit nieuwe onderzoek 

laat zien hoe de overmaat aan stikstof die natuurlijk ook 

op de Veluwe terecht komt, doorwerkt in de vegetatie 

en daarmee in de insectenstand. Als je bijvoorbeeld op 

de Veluwe rondloopt, zie je tegenwoordig overal bosbes 

staan en nauwelijks nog gras of andere kruiden. Bosbes 

heeft namelijk een eigen type mychorrhiza (‘ericoïde’) 

die in staat is om uit organisch materiaal fosfaat vrij te 

maken. En dus kan bosbes groeien onder omstandig-

heden waar andere planten een tekort aan beschikbaar 

fosfaat hebben. Om inzichtelijk te krijgen waarom be-

paalde planten het juist wel of niet doen onder bepaalde 

omstandigheden, moet je dus ook heel goed naar de 

overlevingsstrategieën van die planten kijken.”

Helderheid in complex stikstof-dossier

lees verder op de volgende pagina  > 
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Kieskeurig
En het onderzoek maakt volgens Siepel ook duidelijk dat 

het helaas meestal niet mogelijk is om natuur te her-

stellen op de omgekeerde weg als dat we het verstoord 

hebben. “Bij verzuring als gevolg van de stikstofdeposi-

tie komt aluminium vrij en dat is voor veel planten giftig. 

Nu kun je proberen de pH te verhogen maar dan kan 

het aluminium juist binden aan het fosfaat dat toch al 

beperkend was voor planten. Dan leg je dus het laatste 

restje, met al je goede bedoelingen, nog eens vast. Het 

gevolg is dat de vegetatie het nog veel moeilijker krijgt.”

Een ander voorbeeld waaruit de complexe relaties 

blijken is het graasgedrag van hoefdieren in natuurge-

bieden. Reeën vreten heel kieskeurig vooral knoppen 

van struiken. In die twijgen zit juist doorgaans ook het 

meeste fosfaat en dus komen die reeën wel aan hun 

fosfaat. Edelhert is al meer een grazer en vreet wat hij 

tegenkomt maar zal dus meer moeten zoeken en meer 

energie kwijt zijn om aan de fosfaatbehoefte te voldoen. 

En wisenten zijn nog minder kieskeurig en die zullen 

waarschijnlijk nog weer eerder het loodje leggen als 

gevolg van een fosfaattekort in hun voedsel. Die zijn bij 

wijze van spreken de hele dag aan het eten maar krijgen 

alsnog te weinig fosfaat binnen.”

 

In het rapport komen naast een verstoorde N/P- 

verhouding nog vier andere mogelijke problemen aan 

bod als gevolg van een te veel aan stikstof.

1  Een probleem kan optreden dat dieren als gevolg 

van de stikstofdepositie de dieren een tekort aan 

sporenelementen als kalium (K), magnesium (Mg) 

en calcium (Ca) binnenkrijgen

2  Meer stikstof in bladeren van de producenten, 

betekent over het algemeen ook meer eiwitten in 

verhouding tot koolhydraten. Dieren moeten dan 

veel te veel eten om toch voldoende koolhydraten 

binnen te krijgen.

3  Door een verhoogde stikstofdepositie maken 

planten vooral stikstofrijke aminozuren. Dat gaat 

ten koste van de stikstofarme aminozuren. En 

onder die stikstofarme zit nu net voor dieren een 

aantal essentiële aminozuren.

4  Planten maken allerlei stoffen die moeten 

voorkomen dat ze worden gegeten. Deze anti-

vraatstoffen kunnen C-gebaseerd of N-gebaseerd 

zijn. Bij een overmaat aan stikstof kan een plant 

niet altijd meer de juiste afweerstoffen maken en 

wordt daarmee extra gevoelig voor vraat.

Geen standaardantwoorden
Niet alleen levert het rapport veel vragen op voor verder 

onderzoek, maar ook vragen voor het beheer. Bekalken, 

steenmeel, plaggen? Wat moeten beheerders doen? 

Siepel: “Het moge duidelijk zijn dat bekalken of steen-

meel strooien geen standaardantwoorden zullen worden 

en ik verwacht ook niet dat er überhaupt maatregelen 

zijn die je overal en onder alle omstandigheden zou 

kunnen toepassen. Je moet per plek gaan kijken wat er 

aan de hand is en met de guideline die we nu hebben, 

bepalen welke mogelijke processen er lokaal spelen en 

welke mogelijke oplossingen daarbij kunnen horen”.

> vervolg van vorige pagina

RELATIES ZIJN 
VEEL COMPLEXER  
DAN JE DENKT
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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 2020 een 

onderzoeksbudget beschikbaar van ruim 1,2 miljoen. Het 

overschot van 2019 is in 2020 gebruikt om € 24.200 bij te dragen 

aan het onderzoek ‘Blue Can’. Sinds 2019 is BIJ12 formeel 

opdrachtgever van de onderzoeken. De VBNE ondersteunt 

BIJ12 bij de aanbestedingen.

Inrichting en beheer  
kustbroedvogelbiotopen  

€  120.746 

Effecten van wisselbegrazing op  
biodiversiteit in kustduinen 

€ 99.363
 Drie kustprovincies financieren  
veldstudies 

Klimaateffecten in het  
rivierengebied  

€  74.911 
€  25.000
extern door Rijkswaterstaat via PAGW 
programma

Middellange termijneffecten van 
steenmeelgift en het herstel van 
droge loofbossen met zomereik 

€  200.000
€  130.000
extern aangevraagd 

Aanbesteding volgt in 2021

Cyclisch waterpeilbeheer  
en voedselketenonderzoek  
Oostvaardersplassen 

€  199.981 
€  100.000 
extern door Provincie Flevoland 

Vogelakkers –diversiteit en 
effectiviteit  

€  94.607 

Analyse effectiviteit herstelmaat-
regelen Drentsche Aa  

€  30.244
Provincie Drenthe financiert overige 
onderdelen

Naar een strategie voor ontwik-
keling van soortenrijke bossen op 
voormalige landbouwgronden 

€ 89.677

Evaluatie van bekalken als 
mogelijke herstelmaatregel in 
trilvenen en blauwgraslanden 

€  39.860 
€  35.000 
extern door provincie Overijssel

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 €  973.862
(inclusief €24.200 overschot 2019) 

Extern €  290.00  
(waarvan €130.000 aangevraagd)

Totaal inclusief externe financiering € 1.263.862

+
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Advisering door leden deskundigen-
teams en OBN algemeen 
 

€  30.936 

Onderzoek en monitoring  
 
 

€  107.881

Kennisverspreidingsactiviteiten 
 
 

€ 122.547

Overige kosten (aanbestedingen, 
vergoeding beoordelingscommissies, 
reserveringen’) 

€ 53.273 

Vergoeding werkzaamheden des-
kundigenteams, adviescommissie en 
kennisarticulatie 

€ 208.875 

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

€  247.150 

Totaal uitgaven  € 770.662                   
+

  

LNV kennisverspreiding
Het ministerie van van Landbouw,  

Natuur en Voedselkwaliteit financiert 

de activiteiten van het kennisnetwerk 

voor kennisverspreiding, kennis- 

articulatie, advisering, monitoring  

en coördinatie door de VBNE. 

VERPLICHTINGEN UIT 2018 UITGEGEVEN IN 2019

Het ministerie van LNV heeft toestemming verleend om de middelen die in 2019 niet zijn 

besteed alsnog tot uiterlijk 1 april 2020 te benutten. Dat gaat om een totaalbedrag van  

€ 86.044. Grootste uitgaven hierin waren het Ecologische Assessment en een aantal  

gepubliceerde brochures. Het volledige financiële overzicht 2020 is op te vragen via  

w.wiersinga@vbne.nl.
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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)

COLOFON
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Samenstelling en redactie: Geert van Duinhoven, Neeltje Huizenga en Wim Wiersinga (VBNE) 

© VBNE, 2021

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.

Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) 
Princenhof Park 7, 3972 NG Driebergen       
0343-745250 
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Adviseur Plein van de kennis/ 
Programmaleider Kennisnetwerk OBN 
0343-745255 / 06-38825303 
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ing. N (Neeltje) Huizenga 
Programmamedewerker  
Kennisnetwerk OBN 
0343-745256 / 06-82148706   
n.huizenga@vbne.nl 
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