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Voor u ligt het OBN Jaarverslag 2021. Het was een jaar van vernieuwing

Hoewel corona nog steeds voor uitdagingen bleef zorgen, konden we

voor het OBN, personele wisselingen, uitbreiding van het team en de

in het najaar toch weer een aantal fysieke bijeenkomsten organiseren.

start van het Uitvoeringsprogramma Natuur. Met dit programma gaan

Het was vooral erg prettig dat het afscheid van Wim Wiersinga in

Rijk, provincies en terreinbeheerders de natuur de komende jaren ver-

levende lijve kon plaatsvinden. Na bijna tien jaar tomeloze inzet als

der versterken en verbeteren. De nadruk ligt in eerste instantie op de

programmamanager was een feestje wel op zijn plaats. De bijeenkomst

stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Het OBN heeft extra

fungeerde na alle online-gesprekken als een zeer welkome

budget gekregen om kennisvragen op dit terrein te beantwoorden.

ontmoetingsgelegenheid voor het hele OBN-netwerk.

In 2021 zijn we gestart met het ophalen van kennisvragen die relevant

Daarnaast konden wij zes veldwerkplaatsen organiseren. Zo bezochten

zijn voor het uitvoeringsprogramma. Ook zijn er twee onderzoeken

we overstromingsvlaktes in de Millingerwaard, maten we de effecten

aanbesteed die inzicht geven in het ecologisch functioneren van stik-

van rijkstrooiselsoorten in het Bomenpark te Heesch en zagen we wat

stofgevoelige natuur. Ondertussen liep het reguliere OBN-onderzoek

drones kunnen betekenen in het natuurbeheer op het Dwingelderveld.

gewoon door. Er zijn acht onderzoeken afgerond, waaronder ‘Gebieds-

De bijeenkomsten waren snel volgeboekt en sommigen hadden zelfs

kenmerken en beheer van doelsoorten in het agrarisch leefgebied

een wachtlijst, wat erop duidt dat de mensen erg blij waren om elkaar

natte dooradering’ en ‘Habitat-overstijgende interacties in het Wad-

weer in levende lijve in het veld te ontmoeten. Helaas moesten de twee

dengebied’. Daarnaast zijn vijf nieuwe onderzoeken van start gegaan,

laatste veldwerkplaatsen van het seizoen wegens een nieuwe lockdown

waaronder ‘Achteruitgang van kenmerkende diersoorten in vennen’

alsnog worden afgezegd.

en ‘Herstelmaatregelpakketten voor kalkmoeras in Zuid-Limburg’.
Het OBN heeft in 2021 weer laten zien dat ook in roerige tijden kennis
In 2020 hebben we kennis gemaakt met het fenomeen webinar. Tijdens

op het gebied van natuurbeheer uitermate relevant is en blijft. Dus wat

de corona-lockdown boden deze digitale bijeenkomsten een uitkomst.

er ook gebeurt, we blijven altijd zoeken naar manieren om de na-

Ook in 2021 is weer veel kennis gedeeld via het computerscherm.

tuurkwaliteit in Nederland structureel te versterken.

Vooral de drie webinars over het Ecologisch Assessment werden
zeer goed bekeken. Het voordeel van webinars is dat deelnemers en
niet-deelnemers ze later nog kunnen terugkijken. We zijn van plan dit
Foto: Hans Dekker / Saxifraga

medium in de toekomst in te blijven zetten, ook als dat niet meer nodig

Teo Wams
Voorzitter OBN Platform en
Adviescommissie

is vanwege een lockdown.
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ORGANISATIE
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
kennisnetwerk 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 de 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 (Natuurnetwerk Nederland) en het cultuurlandschap. Binnen het netwerk signaleren bos- en natuurbeheerders, onderzoekers van universiteiten
en adviesbureaus en beleidsmakers van rijk, provincies en waterschappen
ten deze om in onderzoeksvragen. De resultaten van het onderzoek moeten

Samenwerking

Deskundigenteams

leiden tot concrete maatregelen voor beheer, behoud en herstel van bos

Het Kennisnetwerk OBN streeft naar samenwerking

De motor van het OBN-netwerk

en natuur. Het onderzoek wordt via een aanbestedingentraject aan onder-

met andere organisaties en kennisprogramma’s bij de

zijn de acht deskundigenteams:

zoeksinstellingen gegund. Tijdens de gehele cyclus van probleemverkenning

financiering van onderzoek, publicaties en activitei-

tot aan de verspreiding van kennis werken beheerders, onderzoekers en

ten: de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

beleidsmakers intensief samen in deskundigenteams. De VBNE coördineert

(STOWA), Programmatische aanpak Grote wateren

het Kennisnetwerk OBN.

(PAGW van RWS), het Programma Rijke Waddenzee,
het Waddenfonds, de Nederlandse organisatie voor

• In 2021 is gestart met de onderzoeksagenda voor het
Uitvoeringsprogramma Natuur

Lees meer

• In 2021 is het OBN-team uitgebreid

Lees meer

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.

• Beekdallandschap
• Cultuurlandschap
• Droog zandlandschap
• Duin- en kustlandschap
• Heuvellandschap
• Laagveen- en zeekleilandschap
• Nat zandlandschap
• Rivierenlandschap
en de Expertisegroep Fauna.
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Aan de slag met het Uitvoeringsprogramma Natuur
In juli 2021 kreeg het Kennisnetwerk OBN een subsidie van het

om binnen het UPN de juiste herstelmaatregelen uit te voeren.

ministerie van LNV om onderzoek te doen naar systeemherstel

Naast ‘raad en daad’ zijn in 2021 de eerste twee grotere onder-

van stikstofgevoelige natuur en kennis te delen. Sinds 2020

zoeken opgestart. In 2022 volgt nog een aantal grote onderzoe-

werken Rijk en provincies aan het Uitvoeringsprogramma Natuur

ken, waarin nieuwe kennis wordt ontwikkeld.

(UPN). Dit programma geeft een extra impuls aan beschermde soorten en habitats die te lijden hebben onder de te hoge
stikstofdepositie. Beleidsmakers en terreinbeheerders die bij de
uitvoering van UPN tegen kennisvragen aanlopen, kunnen voor
‘raad en daad’ terecht bij het Kennisnetwerk OBN. Betrokken
beheerders en overheden kunnen samen met OBN deskundigen
Foto: Hans Dekker / Saxifraga

voorstellen indienen. Hiervoor is in 2021 een leidraad ontwik-

UPN onderzoeksprojecten 2021:
• Herstel van droge heide in relatie tot kantelpunten in bodemen humuskenmerken bij vergrassing.
• Oorzaken van tegenstrijdige aantalstrends bij insectenetende
vogels van droge bossen en heide: zullen herstelmaatregelen
tegen verzuring helpen?

keld. Voor de beantwoording gebruiken de OBN-deskundigen

Voor UPN kennisontwikkeling en kennisdeling wordt gebruikt

beschikbare resultaten en ervaringen, die op een nieuwe manier

gemaakt van de OBN governance. UPN en OBN behouden een

gebundeld worden: kennismontage. De ‘raad en daad’ adviezen

eigen begroting en verantwoording. De UPN onderzoeken zijn

zijn sterk praktijk- en probleemoplossend gericht en van belang

dan ook niet opgenomen in dit jaarverslag.

5

INHOUD

2021

Kennisnetwerk OBN

VOORWOORD

ORGANISATIE

COMMUNICATIE

DESKUNDIGENTEAMS

FINANCIËN

COLOFON

Uitbreiding van het team
Met de onderzoeksagenda van het UPN krijgt het OBN

mede door het UPN-budget fors geïnvesteerd in korte

er een belangrijke taak bij. Naast een programma-

kennismontage ten behoeve van beheer en beleid

manager (Wim Wiersinga/Sandra Beekmans) en een

(‘Raad & daad-projecten’).

Foto: Koen Moons

programmasecretaris (Neeltje Huizinga/Irma Melse)
heeft het team sinds 2021 een communicatiemede-

Dankzij de uitbreiding van het team kan de VBNE meer

werkster (Sofia Opfer) en een medewerker Kennis

ondersteuning bieden aan de deskundigenteams.

delen (Geert van Duinhoven). Deze nieuwe medewer-

Elk team heeft nu een vast contactpersoon die zo veel

kers zorgen er voor dat de bestaande kennis breed

mogelijk aanwezig is bij de vergaderingen en bijeen-

gedeeld wordt, goed toegankelijk is en dat de

komsten. Op die manier blijven de lijntjes kort en wordt

kennisvragen worden opgehaald bij terreinbeheerders

uitwisseling tussen de verschillende deskundigen-

en beleidsmedewerkers van overheden. In 2021 is

teams een stuk makkelijker.
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COMMUNICATIE
Naast kennisontwikkeling zijn kennisdeling en kennisverspreiding
onmisbaar voor natuurherstel in Nederland. Binnen het Kennisnetwerk
OBN werken deskundigen aan actueel toegepast onderzoek. De
uitkomsten van OBN-onderzoeken leiden tot concrete adviezen en
herstelmaatregelen. Het is van groot belang dat de onderzoeksresultaten
in de praktijk terecht komen bij terreinbeheerders en beleidsmakers.
Het Kennisnetwerk OBN zet verschillende communicatiemiddelen in
om nieuwe kennis te verspreiden. In 2021 zijn zes veldwerkplaatsen
georganiseerd en acht online webinars gehouden die door honderden
mensen zijn bekeken. Dit jaar zijn elf rapporten van onderzoeken
uitgebracht, vier OBN-nieuwsbrieven verschenen, drie adviezen
uitgebracht, twee brochures verschenen, een studiedag georganiseerd,

Foto: Cora de Leeuw

diverse presentaties gegeven en artikelen gepubliceerd.

1 Publicaties

2 Veldwerkplaatsen

3 Webinars

4 Adviezen
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Publicaties

• Huurdeman, M. Thijssen, M. Het thema klimaatadaptatie in de onderzoeken van het OBN

• Aggenbach, C.J.S., 2021. Duurzaamheid van basenminnende schraallanden in
kwelzones. Rapport nummer OBN-28-BE, Kennisnetwerk OBN, Driebergen
• Zollinger, R., H. Sierdsema, M.J.J.M. Verhofstad, E.T.H.M. Peeters, J.G.M. Roelofs, A.J.P.
Smolders & R. van Grunsven, 2021. Gebiedskenmerken en het beheer van doelsoorten in
het agrarisch leefgebied “Natte dooradering”. Specifiek sloten in het veenweidegebied.
Rapport nummer 2021/OBN-245-CU, Kennisnetwerk OBN, Driebergen.
• Govers, L., V. Reijers, Q. Smeele, H. Olff, E. van der Zee, R. Temmink, B. Marin-Diaz,
G. Fivash, J. Nauta, T. van der Heide, 2021. Habitat-overstijgende interacties in het
Waddengebied. Rapport nummer 2021/OBN248-DK, Kennisnetwerk OBN, Driebergen.
• de Fouw, J., R.M.G. van der Hut, E.S. Bakker, A.J.P. Smolders, J. van der Winden en P.J.
Westendorp, 2021. Inrichting, ontwikkeling en beheer van moerassen op voormalige
landbouwgrond: Een eerste verkenning van de ontwikkeling van eutrofe moerassen.
Rapport nummer 2021/OBN249-LZ, Kennisnetwerk OBN, Driebergen.

Foto: Ed Stikvoort / Saxifraga

• Possen, B.J.H.M., B. van der Weijden, J. van Dijk, H. de Mars, M. Wassen en T. van
den Broek, 2021. Naar vernatting ten behoeve van natuurontwikkeling en -herstel
binnen Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland: Sturende factoren en processen
die de kansrijkdom bepalen. Rapport nummer 2021/OBN247-LZ, Kennisnetwerk OBN,
Driebergen.
• Wallis de Vries , M.F., J. Bokelaar, J.T. Smit, R. Versluijs, A.J.M. Jansen, 2021. Knelpunten
voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap: zijn de grote gebieden
hersteld? Rapportnummer 2021/OBN246-NZ, Kennisnetwerk OBN, Driebergen.
• Smits, N., Bijlsma, R.J., Bobbink, R., Emsens, W.J., Nijssen, M., Smits, L., Weijters,
M., 2021. Kansen voor heischraal grasland in het Heuvelland. Overzicht van kansrijke
uitbreidingslocaties en herstelexperimenten. Rapportnummer 2021/OBN251-HE,
Kennisnetwerk OBN, Driebergen.

COLOFON

COMMUNICATIE

• Aggenbach, C.J.S., A. Van Loon, I. Ferrario, R. Van Diggelen, J.J. Nijp, M. Van der Sande,
K. Buis, 2021. Waterhuishouding van grondwatergevoede beekdalvenen. Ontwikkeling,
bepalende factoren en mogelijkheden voor herstel. Rapport nummer 2021/OBN244-BE,
Kennisnetwerk OBN, Driebergen.

• Loep, R., Smolders, F., Arts, G., Belgers, D., Roskam, G., Kuiperij, R., Poelen, M.,
Verdonschot, R., 2021. Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op
de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen. Rapport nummer OBN-250-BE,
Kennisnetwerk OBN, Driebergen.

FINANCIËN

4

OBN rapporten

• Verdonschot, R., E. Penning, K. Berends, J. Schoelynck,
R. Reitsema en P. Verdonschot, 2021. Aangepast beheer en onderhoud en kleinschalige
maatregelen beken. Rapport nummer 2021/OBN243-BE, Kennisnetwerk OBN,
Driebergen.

DESKUNDIGENTEAMS

Artikelen
• Trilvenen in Nederland, special met zes artikelen
in de Levende Natuur n.a.v. OBN naar trilvenen en
bevloeiing.
• Effecten van houtpakketten in beken op de macrofauna, artikel in H20 n.a.v. OBN onderzoek Kleinschalige maatregelen en aangepast beheer in beken.
• De ecologische meerwaarde van extensiever maaien
in beken, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek Kleinschalige maatregelen en aangepast beheer in beken.
• Biedt ritsbeheer meerwaarde voor de ecologie in
beken? artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek Kleinschalige maatregelen en aangepast beheer in beken.
• Herstel van beekdalvenen door vernatting – Effecten
na 30 jaar vernatting van het Gasterensche Diep,
artikel in Landschap n.a.v. OBN onderzoek
Hydrologie Beekdalvenen.
• Landschap – themanummer beekdalvenen, over
de stand van zaken rond beekherstel in Nederland
en Belgie en de huidige kennis van processen in
beekdalvenen.

Internationale artikelen
• Lime-rich and Lime-poor coastal dunes: Natural
blowout activity differs with sensitivity to high N
deposition through differences in P availability
to the vegetation, article in Science of the Total
Environment.

Monitoring
• Verdonschot, R.C.M., Van der Lee,
G.H., 2021. Populatie- ontwikkeling
na herintroductie van de kokerjuffer Lepidostoma basale op de Zuidwest-Veluwe. Rapport nummer
OBN-29-BE, VBNE, Driebergen.

Brochures
• Droogte ingrijpend voor natuur in
hoog Nederland
• Ooibossen - Van Ooievaar tot
Stroomlijn en verder

OBN Nieuwsbrieven
• OBN Nieuwsbrief Voorjaar 2021
• OBN Nieuwsbrief Zomer 2021
• OBN Nieuwsbrief Herfst 2021
• OBN Nieuwsbrief Winter 2021

Video
• Wat doet het Kennisnetwerk OBN?

• The Smart Rivers Approach: Spatial quality in flood
protection and floodplain restoration based on river
DNA, article in Wires Water.
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Publicaties
Digitale tool: Ruimte voor nieuwe ooibossen
De komende jaren moet er volgens de

waar ooibos zich qua waterveiligheid wel mag

strangen, terwijl het Abelen-iepenbos juist op

Bossenstrategie 37.000 hectare nieuw bos bij

ontwikkelen.

de oeverwallen en rivierduinen groeit. Ook de

komen. Kunnen nieuwe ooibossen langs de

huidige natuurkwaliteit is in kaart gebracht.

grote rivieren hier een bijdrage aan leveren?

In 2012 heeft Rijkswaterstaat in het Pro-

Verspreidingsgegevens van 118 karakteristie-

Omwille van de waterveiligheid mag dat

gramma Stroomlijn de zogenaamde stroom-

ke planten- en diersoorten van het ooibos zijn

niet overal. Onderzoekers van Wageningen

banen vastgesteld. Dat zijn de delen van de

voor het gehele buitendijkse rivierengebied

University & Research ontwikkelden samen

uiterwaarden waar het water ongehinderd

in beeld gebracht. Zo is per uiterwaard de

met het OBN een digitale tool waarmee

moet kunnen doorstromen. Hier is dus geen

soortenrijkdom per hectare te zien.

beheerders kunnen bepalen waar ruimte is

ooibosontwikkeling mogelijk. Daarnaast heeft

voor nieuw ooibos.

Rijkswaterstaat de Vegetatielegger ontwik-

Met behulp van al deze informatie kunnen

keld, waarin per locatie mengklassen zijn be-

beheerders en ontwerpers een weloverwogen

Als we alle uiterwaarden zouden laten be-

paald. De mengklasse bepaalt het maximale

afweging maken over de ontwikkeling van

groeien met ooibos, zou de doelstelling van de

percentage ruwe vegetatie (ooibos, struweel,

ooibos in hun uiterwaard. Waar mag het? Wat

Bossenstrategie in een handomdraai gehaald

riet en ruigte) en het minimale percentage

zijn de kansen voor biodiversiteit? Welk type

zijn. Helaas is het zo simpel niet. Grote delen

gladde begroeiing (gras en akker). Al deze

ooibos kan ik hier verwachten? Daarnaast

van de buitendijkse gebieden moeten vrij blij-

gegevens zijn in de tool verwerkt.

voorkomt de tool dat er nieuw ooibos wordt

Foto: Jan van der Straaten / Saxifraga

ven van obstakels (bomen, struweel en ruigte)

ingepland op plekken die nu al een hoge na-

om het overtollig water tijdens hoogwater

Daarnaast geeft de tool nog veel meer

tuurwaarde hebben. Het zou natuurlijk zonde

snel af te kunnen voeren. In de zomer van

informatie. Zo zijn voor alle uiterwaarden de

zijn om een waardevol botanisch grasland op

2021 zagen we in Limburg wat er gebeurt

verschillende groeiplaatstypen ingetekend.

te offeren voor een ooibos.

als dat niet lukt. In de digitale tool zijn voor

Lissen-ooibos groeit bijvoorbeeld in lage en

elke uiterwaard zoekgebieden ingetekend

vochtige uiterwaarden en langs de oevers van

Afwegingskader Ooibossen in winterbed
(arcgis.com)
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Veldwerkplaatsen

Veldwerkplaatsen in 2021
Na afloop van elke veldwerkplaats wordt een kennisblad gemaakt. Hierin staan een uitgebreid verslag van de dag
en links naar meer achtergrondinformatie.

Foto: Gemma Venhuizen

veldwerkplaatsen.nl
21 september
Overstromingsvlaktes
Kennisblad en presentaties

26 oktober
Effectiviteit kleinschalige beekmaatregelen
Kennisblad en presentaties

12 oktober
Rijkstrooiselsoorten
Kennisblad en presentaties

4 november
Drones in het natuurbeheer
Kennisblad en presentaties

20 oktober
Herkolonisatie insecten
Kennisblad en presentaties

9 november
Stimulering verlanding petgaten tot trilveen
Kennisblad en presentaties

Lees meer

›
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Veldwerkplaatsen
Drones in het natuurbeheer
Steeds vaker worden drones gebruikt in het

Gelukkig is de demonstratie met een multirotor-dro-

natuurbeheer: bijvoorbeeld voor vegetatiekarteringen,

ne, ook zeer geslaagd boven het weiland. In een

weidevogeltellingen en de inventarisatie van grof wild.

bestelbus staan twee beeldschermen: op een scherm

Wat is de meerwaarde van deze nieuwe techniek, en

zijn de beelden van de warmtecamera te zien, op het

welke beperkingen kleven eraan? In hoeverre zijn

andere de hogeresolutievideobeelden met 30x zoom.

drones verstorend voor de natuur, en hoe ga je daar

Zo zijn zowel de excursiedeelnemers als de koeien

als beheerder mee om? Tijdens een veldwerkplaats

duidelijk te herkennen.

op 4 november 2021 in en om Dwingeloo kwamen
deze thema’s ter sprake in diverse presentaties en een

De excursie wordt afgesloten met een rondje

daaropvolgende excursie inclusief drone-demonstra-

‘eye-openers’. De algemene conclusie is dat drones

tie. De fietsexcursie van zo’n 10 kilometer voert door

voor meer maatwerk kunnen zorgen – bijvoorbeeld

het Dwingelderveld, maar het eerste excursiepunt –

voor de timing van maaiwerk, of voor het bepalen van

een dronedemonstratie door Peter van den Brandhof

het einde broedseizoen – en dat er legio opties zijn. Er

en zijn collega en dronepiloot Ramon – bevindt zich

wordt hardop gebrainstormd, van serieuzere opties

net buiten het gebied, bij een weiland met koeien. De

(met nabij-infrarooddetectie onderwaterexoten opspo-

provincie gaf geen toestemming voor de vlucht boven

ren) tot minder serieuze ideeën (‘misschien kunnen er

het nationaal park, omdat het een Natura 2000-gebied

zelfs stropers mee gedetecteerd worden, en kunnen

is en daar alleen mag worden gevlogen voor monito-

ze dan met een sproeitool pepperspray over zich heen

ringsdoeleinden. Dat laat meteen zien hoe moeilijk het

krijgen’) en er wordt afgesproken om elkaar op de

kan zijn om een ontheffing te krijgen voor het vliegen

hoogte te houden van toekomstige ontwikkelingen.

met een drone.
Foto: Aeret

Kennisblad en presentaties (natuurkennis.nl)
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Webinars in 2021
• Bevloeiing als beheermaatregel voor behoud en herstel van basenrijke trilvenen
Webinar en presentaties

• Hydrologisch herstel van beekdalvenen door vernatting
Webinar en presentaties

• Ecologisch Assessment: Ecohydrologisch herstel
Webinar en presentaties

• Natte Dooradering: biodiversiteit in sloten veenweidegebied
Webinar en presentaties

• Stikstof en voedselkwaliteit: wat weten we en wat kunnen we verwachten?
Webinar en presentaties

• Ecologisch Assessment: Input van nutriënten
Foto: Hans Dekker / Saxifraga

Webinar en presentaties

• Ecologisch Assessment: Versnippering/connectiviteit
Webinar en presentaties

Lees meer

›

• Plastic in rivieren
Webinar en presentaties

12

INHOUD

2021

Kennisnetwerk OBN

VOORWOORD

ORGANISATIE

COMMUNICATIE
1

2

3

DESKUNDIGENTEAMS

FINANCIËN

COLOFON

4

COMMUNICATIE

Webinars
Het gedachtengoed van Kennisnetwerk OBN: Ecologisch Assessment
In 2020 lanceerde het Kennisnetwerk OBN het Ecolo-

procent gaat het om praktische, juridische, politieke of

gisch Assessment. In het Ecologisch Assessment is

financiële obstakels. En bij de overige veertig procent

samen met de OBN deskundigenteams de ecologische

om een mix van kennis en uitvoeringsopgaven.

‘stand van zaken’ in beeld gebracht per landschapstype
en de knelpunten voor behoud en ontwikkeling.
Dit heeft geresulteerd in zes aangrijpingspunten voor
natuurherstel: de ‘knoppen’ waar aan gedraaid kan
worden. Hoewel elk landschapstype specifieke vragen
en uitdagingen heeft, blijken deze aangrijpingspunten
voor alle landschapstypen en de overgangen daartussen relevant.

In 2021 heeft het Ecologisch Assessment aan de basis
gestaan voor de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksvoorstellen. De onderzoeken dragen bij aan het
opheffen van kennislacunes voor een of meerdere
aangrijpingspunten. Daarnaast zijn drie webinars
georganiseerd over de aangrijpingspunten hydrologie,
connectiviteit en nutriënteninput. Webinars over de
overige drie aangrijpingspunten volgen in 2022.

Aangrijpingspunten voor natuurherstel:
• Optimalisatie van hydrologische systemen

Studiedag

• Vergroten areaal en connectiviteit

Op 12 november 2021 organiseerde OBN in samenwer-

• Verminderen input nutriënten en

king met Rijkswaterstaat en adviesbureau ATKB een

Foto: Jan van der Straaten / Saxifraga

chemische stoffen en herstel van schade

studiedag ‘Vis in de uiterwaarden van de Rijntakken’.

• Vergroten dynamiek en diversiteit

De afgelopen decennia zijn in veel uiterwaarden

• Herstel van biotische kwaliteit

maatregelen uitgevoerd voor het verhogen van de

• Aanpak exoten

veiligheid, zoals dijkverleggingen en aanleg van geulen.
Hierdoor is een flink areaal aan waterrijke natuurge-

De deskundigen hebben ook ingeschat of bij deze zes
aangrijpingspunten voor herstel het ontbreken van
kennis het probleem is. Dit blijkt in ongeveer twintig
procent van de gevallen het geval te zijn. In veertig

bieden ontstaan. Van 2017 tot 2020 is onderzocht of
riviervissen deze nieuwe leefgebieden weten te vinden.
De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de studiedag.
Verslag vissendag (pdf)
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Adviezen

Adviezen in 2021
• Beekbegeleidende Bossen in Gelderland –
Advies voor afbakening van Natura 2000-habitattype H91E0_C
Rapport (pdf)

• Dominantie van krul- en ridderzuring in de Eemlandpolder –
De bodemsamenstelling
Rapport (pdf)

Lees meer

›

• Eiken-Haagbeukenbos in het Heuvelland –
Kansrijke herstellocaties middenbosbeheer
Rapport (pdf)

• Verkenning van duurzame beheerstrategieën voor de natte
duinvalleien op Terschelling.

Foto: Tim van den Broek

Rapport (pdf)

• Natuurontwikkeling Roeghoorn. Resultaten van 10 jaar uitmijnen
en verschralen in het beekdal van het Oostervoortschediep.
Rapport (pdf)
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Adviezen
Dominantie van zuring lost zichzelf op
Natuurmonumenten heeft in 2001 een aantal land-

extensivering van het beheer neemt vooral de con-

bouwpercelen in de Eemlandpolder omgevormd tot

centratie makkelijk uitwisselbaar fosfaat en nitraat

weidevogelgebied. Tot nu toe verloopt het weidevogel-

iets af. Het aandeel Engels raaigras loopt terug, maar

beheer succesvol, maar er groeit steeds meer krul-

andere snel groeiende grassen nemen toe. De landelijk

zuring en ridderzuring op de percelen. Het maaisel is

beschikbare gegevens over krul- en ridderzuring laten

daarmee minder geschikt als veevoer. OBN onderzocht

zien dat deze soorten alleen voorkomen in een bodem

het probleem.

die qua fosfortoestand overeenkomt met dit stadium
uit de verschralingsreeks. Dominantie van zuring in

Eemland is niet het enige gebied met dit probleem.

de Eemlandpolder is daarmee een natuurlijke gevolg

Explosies van krul- en ridderzuring komen vaker

van het verschralingsbeheer. Verdere verschraling zou

voor op graslanden met een productieve grasmat en

voldoende moeten zijn om het zuringprobleem op te

weinig ruimte voor kruiden. Een kleiige, periodiek natte

lossen. Hier en daar zijn de typerende soorten van het

bodem met een slechte doorluchting lijkt positief te

kruidenrijk grasland al aanwezig, zoals pinksterbloem

werken voor de zuringsoorten. Ook is het uitgestelde

en smalle weegbree. Doelsoorten als veldzuring, echte

maaibeheer (tot 15 juni) waarschijnlijk gunstig voor de

koekoeksbloem, rood zwenkgras en reukgras ontbreken

zuringen, omdat zij dan ongestoord kunnen groeien.

nog. Om daadwerkelijk op het gewenste fosfaatniveau

Bovendien is er na het maaien van de hol geworden

voor deze soorten te komen, is nog ongeveer tien jaar

zode veel open bodem aanwezig waarop zuringen

verschraling nodig. Ondertussen kan het helpen om het

kunnen kiemen.

waterpeil wat lager te zetten, omdat zuring met de lange penwortel profiteert van fosfaat en ammonium in de

De dominantie van zuring is te duiden aan de hand van

zuurstofloze ondergrond. Bij een lager grondwaterpeil

een verschralingsreeks. Als je een landbouwperceel uit

kunnen jonge zuringplanten daar niet bij.

Foto: Haije Valkema

productie neemt, is de bodem nog zeer rijk aan stikstof
en fosfor en bestaat de vegetatie vrijwel helemaal uit
raaigras. Kort na het stopzetten van de bemesting en

 apport 'Dominantie van krul- en ridderzuring in de
R
Eemlandpolder' (pdf)
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De motor van het OBN-netwerk zijn de acht op landschapsniveau georganiseerde deskundigenteams.
Ieder team heeft een voorzitter, een vice-voorzitter, een
secretaris en daarnaast circa 12 leden. De voorzitters zijn
afkomstig uit het natuurbeheer, de vice-voorzitters uit

1 Beekdallandschap

2 Cultuurlandschap

3 D
 roog
zandlandschap

4 D
 uin- en
kustlandschap

5 Heuvellandschap

6 L
 aagveen- en
zeekleilandschap

7 Nat zandlandschap

8 Rivierenlandschap

9E
 xpertisegroep Fauna

het onderzoek. De secretarissen hebben tevens zitting
in het door de VBNE ingestelde secretarissen-overleg.
Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris vormen samen het
bestuur van het deskundigenteam. Dit bestuur zorgt voor
de onderlinge afstemming, opstellen van onderzoeksvoorstellen, bijdragen aan het jaarplan en het jaarverslag
van OBN, de begeleiding van onderzoek, goedkeuring van

Foto: Dick Melman

rapporten en de verspreiding van OBN-kennis.
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Beekdallandschap

Beekdallandschappen vertegenwoordigen een
grote landschappelijke en cultuurhistorische
waarde. Het zijn zeer gradiëntrijke gebieden
die daarom waardevol zijn voor een breed scala
aan moeras-, hooiland-, en broekbosvegetaties
en hieraan gebonden fauna. In veel beekdalen
vindt momenteel herstel plaats van beken en de
omringende natuur.

Lopend onderzoek 2021
• Analyse effectiviteit herstelmaatregelen Drentse Aa
Af te ronden in 2022

• Kwantificering van ecologisch relevante
kwelfluxen voor grondwaterafhankelijke habitattypen in beekdalen
Af te ronden in 2024

Bestuur

Afgerond onderzoek
Voorzitter:
ing. R.J.J. (Rob) van Dongen
Staatsbosbeheer
Vice-voorzitter:
dr. ir. R.C.M. (Ralf) Verdonschot
Wageningen Environmental
Research
Secretaris:
ir. T. (Tim) Termaat
Staatsbosbeheer

Leden: zie website

• Waterhuishouding van grondwatergevoede
beekdalvenen
Rapport (pdf)

• Aangepast beheer- en onderhoud en kleinschalige
maatregelen in beken
Rapport (pdf)

• Grip op beekslib. De sturende rol van
beeksediment op de kwaliteit van
Lees meer
beeklevensgemeenschappen

›

• Duurzaamheid van basenminnende
schraallanden in kwelzones

›

Lees meer

• Kansenkaart nieuw bos in beekdalen
Rapport (pdf)
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Beekdallandschap
Grip op beekslib
Soms lijkt het erop dat aan alle voorwaarden is

curreren de meer gevoelige doelsoorten weg.

landbouwgrond de beek inspoelt, anderzijds

voldaan om een hoge biodiversiteit te garande-

Opvallend genoeg komt deze woekering ook

door te zorgen voor voldoende doorstroming,

ren, maar blijven de gewenste soorten weg. Dit

voor op plekken waar het oppervlaktewater

zodat het slib de kans niet krijgt om neer te

is het geval bij verschillende beken waarin de

arm is aan nutriënten. Dit laat zien dat een

dalen. Om de juiste aanpak te kiezen is een

kwaliteit van het water verbeterd is en het wa-

verbetering van de waterkwaliteit niet auto-

landschapsecologische systeemanalyse nodig.

ter aan de normen van de Kaderrichtlijn Water

matisch leidt tot de gewenste doelsoorten.

voldoet. Toch ontbreken gewenste doelsoorten,

Ook de onderwaterbodem speelt een rol in het

In de Kaderrichtlijn Water staan nu alleen

waaronder waterranonkels en fonteinkruiden.

geheel.

grenswaarden voor fosfaat en stikstof in

In het OBN-onderzoek ‘Grip op beekslib’ is ge-

het oppervlaktewater van beken. Uit het

keken naar de invloed van slib op waterplanten

Om de gewenste doelsoorten in een beek

OBN-onderzoek blijkt echter dat ook bij een

in beken. Die blijkt substantieel.

te krijgen, moet het slib worden aangepakt.

lage fosfaatconcentratie sprake kan zijn van

Daarbij is voorkomen beter dan genezen.

woekering door bijvoorbeeld smalle waterpest

De onderzoekers namen op 65 locaties,

Baggeren heeft een grote impact op de vege-

en grof hoornblad. Op deze plekken zit wel

verspreid over het land, monsters uit de beek-

tatie, omdat de planten zich daarna helemaal

veel fosfaat in het poriewater van de onderwa-

bodem en analyseerden die. Ook bekeken zij

opnieuw moeten vestigen. Een andere maat-

terbodem, veroorzaakt door het slib. Naast de

de vegetatie op die plekken. Slib blijkt duidelijk

regel die vaak wordt toegepast is laag maaien.

voedingsstoffen in het water, spelen dus ook

een effect te hebben op de vegetatie.

Hierdoor kan de vegetatie het slib minder

de voedingsstoffen in de bodem een door-

Gewenste doelsoorten als teer vederkruid,

goed vasthouden en spoelt het slib weg. Het

slaggevende rol bij de soortensamenstelling

waterviolier en duizendknoopfonteinkruid

nadeel hiervan is dat juist de woekersoorten

van de onderwatervegetatie. Normen voor

groeien alleen op plekken zonder of met

profiteren, omdat uit de afgemaaide fragmen-

nutriënten in de onderwaterbodem zouden

weinig slib. Op plekken met een dikke sliblaag

ten nieuwe planten kunnen ontstaan. Het is

dus ook opgenomen moeten worden in de

is de kans groot dat algemene soorten gaan

dus de kunst om te voorkomen dat er een sli-

Kaderrichtlijn Water.

woekeren. Die algemene soorten profiteren

blaag op de bodem ontstaat. Dat kan enerzijds

van de voedselrijkdom van het slib en con-

door ervoor te zorgen dat er minder slib vanuit

Rapport 'Grip op beekslib' (pdf)

HET IS DE
KUNST OM TE
VOORKOMEN
DAT ER EEN
SLIBLAAG OP
DE BODEM
ONTSTAAT
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Beekdallandschap
Langjarige monitoring van natte schraallanden
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw veroorzaakt

Sindsdien monitoren onderzoekers deze locaties om te

Om het tij te keren adviseren de onderzoekers om

zure regen grote schade aan de natuur. Industrie, land-

zien hoe de bodem en de vegetatie zich ontwikkelen. In

maatregelen tegen verdroging sneller uit te voeren,

bouw en verkeer stoten grote hoeveelheden stikstof en

2020 zijn negen locaties in noordoost Twente opnieuw

bijvoorbeeld door ontwateringssloten in de omgeving

zwavel uit, die via neerslag in de bodem terecht komen.

onderzocht. Dat maakt het mogelijk om te evalueren of

van natuurreservaten te dempen of te verondiepen,

In de bodem veroorzaken deze stoffen verzuring, met

de gunstige effecten van de herstelmaatregelen stand-

of buisdrainage te verwijderen. Dit zorgt voor meer

desastreuze gevolgen voor de vegetatie. Door verzu-

houden over een periode van 26 tot 32 jaar.

kwel en dus meer aanvoer van basen zoals calcium.

ring spoelen essentiële basen zoals calcium, kalium

Bovendien maakt een verbeterde waterhuishouding

en natrium uit naar de diepere bodem. Sinds de jaren

De laatste twintig jaar maten de onderzoekers op

de natuur minder kwetsbaar voor extreem droge

tachtig is de uitstoot van zwavel weliswaar stevig aan-

steeds meer locaties een afname van de voorraad

zomers, die als gevolg van klimaatverandering vaker

gepakt, maar stikstof is vandaag de dag nog steeds een

calcium in de bodem. Hiervoor zijn verschillende

zullen voorkomen. Meer kwel stelt beheerders echter

groot probleem. Verdroging vormt een ander belangrijk

oorzaken. Op sommige plekken komt er te weinig

voor een dilemma als het toestromende grondwater is

knelpunt voor de natuur.

grondwater aan de oppervlakte in de vorm van kwel,

vervuild met sulfaat. Daarom is het nodig om ook de

waardoor de aanvoer van calcium te gering is. Maar

uitspoeling van meststoffen op hoger gelegen land-

In natte schraallanden versterkt verdroging de

ook op plekken met veel kwel is de laatste elf jaar

bouwgronden drastisch te verminderen. Zonder zo’n

verzuring, omdat er minder basenrijk grondwater

veel calcium uit de bodem verdwenen. Dat heeft

integrale aanpak is het voor veel beekdalgebieden niet

toestroomt dat de basenvoorraad weer zou kunnen

waarschijnlijk te maken met de droge zomers van de

mogelijk om natte basenrijke schraallanden in stand te

aanvullen. De basenminnende vegetatie gaat hierdoor

afgelopen jaren. De grondwaterstanden waren toen ex-

houden en duurzaam te herstellen.

achteruit. In de jaren negentig hebben natuurbeheer-

treem laag, waardoor opgehoopt zwavel uit de bodem

ders maatregelen genomen om de schade op een

werd omgezet in zwavelzuur. Dat zwavelzuur zorgt er

aantal schraallanden te herstellen. Zij plagden de

weer voor dat calcium oplost en uitspoelt. Als gevolg

verzuurde bovenlaag van de bodem af en herstelden

van de afname van calcium en de verzuring van de

waar mogelijk de lokale waterhuishouding, zodat er

bodem heeft de vegetatie op verschillende plekken veel

meer grondwater naar de vegetatie kon toestromen.

minder basenminnende soorten.

 apport: 'Duurzaamheid van basenminnende
R
schraallanden in kwelzones' (pdf)
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Cultuurlandschap

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.

Bestuur

Lopend onderzoek 2021

Voorzitter:
S. (Sjaak) Hoogendoorn
Biologisch melkveehouder
Vice-voorzitter:
T. (Tim) Visser MSc
Wageningen
Environmental Research
Secretaris:
D. (Dorien) Jansen
BoerenNatuur
Leden: zie website

• Vogelakkers –
diversiteit en effectiviteit
Af te ronden in 2022

Lees meer

›

• Ecologische randvoorwaarden voor opgroeisucces

van kievitskuikens
Af te ronden in 2022.

Afgerond onderzoek
• Gebiedskenmerken die bepalend zijn voor het
voorkomen van doelsoorten in het agrarisch leefgebied ‘Natte dooradering’ en hun beheereisen
Rapport (pdf)
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Cultuurlandschap
Optimaal beheer voor de vogelakkers
Ondanks de nodige investeringen in agra-

muizen makkelijk te vangen zijn, en ruigere

sche randvoorwaarden van de verschillende

risch natuurbeheer neemt het aantal

braakvegetaties, als kraamkamer voor de

doelsoorten.

akkerbroedvogels in Nederland nog steeds

muizen.

af. Daarom onderzoekt het deskundigenteam

Het OBN-onderzoek richt zich op de vraag

Cultuurlandschap verschillende varianten

De vogelakker is dus ontwikkeld als

welke beheervarianten van het pakket

van het concept ‘vogelakker’, om uiteindelijk

foerageerhabitat voor muizenetende roofvo-

vogelakker momenteel worden toegepast.

tot een verbetering van de toepassing en het

gels en uilen, maar ook andere diersoorten

Ook worden de verschillende doelsoorten op

beheer van vogelakkers in heel Nederland te

profiteren ervan. Er leven allerlei insecten,

een rijtje gezet. Zijn die doelsoorten ook in

komen.

die weer voedsel bieden aan andere vogel-

de omgeving van de vogelakkers te vinden?

soorten en in de winter zijn er volop zaden

Daarnaast vinden vogeltellingen plaats om

De vogelakker maakt sinds 2016 onderdeel

te vinden. Daarnaast is de vogelakker een

te zien welke vogels gebruik maken van de

uit van het subsidiestelsel Agrarisch Natuur-

relatief veilige broedplaats voor grondbroe-

vogelakkers en in welke aantallen. Zijn er

en Landschapsbeheer (ANLb). Het bestaat

ders, zoals de veldleeuwerik. Hier schuilt

verschillen tussen de beheervarianten en tus-

uit een pakket aan beheermaatregelen

echter meteen ook het gevaar: bij verkeerd

sen regio’s? Aan de hand van deze informatie

die akkers tot een geschikt habitat maken

beheer kan de vogelakker een ecologische

kunnen eerste conclusies worden getrokken

voor verschillende akkervogels. De grauwe

val worden. In een aantrekkelijk broedbiotoop

over de doelmatigheid van de verschillende

kiekendief stond model voor het pakket. Deze

moet de oogst van de luzerne natuurlijk niet

varianten, die uitmonden in adviezen voor

roofvogel eet voornamelijk muizen en voert

tijdens het broedseizoen plaatsvinden. Hier-

een betere toepassing van vogelakkers in het

ook de nestjongen met muizen. Zij hebben

door zouden veel jonge vogels sneuvelen. Het

toekomstige ANLb. Het onderzoek wordt in

daarom baat bij een combinatie van gemaai-

is dus van groot belang om maatregelen op

2022 afgerond.

de graslanden of luzernepercelen, waar de

maat te maken die aansluiten bij de ecologi-

FOERAGEERHABITAT VOOR
MUIZENETENDE
ROOFVOGELS
EN UILEN
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Het droog zandlandschap bestaat uit stuifzanden,
droge heide, droog schraalgrasland en droge
bossen van de hoge zandgronden in ons land. In
het droog zandlandschap vinden we bij uitstek

Droog zandlandschap

de stikstofgevoelige natuur. Hier zorgen stikstof
en voorheen ook zwavel voor grote problemen
met verzuring en vermesting. De oplossing
ligt in eerste instantie bij het terugdringen van
de stikstofdepositie. Daarnaast wordt gezocht
naar effectieve maatregelen die de effecten van
de verzuring en vermesting als gevolg van de
depositie van stikstof kunnen wegnemen. Meestal
betekent dat het toevoegen of verwijderen van
elementen uit de bodem.

Bestuur

Lopend onderzoek 2021
Voorzitter:
H.N. (Henk) Siebel
Natuurmonumenten
Vice-voorzitter:
T. (Theo) Verstrael
Sovon
Secretaris:
W. (Wouter) van Heusden
RVO

• Verbetering strooiselafbraak
Af te ronden in 2022

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

• Middellange termijn steenmeelgift
droge bossen
Af te ronden in 2026

Lees meer

›

Foto: Geurt Besselink

Leden: zie website
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Droog zandlandschap
Effecten van steenmeel op de langere termijn
Veel natuurgebieden op de droge zandgronden hebben

hele voedselketen van de vegetatie, via de insecten naar

te maken met vermesting en verzuring van de bodem.

vogels en andere dieren. Het onderzoek begint met een

Dit wordt veroorzaakt door de neerslag van stikstof en

analyse van de negatieve effecten van bodemverzuring

zwavel uit de lucht. Het gevolg is dat de mineralenba-

en een overmaat aan stikstof op de droge bossen op

lans van de ecosystemen op zandgrond verstoord is ge-

arme zandgrond. Vervolgens testen de onderzoekers

raakt. Als herstelmaatregel voegen natuurbeheerders

verschillende herstelmaatregelen, waaronder bekalking

steeds vaker mineralen toe, meestal in de vorm van

en slow release mineralengift via steenmeel. Zij kijken

steenmeel. Sommigen zien steenmeel als een wonder-

in hoeverre deze maatregelen de negatieve effecten

middel tegen verzuurde bodems, maar eigenlijk weten

terug kunnen draaien, en of daar ongewenste effecten

we nog maar weinig over de effecten op de middellange

bij komen kijken, zoals verruiging.

en lange termijn. Als vervolg op het eerdere onderzoek
naar effecten op de korte termijn, laat het deskundi-

Het tweede onderzoek richt zich op het herstel van droge

genteam nu onderzoeken wat de effecten zijn op de

en natte heide door steenmeelgift. De afgelopen decennia

middellange termijn.

werden verzuurde en vermeste heideterreinen doorgaans
geplagd, maar dat leidt niet tot een volledig herstel van

Het eerste onderzoek gaat over het herstel van loof-

deze habitattypen. Daarom is het hard nodig om andere

bossen op droge zandgronden. De gevolgen van een

methoden te onderzoeken. Experimenten met het toe-

verzuurde bodem en overmatige stikstof zijn hier vaak

dienen van steenmeel moeten zicht geven op de middel-

duidelijk te zien. Vooral de verminderde groei en soms

lange termijneffectiviteit op het herstel van de mineralen-

sterfte van de zomereik baart beheerders grote zorgen.

status, bodemchemie en kenmerkende biodiversiteit van

Ook de ondergroei is vaak in slechte staat. De verstoor-

de droge en natte heide. Dit zal uitmonden in concrete

de balans van mineralen in de bodem werkt door in de

adviezen waarmee beheerders aan de slag kunnen.

DE VERSTOORDE
BALANS VAN MINERALEN
IN DE BODEM WERKT
DOOR IN DE HELE
VOEDSELKETEN
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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.

Duin- en kustlandschap

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.

Lopend onderzoek 2021
• Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen
Af te ronden in 2022

• Inrichting en beheer
kustbroedvogelbiotopen

Bestuur

Af te ronden in 2022

Voorzitters:
C. (Chris) Bakker
It Fryske Gea
A.P. (Albert) Oost
Staatsbosbeheer

Vice-voorzitter:
T. (Tjisse) van der Heide
NIOZ & Rijksuniversiteit Groningen
Secretaris:
S. (Sander) Terlouw MSc.
Staatsbosbeheer
Leden: zie website

Lees meer

›

• Herstel grijze duinen door kleinschalige dynamiek
Af te ronden in 2023

• Wisselbegrazing in de duinen
Af te ronden in 2024

• Ruimte voor zand – Ontwikkeling van een
nieuwe beheerstrategie voor het behoud van een
dynamisch kustlandschapsmozaïek
Af te ronden in 2024

• Omgaan met invasieve exoten in de droge duinen
Af te ronden in 2024.

Afgerond onderzoek
• Habitat overstijgende interacties in het Waddengebied
Rapport (pdf)
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Duin- en kustlandschap
Inrichting en beheer kustbroedvogelbiotopen
Veel natuurlijke broedplaatsen van kust-

kunstmatige broedplaatsen, maar het is

broedvogels zijn verdwenen door kust-

nog niet precies duidelijk hoe zo’n broed-

verdediging of door intensieve recreatie.

plaats eruit moet zien om succesvol te

Soorten als bontbekplevier, strandplevier,

zijn. Daarom startte het OBN in 2021 een

kluut, kokmeeuw, grote stern en noordse

onderzoek naar de succes- en faalfactoren

stern hebben het daarom zwaar. Daarbij

bij de inrichting en beheer van kustbroed-

komen veel natuurlijke broedgebieden

vogelbiotopen. Hierbij wordt gekeken naar

onder druk te staan door klimaatver-

landschappelijke ligging, hoogte, vegeta-

andering en de hierdoor toegenomen

tiesamenstelling en mate van verstoring.

voorjaarsstormen, die ervoor zorgen dat

Dit geeft beheerders concrete handvatten

natuurlijk broedgebied vaak overstroomt.

voor succesvol beheer en duurzame in-

Er is weliswaar veel geïnvesteerd in

standhouding van de kustbroedvogels.

CONCRETE
HANDVATTEN
VOOR SUCCESVOL
BEHEER
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Heuvellandschap

Het kleinschalige heuvellandschap herbergt
levensgemeenschappen, zoals kalkgraslanden en
kalkrijke hellingbossen, die elders in Nederland
nauwelijks voorkomen. De achteruitgang van
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.

Lopend onderzoek 2021
• Diepe insnijding van beken in het
Heuvelland
Af te ronden in 2022

Bestuur

›

• Duurzaam veiligstellen van het prioritaire habitattype
H6110* Pioniersbegroeiingen op rotsbodem
Af te ronden in 2023

Voorzitter:
B.F. (Bart) van Tooren
Natuurmonumenten

Foto: Nils van Rooijen

Lees meer

• Herstelmaatregelpakketten voor kalkmoeras in
Zuid-Limburg
Af te ronden in 2025

Vice-voorzitter:
N.A.C. (Nina) Smits
Wageningen Environmental Research

• Glanshaverhooiland in het Heuvelland.
Een opmaat tot herstelmaatregelen.

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

Afgerond onderzoek 2021

Af te ronden in 2026

• Kansen voor heischraal grasland in het
Leden: zie website

Heuvelland.

Lees meer

›
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Heuvellandschap
Oplossingen voor diepe insnijding van beken in het heuvelland
Erosie is in de Zuid-Limburgse beekdalen een natuurlijk

het goed te houden, tot de extreme buien van 14 juli 2021,

fenomeen, maar de laatste decennia veroorzaakt het

waarbij de hele oever is ingezakt. De grintsuppletie in de

steeds vaker problemen. Toename van verhard oppervlak,

Strabeker Vloedgraaf werd al veel eerder verstoord. De

veranderingen in de riolering, intensivering van de land-

grindmatjes en het worteldoek bleven gedurende de hele

bouw en extreme regenbuien leiden tot piekafvoeren in

onderzoeksperiode wel goed functioneren. De erosie is

de beken, met extra erosie en insnijding als gevolg. Deze

dankzij deze maatregelen wel vertraagd, maar de ingre-

onnatuurlijke snelle diepe insnijding kan leiden tot allerlei

pen blijken geen duurzame oplossing.

hydrologische veranderingen, waardoor kenmerkende levensgemeenschappen onder druk komen staan. Om deze

Voor een duurzame oplossing tegen erosie en insnijding

levensgemeenschappen te beschermen, zijn herstelmaat-

moet extreme piekafvoer zo veel mogelijk worden voor-

regelen nodig.

komen. Extra berging in de riolering en verdere optimalisatie van waterbuffers zouden hierbij kunnen helpen. Ook

Tijdens dit onderzoek is een aantal experimentele maat-

waterberging in bestrating en op eigen terrein zouden heel

regelen uitgevoerd en gemonitord in de Keutelbeek en de

goed zijn. Wanneer een lozing onvermijdelijk is, zou deze

Strabeker Vloedgraaf. Op verschillende locaties is extra

niet via de beekdalen, maar via leidingen naar vlakkere

grind gestort. In de Strabeker Vloedgraaf is ook gewerkt

plekken benedenstrooms moeten worden afgeleid, zodat

met grindmatjes en worteldoek van biologisch afbreek-

het water daar in de grond kan infiltreren. Op deze manier

baar cellulose. De grindsuppletie in de Keutelbeek leek

blijft de kwetsbare natuur in de beekdalen in stand.

GRINDMATJES
VERTRAGEN HET
EROSIEPROCES
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Heuvellandschap
Kansen voor heischraal grasland in het heuvelland

DE INGEZAAIDE
PLANTENSOORTEN
HEBBEN ZICH
NA TWEE JAAR
SUCCESVOL GEVESTIGD

In het kader van Natura 2000 worden in Europees

In het tweede deel van het onderzoek zijn op vier van

perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen

de kansrijke locaties veldexperimenten uitgevoerd.

beschermd. De heischrale graslanden van het

De onderzoekers schraapten de vegetatie af, zodat

Limburgse heuvelland zijn daar een goed voorbeeld

er een open kiembed ontstond. Op de plekken waar

van. Dit habitattype biedt onderdak aan tal van

teveel fosfaat in de bodem zat, lieten ze 20 cm van de

kenmerkende planten- en diersoorten, die voor hun

voedselrijke bodem afplaggen en afvoeren. Vervolgens

voortbestaan afhankelijk zijn van een veerkrachtig

zaaiden zij de proeflocaties in met een zaadmengsels

systeem. Daarom is het alarmerend dat het areaal

van elf karakteristieke soorten, waaronder

heischraal grasland de afgelopen decennia sterk is

mannetjesereprijs, grasklokje en blauwe knoop.

afgenomen. Uitbreiding is broodnodig.
De resultaten van deze experimenten geven een
In dit onderzoek is gezocht naar geschikte gebieden

hoopvol beeld. Op alle proeflocaties hebben de

voor de uitbreiding van het areaal heischraal grasland.

ingezaaide plantensoorten zich na twee jaar succesvol

De onderzoekers keken naar ruimtelijke kenmerken

gevestigd. In de toekomst moet blijken of het nieuwe

en naar de verspreidingsgegevens van karakteristieke

heischrale grasland zich duurzaam zal handhaven.

flora, vegetatie en fauna. Op basis daarvan zijn 80
kansrijke locaties opgespoord voor de ontwikkeling
van heischraal grasland. Dat is goed nieuws. Het geeft

 apport 'Kansen voor heischraal grasland in het
R
heuvelland' (pdf)

aan dat een significante uitbreiding van het areaal
heischraal grasland binnen de mogelijkheden ligt.
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Laagveen- en zeekleilandschap
Lopend onderzoek 2021

Het lage deel van Nederland is voor een groot
deel door veenvorming, zeeafzettingen en

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

inpolderingen op de kaart gezet. De voorheen

• Kansrijkdom voor ontwikkeling N2000 habitats in vernatte veengebieden

zeer dynamische processen zijn door de mens

Af te ronden in 2022

gaandeweg beteugeld waardoor veel bijzondere

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

successiestadia nauwelijks meer voorkomen. De

Af te ronden in 2022

vraag is hoe je de omstandigheden weer zo krijgt

• Veldexperiment Verbrakking Westzaan

dat alle stadia blijvend aanwezig zijn.

Af te ronden in 2023

• Kansen voor biodiversiteit bij klimaatmaatregelen in het laagveenlandschap
Af te ronden in 2023.

• Stimulering jonge verlanding tot nieuw trilveen: de rol van biobouwers en vraat

Bestuur

Af te ronden in 2024

Voorzitter:
W. (Winnie) Rip
Waternet

Lees meer

›

• Cyclisch waterpeilbeheer en voedselketenonderzoek Oostvaardersplassen in
perspectief van beheer zeekleimoerassen in Nederland
Af te ronden in 2024

• Herstel van hoogveenbossen in laagveengebieden

Foto: Marco van der Roest

Vice-voorzitter:
A.M. (Annemieke) Kooijman
Sciencepark IBED
Secretaris:
R. (Roy) van Grunsven
de Vlinderstichting
Leden: zie website

Af te ronden in 2024

Afgerond onderzoek
• Inrichting, ontwikkeling en beheer van eutrofe moerassen op voormalige landbouwgrond
Rapport (pdf)

• Naar vernatting ten behoeve van natuurontwikkeling en -herstel binnen Natura 2000 en NNN
Rapport (pdf)

29

INHOUD

2021

Kennisnetwerk OBN

VOORWOORD

ORGANISATIE

COMMUNICATIE

DESKUNDIGENTEAMS
1

2

3

4

6

7

8

9

FINANCIËN

COLOFON

5

DESKUNDIGENTEAM

Laagveen- en zeekleilandschap
Van petgat tot trilveen

EEN
SPECTACULAIRE
TOENAME VAN
SCHORPIOENMOSSEN IN
DE MOSLAAG

De verlanding van petgaten en het ontstaan

afgezet met linten en delen bleven open ter

vorming van trilveen. Het maaisel is afkom-

van trilveen komt op veel plekken in het

controle. Daarnaast monitorden zij met ca-

stig uit de Stobbenribben, een van de best

Nederlandse laagveenlandschap moeilijk

mera's het aantal vogels om zo de graasdruk

ontwikkelde trilvenen in Noordwest-Europa.

op gang. Vaak ligt de oorzaak bij vraat door

te bepalen. Daaruit bleek dat de controle-

Het bevatte zeven mossoorten, waaronder

watervogels en kreeften of het ontbreken

vakken en de vakken met lint het meest

schorpioenmossen en twintig vaatplanten,

van karakteristieke soorten in de omgeving.

begraasd werden en wel door meerkoet en

waaronder ronde zegge, draadzegge, stijve

Bureau Waardenburg en Witteveen en Bos

knobbelzwaan. De vakken met gaas en lint

zegge. Vervolgens zijn bepaalde jaarlijks in

onderzoeken of biologische maatregelen

werden vrijwel niet begraasd.

september gemaaid met een zeis. Voor zover

kunnen helpen bij verlanding en het ontstaan

dat lukte onder de natte omstandigheden is

van trilveen met de kenmerkende soorten.

Het tweede deel van het onderzoek bestond

Ze maakten afrasteringen tegen watervogels

uit het introduceren van plantensoorten die

en brachten soortenrijk maaisel aan in de

erom bekend staan dat ze de ontwikkeling

Bij de monitoring zijn verschillende vaat-

Westbroekse Zodden en de Weerribben. Het

van kraggen en trilveen stimuleren, zoals

planten uit het maaisel uit de Stobbenribben

onderzoek loopt nog tot eind 2023, maar de

waterdrieblad, ronde zegge en moeraskar-

teruggevonden. Wat het meest opviel was

eerste resultaten zijn zeer positief.

telblad. Na twee groeiseizoenen bleken deze

een spectaculaire toename van schorpioen-

het maaisel afgevoerd.

soorten goed te zijn aangeslagen. Soorten als

mossen in de moslaag, vooral in de vlakken

In de Westbroekse Zodden is onderzocht

wateraardbei, slangenwortel en draadzegge

die ook zijn gemaaid. Om er zeker van te zijn

in hoeverre vraatbeperking en inbreng van

waren sporadisch aangeslagen.

dat dit succes geen toevalstreffer is, wordt

biobouwers de oeververlanding met een jong

momenteel een vervolgonderzoek uitgevoerd

trilveen kan stimuleren. Om vraat te voorko-

In de Weerribben loopt een onderzoek naar

men rasterden zij delen van de oever af met

de effecten van het inbrengen van soortenrijk

gaas en linten. Andere delen werden alleen

maaisel en een aangepast maaibeheer op de

op een vergelijkbare plek in de Weerribben.
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Het natte zandlandschap bestaat uit een groot

Nat zandlandschap

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.

Lopend onderzoek 2021
• Maatregelen ter versnelling van acrotelmontwikkeling
Af te ronden in 2021

• Verruiging verdroogde vochtige bossen

Bestuur

Af te ronden in 2021

Voorzitter: M. (Mariette)
Klein
Rijksoverheid

Foto: Harry van Oosterhout

Vice-voorzitter:
H. (Hein) van Kleef
Stichting Bargerveen
Secretaris:
J. (Jacob) van der Weele
Landschap Overijssel
Leden: zie website

Lees meer

›

• Ontwikkeling soortenrijke bossen op voormalige landbouwgrond
Af te ronden in 2022

• Programma Ontwikkeling en herstel heischraal grasland in
Nederland
Af te ronden in 2024

• Achteruitgang van kenmerkende diersoorten in vennen
Af te ronden in 2024

Afgerond onderzoek
• Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte
zandlandschap
Rapport (pdf)

Lees meer

›
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Nat zandlandschap
Verruiging voorkomen bij herstel van verdroogde bossen
Als vochtige bossen verdrogen, kan verruiging ontstaan.

intacte als in aangetaste bossen is van landschapsschaal

Herstelbeheer is zoals altijd maatwerk, maar de

Dat betekent vooral een explosie van bramen en

tot humuslaag gekeken naar de factoren die deze

volgende hoofdlijnen zijn duidelijk geworden:

brandnetels. Verdroging treedt vaak op als gevolg van

cyclus beïnvloeden. Vervolgens is een transplantatie-

begreppeling en diepe beekinsnijding. De toplaag van

experiment uitgevoerd. Daarbij is een verzuurde bodem

de bodem gaat dan verzuren en er komt fosfaat vrij.

met een dikke humuslaag verplaatst naar al of niet

Daar komt nog eens de stikstof bij die uitspoelt vanuit

verdroogde locaties, en naar locaties met een natuurlijke

aangrenzende landbouwgronden en vanuit de lucht. Een

boomlaag of met veel verzurende arm strooisel soorten.

ander probleem is de vaak onnatuurlijke samenstelling

Dit om na te gaan hoe zo’n dikke humuslaag reageert op

van de boomlaag. Wilgen en populieren laten veel

herstel van de waterhuishouding en de boomlaag.

licht door en hebben zeer goed afbreekbaar strooisel,
waardoor verruiging optreedt. En onder aanplanten van

Het onderzoek toont het belang aan van de beschik-

beuken en naaldbomen treedt juist verdere verzuring

baarheid van fosfaat, en de grote invloed van de water-

en strooiselophoping op. Als gevolg van al deze

huishouding en de boomlaag op de fosfaatbeschikbaar-

aantastingen is het oppervlak met nog betrekkelijk goed

heid. Ook laat het onderzoek zien dat verzuring van de

ontwikkelde vochtige bossen klein.

toplaag leidt tot een omslagpunt, waarbij grote wijzigingen optreden in zuurgraad, beschikbaarheid van voe-

Dit onderzoek draait om de vraag hoe de

dingsstoffen, mate van humusafbraak, en samenstelling

waterhuishouding en de boomlaag hersteld kunnen

van microbieel bodemleven, bodemfauna, paddenstoe-

worden, zodat de verruiging van vochtige bossen

len en vegetatie. Uit het transplantatie-experiment

maximaal kan worden teruggedrongen. Welke

blijkt dat bij herstel van zowel de waterhuishouding als

aanvullende maatregelen zijn daarvoor nodig? Centraal

de boomlaag, deze veranderingen grotendeels kunnen

in het onderzoek stond de nutriëntencyclus. Zowel in

worden teruggedraaid.

• Bepaal eerst hoe groot het hydrologisch systeem
is. Dit kan variëren van grondwaterstromen
richting de beekdalen van kilometers ver, tot
stagnatie van water op lokale leemlagen. Dit
bepaalt de schaal van hydrologisch herstel.
• Ga alleen herstellen op plekken waar de
waterhuishouding grotendeels of liefst helemaal
hersteld kan worden, of op locaties waar nog een
goed gebufferde leembodem aanwezig is. De
benodigde vernatting kan leiden tot boomsterfte,
meer lichtinval en tijdelijke verruiging; hier is van
te voren een afweging nodig.
• Zorg voor een boomlaag met veel soorten met
matig snel afbrekend (matig rijk) strooisel, zoals
lindes, kersen, iepen, haagbeuk, gewone es,
hazelaar. Ook hier is de schaal en snelheid van
omvorming een punt van afweging.
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Nat zandlandschap
Terugkeer van bedreigde insecten
Ondanks grote inspanningen om zeldzame insectensoorten terug te

Voor terugkeer van het gentiaanblauwtje op het Doldersummerveld is

krijgen in natuurgebieden, blijft succes vaak uit. Waar ligt dat aan? Een

herstel op landschapsschaal noodzakelijk. Herstel begint in de laagten,

team van OBN-onderzoekers bekeek de kansen voor de terugkeer van

met het verhogen en stabiliseren van de grondwaterstanden. Dit kan

vijf markante insectensoorten in vier verschillende natuurgebieden.

onder meer door sloten hoger op de gradiënt te dempen. Daardoor

Daarbij letten ze vooral op de landschapsecologische randvoorwaarden

wordt de afvoer naar de laagten vertraagd en kan in de winter meer

die nodig zijn voor succesvolle herkolonisatie.

grondwater in de aangrenzende zandruggen opgeslagen worden. Ook
kan het herstellen van slecht doorlatende lagen nodig zijn. Deze kun-

Het gentiaanblauwtje staat symbool voor de achteruitgang van veel

nen met het graven van sloten stukgemaakt zijn, waardoor het water te

insectensoorten. Sinds 1990 is 84 procent van de populaties in Neder-

snel wegloopt. Door deze herstelmaatregelen is er in de zomer meer

land verdwenen. De vlinder is afhankelijk van de klokjesgentiaan als

grondwater beschikbaar voor de vochtige heiden.

waardplant en van steekmieren, die de rupsen en poppen in hun nest
verzorgen. Naast een afname van het oppervlakte en de kwaliteit van

Op dezelfde manier als het gentiaanblauwtje, zijn nog vier bedreigde

hun leefgebied, hebben gentiaanblauwtjes ook last van te grootschalig

insectensoorten beschreven in relatie tot drie natuurgebieden waaruit

herstelbeheer. Als er te rigoureus wordt geplagd komt alleen hei terug

zij de afgelopen decennia zijn verdwenen. Het veenhooibeestje in het

en geen klokjesgentiaan. De steekmieren blijven na het plaggen ook

Haaksbergerveen, het spiegeldikkopje op Empese en Tondense Heide,

ongeveer 15 jaar weg. Een ander probleem zijn de klimaatextremen,

de ericabij en de heidehommel op de Stabrechtse heide. Voor al deze

vooral in gebieden die ook zijn aangetast door vergrassing, verzuring

insectensoorten is systeemherstel op landschapsschaal nodig, voordat

en verdroging. De klokjesgentiaan is daar vaak teruggedrongen tot de

herintroductie kan worden overwogen.

lagergelegen plekken. In natte zomers verdrinken de rupsen daar als
ze van klokjesgentiaan naar mierennest verhuizen.

HERSTEL OP
LANDSCHAPSSCHAAL IS
NOODZAKELIJK

 apport 'Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het
R
natte zandlandschap '(pdf)
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Rivierenlandschap

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
landschappelijke structuren zoals stroomruggen,
komgronden en rivierduinen. Het is de kunst om
de natuur hier te ontwikkelen en te herstellen,
rekening houdend met veiligheidseisen en te
verwachten waterstandveranderingen.

Lopend onderzoek 2021

Bestuur
Voorzitters:
E.M.P. (Lilian) Hermens
Staatsbosbeheer
H.J. (Marieke) de Lange
Rijkswaterstaat

• Klimaateffecten rivieren
Af te ronden in 2022

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

Lees meer

›

Foto: Remco Versluijs

• Overstromingsvlakten fase 2
Af te ronden in 2025

Secretaris:
I. (Iris) van Gogh
Bureau Waardenburg
Leden: zie website
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Rivierenlandschap
Diepe uiterwaardplassen; verontdiepen of niet?
In 2021 verscheen een rapport van het deskundigenteam

en watervogels vonden de onderzoekers geen directe

dat het nodig stof deed opwaaien. Al langer woedt de

relatie tussen de waterdiepte en het aantal soorten dat er

discussie of het wenselijk of nodig is om diepe plas-

voorkomt. De studie laat zien dat andere factoren ook een

sen in de uiterwaarden te verondiepen met baggerslib.

grote rol spelen in de natuurkwaliteit, zoals de omvang

Voorstanders veronderstellen dat diepe plassen minder

van de plas en eventuele verbindingen met de rivier.

natuurwaarde hebben dan ondiepe plassen, omdat het op
de bodem van diep plassen te donker is voor waterplan-

Het omvormen van een grote diepe plas naar een grote

ten en andere organismen. Tegenstanders vrezen dat de

ondiepe plas levert dus naar verwachting weinig ecologi-

kwaliteit van het water en de waterbodem achteruitgaat

sche winst op.

bij verondieping met gebiedsvreemd materiaal.
Deze conclusie, zo stellen de onderzoekers, betekent
Het deskundigenteam Rivierenlandschap vroeg onder-

niet dat verondiepen per se uit den boze is. Het zou heel

zoekers van Onderzoekcentrum B-WARE, NIOO-KNAW,

goed kunnen dat andere manieren van verondiepen wel

RAVON/FLORON en Sovon om via literatuurstudie en

tot meer natuurwaarde leiden, zoals alleen de oeverzone

veldonderzoek de proef op de som te nemen in twee ver-

verondiepen, of het creëren van meerdere kleine ondiepe

ondiepte plassen en vier diepe plassen. Uit de metingen

plassen in een moerasachtig systeem. De onderzoekers

blijkt dat de diepe plassen wel degelijk natuurkwaliteit

pleiten ervoor om in de praktijk verschillende inrichtings-

kunnen hebben en dat verondieping niet automatisch

varianten toe te passen en te monitoren, om zo de kennis

tot een verbetering leidt. Omdat er in de verondiepte

over de ecologische effecten van verondiepen te vergro-

plassen veel slibdeeltjes in het water zweven, dringt daar

ten. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is om

veel minder licht tot de bodem door. Zelfs in de heldere

altijd ter plekke in het veld te kijken wat er mogelijk is en

diepe plassen groeien meer waterplanten. Voor vissen

wenselijk is.

EEN GROTE
ONDIEPE PLAS
LEVERT WEINIG
ECOLOGISCHE
WINST OP
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Expertisegroep Fauna
De Expertisegroep Fauna heeft geen eigen onderzoeken, maar levert een bijdrage aan de onderzoeken
van de overige deskundigenteams. Expertisegroep
Fauna is bij de volgende onderzoeken betrokken:

Lopend onderzoek 2021
In samenwerking met Duin- en kustlandschap:
• Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen
Af te ronden in 2022

• Inrichting en beheer kustvogelbroedbiotopen
Af te ronden in 2022

In samenwerking met Nat zandlandschap:

deskundigenteams over onderzoek aan fauna en
agendeert specifieke faunaproblemen. Knelpunten
en kansen voor kenmerkende diersoorten worden
uitgewerkt tot een fauna kennisagenda, die
wordt ingebracht bij de OBN deskundigenteams.
Belangrijk aandachtspunten zijn het beheer
van fauna in stikstofgevoelige natuurgebieden,
aantasting en beheer van voedselkwaliteit en de
sterke achteruitgang van insecten.

Bestuur

• Achteruitgang van kenmerkende diersoorten in
vennen

Voorzitter:
N. (Niels) Gilissen
Natuurmonumenten
Vice-voorzitter:
H. (Henk) Siepel
Radboud Universiteit Nijmegen

Af te ronden in 2024

Afgerond onderzoek
In samenwerking met Beekdallandschap:
• Aangepast beheer- en onderhoud en kleinschalige
maatregelen in beken
Rapport (pdf)

Secretaris:
H.H. (Hein) van Kleef
Stichting Bargerveen
Leden: zie website

In samenwerking met Nat zandlandschap:
• Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten
in het natte zandlandschap
Rapport (pdf)
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Kalkarme grijze duinen of duinheide? De rol van wortelbiomassa,
P-beschikbaarheid en plantstrategieen bij kleinschalige verstuiving
in kalkarme en kalkrijke duinen.

Achteruitgang van kenmerkende
diersoorten in vennen.

€

€

€
€

€ 99.956

met € 978.500. Dit budget wordt elk jaar volledig vastgelegd
in onderzoeksverplichtingen. Daarnaast zijn andere externe
partijen (waaronder individuele provincies) die extra financiering

Kansen voor biodiversiteit bij
klimaatmaatregelen in het
laagveenlandschap.

Natte overstromingsvlaktes in het
rivierengebied.

Omgaan met invasieve exoten in
de droge duinen.

€

€
€

€
€

€ 130.999

inbrengen. In totaal is daarmee in 2021 een onderzoeksbudget

€ 119.792
€ 52.500

extern door Rijkswaterstaat en provincies
Gelderland en Overijssel

beschikbaar van € 1.311.000. Sinds 2019 is BIJ12 formeel
opdrachtgever van de onderzoeken. De VBNE ondersteunt
BIJ12 bij de aanbestedingen.

IN NATURA BIJDRAGEN
In de tripartite formule van het Kennisnetwerk OBN wordt uitgegaan
van ‘halen en brengen’ en een samenwerking die voor alle partijen

€ 114.418
€ 70.500

extern door provincies Drenthe en
Gelderland

BIJ12 kennisontwikkeling
BIJ12 (de provincies) financierde de OBN onderzoeken 2021

2

Kwantificering van ecologisch
relevante kwelfluxen voor grondwaterafhankelijke habitattypen in
beekdalen.

€ 72.600

€ 39.696
€ 45.500

extern door PWN, Waternet, Dunea,
Natuurmonumenten en provincies
Zeeland en Noord-Holland

Herstelmaatregelen voor
kalkmoeras in Zuid-Limburg.

Opgroeisucces kievitskuikens.

Glanshaverhooiland in het
heuvelland, een opmaat tot
herstelmaatregelen.

€
€

€
€

€
€

€ 129.996
€ 35.000

extern door provincie Limburg

voordeel heeft. In de bijeenkomsten wordt door de leden van de

€ 129.864
70.000

extern door Vogelbescherming,
Collectief NW Overijssel en provincies
Overijssel en Friesland

€ 150.000
€ 48.400

extern door provincie Limburg
Aanbesteding volgt in 2022

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.

COLOFON

Totaal BIJ12/provincies
Externe financiering
Resterend budget

€
€
€

987.321
321.900
1.779

Totaal inclusief externe financiering

€

1.311.000

+
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LNV kennisverspreiding
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
financiert de activiteiten van het kennisnetwerk voor

Kennisarticulatie (vergoedingen
stuurgroep, adviescommissie,
deskundigenteams,
ondersteuning uitwerking
kennisvragen)

Kennisverspreiding (nieuwsbrief
vakblad, rapporten en brochures,
veldwerkplaatsen, webinars,
website natuurkennis,
Engelstalige samenvattingen,
kennisverspreiding naar aanleiding van onderzoeksresultaten,
kennisverspreiding bestuur/beleid)

Ondersteuning en coordinatie
(organisatiekosten, administratie,
financien)

€

€

€

kennisarticulatie, kennisverspreiding, ondersteuning en
coördinatie, aanbestedingen en onderzoek, advies en
monitoring.

VERPLICHTINGEN UIT 2021 UITGEGEVEN IN 2022

221.732

Totaal uitgaven

162.519

268.027

Ondersteuning aanbestedingen
OBN onderzoek BIJ12

Onderzoek, advies en langjarige
monitoring OBN experimenten

€

€

52.020

€

120.865
825.162

+

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
financiert de activiteiten van het kennisnetwerk voor

kennisarticulatie, kennisverspreiding, ondersteuning
en coördinatie, aanbestedingen en onderzoek, advies en
monitoring.
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Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de VBNE en gefinancierd
door het ministerie van Economische Zaken en BIJ12
Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)

COLOFON
Princenhof Park 9
3972
Driebergen
EenNG
uitgave
van: Kennisnetwerk OBN / www.natuurkennis.nl
0343-745250

Foto voorkant: Muskusboktor (Gijs Kurstjens)

drs. W.A. (Wim) Wiersinga
Vormgeving:
Mariëtte Boomgaard, Ocelot Ontwerp
Adviseur Plein
van de kennis/
Programmaleider Kennisnetwerk
OBN
Samenstelling en redactie: Sandra Beekmans, Sofia Opfer,
0343-745255 / 06-38825303
Geert van Duinhoven, Irma Melse (VBNE) met input van de
w.wiersinga@vbne.nl

deskundigenteams

M. (Mark) Brunsveld MSc
Programma-medewerker Kennisnetwerk OBN
© VBNE,
2022
0343-745256
/ 06-31978590
m.brunsveld@vbne.nl

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.

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

Foto:Mark Zekhuis / Saxifraga

ontwikkeling+beheer natuurkwaliteit

Vereniging van bos- en
natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
0343-745250
S. (Sandra) Beekmans
programmamanager OBN
s.beekmans@vbne.nl

I. (Irma) Melse
programmasecretaris OBN
i.melse@vbne.nl
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