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Wat is het ‘Kennisnetwerk OBN’? 

• hét kennisnetwerk voor natuurherstel/herstelecologie 

 

• van beheerders, beleidsmakers en onderzoekers =  
‘Gouden’ driehoek zoals in Topsectorenbeleid 

 

• het netwerk voert onderzoeksprogramma uit én 
kennisverspreiding over natuurherstel en beheer 

 

• formele procedures en informeel halen én brengen 

 

• sinds 1989 LNV  Bosschap 2010-2013  VBNE 
2014-2018 met subsidies door IPO en EZ 



Ontwikkeling Kennisnetwerk OBN 

• OBN staat anno 2014 voor ‘Ontwikkeling en Beheer 
Natuurkwaliteit’ 

 

• in 1989 gestart door LNV als ‘Overlevingsplan Bos 
en Natuur’ 

 

• aanleiding: monitoring herstelmaatregelen gericht op 
tegengaan verzuring, vermesting en verdroging 

 

• in 25 jaar van ‘trial and error’ van afzonderlijke 
maatregelen naar ‘evidence based’ natuurherstel 



Ontwikkeling Kennisnetwerk OBN 

• (in 2006) van habitattypen (droge duin-graslanden) 
naar landschap (duin & kustlandschap) 

 

• van maatregel/patroon (plaggen) naar herstel van 
ecosysteem en processen (verstuiving) 

 

• van effectgericht naar integraal herstel van Natura 
2000 en/of leefgebieden 

 

• sinds 2012 van nationaal naar internationaal 



Beoogd doel 

• innovatief praktijkgericht (veld)onderzoek natuurherstel 
en beheer  effectiviteit 

 

• ontwikkeling én de verspreiding van die kennis 

 

• ten behoeve van Natura 2000, PAS, agrarisch 
natuurbeheer en ontwikkeling nieuwe natuur (natuur 
netwerk EHS) 

 

• samenwerking andere programma’s als STOWA, DP, 
NWO en PRW 



Bereikte resultaten 

• heidebeheer 
 voedselkwaliteit voor herbivore fauna; belang van akkers 

 

• vennen 
 tijdelijke droogval vergroot N-afvoer door nitrificatie  

 

• hoogveen 
 heterogeniteit gradiënt fauna; rol refugia 

 

• duinen 
 verstuiving  helm  emelten  tapuit 



Output 
• ca. 200 onderzoeksrapporten (t/m 2013) 
 
• adviezen bijv. Duinbranden Schoorl; Damherten AWD 
 
• nieuwsbrief in Vakblad NBL (4/jaar) 
 
• website www.natuurkennis.nl 
  

• NL artikelen DLN, Vakblad, H2O, NHM en Engelstalig 
internationaal wetenschappelijk (initiatief onderzoekers) 

http://www.natuurkennis.nl/


Organisatie 

• 2010: coördinatie/aanbesteding door het Bosschap 
 

• kern OBN: 7 Deskundigenteams (DT’s) voor ‘alle’ 
landschapstypen (FGR’s) van NL (niet de grote wateren) 
 

• in DT’s participeren ca. 110 beheerders, onderzoekers 
en beleidsmakers (7 provincies, 5 waterschappen etc.) 
 

• Adviescommissie voor afstemming, advies e.d. 
 

• uitvoering met partners als provincies, STOWA, SKB, 
Deltaprogramma, RCE, Waddenacademie, NWO etc. 



Wat doet een DT? 

DT’s: ‘motor’ van het Kennisnetwerk OBN 
• driehoek van beheer (vz.), onderzoek (vice-vz.), beleid 
 
• ontwikkelen onderzoeksvoorstellen (PvEW’s) 
 
• begeleiden/bespreken het onderzoek  bijsturing 
 
• geven goedkeuring aan eindrapporten (prestatieverkl.) 
 
• organiseren kennisverspreiding (± 10.000 euro/jaar) 
 
• bijeenk. 4/jr; beperkte vergoeding (vice)voorz. en secr. 



Werkwijze/kwaliteitsborging 

• ‘4-jarige’ kennisagenda: richting onderzoek 
 

• jaarplan(cyclus): ranking PvEW’s 
 

• openbare aanbesteding via Tendernet (i.s.m. DLG) 
 

• Beoordelingscommissie: DT + Bosschap + extern 
 

• co-financiering en medebegeleiding PRW, provincie 



Succesfactoren 

• vraaggestuurd: kennisbehoeften van beleid en beheer 
 Kennisagenda OBN 2014-2018 

 

• brede wetenschappelijke basis én geworteld in beheer 

 

• kennisoverdracht beleid, onderzoek en beheer 

 

• beoordeling door onafhankelijke deskundigen 

 

• koppeling aan maatschappelijke belangen: biomassa, 
kustveiligheid, waterbeheer, PAS, recreatie 



Inkomsten en uitgaven 

'Realisatie’ 2013 Begroot 2014 

Onderzoeksprojecten  ca.2.100.000 > 1.200.000 ??? 

Advisering (50%) 38.555 40.000 

Rapporten/drukwerk 12.000 25.000 

Kennisverspreiding 152.545 160.000 

Vergoedingen voor DT’s 182.379 270.000 

Kosten Bosschap/VBNE 197.543 215.000 

Kosten derden 122.557 90.000 

TOTAAL 2.805.579 > 2.000.000 



Herstel duindynamiek Schouwen 

• opdrachtnemer/projectleiding: Deltares 
 

• betrokken/co-financiers: NM, Provincie Zeeland, SBB 
(totaal 85.000 euro) 
 

• uitvoering: Alterra, Arens Bureau voor Strand- en 
Duinonderzoek, TNO 
 

• resultaat: inzicht sturende processen duindynamiek 
en plan herstelstrategie H2130 ‘Grijze duinen’ 
 

• belang provincie Zeeland: onderbouwde aanpak PAS  
herstel gevalideerd door kennisnetwerk OBN 



• rapporten, brochures, boeken 
 

• sleutels: vennen, beekvissen 
 

• veldwerkplaatsen (ca. 16/jr) (met website) 
 

• nieuwsbrief Vakblad (4x); toekomst digitaal 
 

• website www.natuurkennis.nl 
 

• > 10 workshops, symposia zoals SOVON-dag 

Activiteiten kennisverspreiding 

http://www.natuurkennis.nl/


• hét sturingsinstrument voor onderzoek en verspreiding 

 

• bindt de (3) partijen op gezamenlijk probleem en 
kennis ontwikkelen (efficiënt) 

 

• beleids- of beheeropgaven  kennislacunes  
kennisvragen  projecten (Jaarplan) 

 

• 2-3% van budget uitvoering besteden aan kennis 

Kennisagenda OBN 2014 - 2018 



4 Thema’s 

• behoud en beheer natuurgebieden = N2000, KRW 

 

• PAS herstelstrategieën 

 

• soortgericht beheer 

– beschermde soorten, exoten 

 

• Nationaal natuurnetwerk 

– agrarisch natuurbeheer, ecologische verbindingen 

Kennisagenda OBN 2014 - 2018 



Kennisagenda OBN 2014 - 2018 

Kennisagenda 

Praktijkkennis in de 
organisaties 

natuurbeheer 
organisatie 
bezoekers 

Opleiden 
HCA 
Onderwijs 
cursussen 

Ontmoeten en kennis 
delen 

beheerdersdag 
veldwerkplaatsen 
themabijeenkomsten 
CoP’s 

Kennisontwikkeling 
Programma OBN 
Stowa, SKB, STW 
NWO, BO 
…? 

Kennis ontsluiten en 
verspreiden 

OBN-site 
Vwp-site 
Praktijkadviezen 
Vakblad 
Ecotheek! 



Voor beheerders (NM, SBB, RWS, IFG, GL, VOG, ...) 

• doel realiseren: natuurherstel voor Natura 2000, 
KRW en EHS 

• effectiviteit van en kostenbesparing op beheer 

 

Voor onderzoekers 

• up-to-date houden en toepassen kennis 

• financieringsbron onderzoek 

Meerwaarde 



Voor beleid (rijk, provincies, waterschappen) 

• onafhankelijke toetsing op herstelstrategieën PAS 
 

• nakomen internationale verplichtingen: Natura 
2000, kwalitatief hoogwaardig natuurnetwerk en 
KRW doelen 
 

• monitoring effectiviteit investeringen in natuur 
 

• toegang tot gevalideerde hoogwaardige kennis 

Meerwaarde 



Discussie/vragen 




