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Eén van de grote krachten achter het OBN-
netwerk èn de organisatie van zowel het
derde als het vierde OBN-symposium was
Hans Esselink. Op 30 augustus 2008 is hij
plotseling overleden. Hans was één van
de eerste en meest kleurrijke leden van het
kennisnetwerk OBN. In zijn werk was hij
gedreven en overtuigend, maar ook samen-
bindend. Natuurherstel heeft door zijn fauna-
inbreng een nieuwe impuls gekregen. Zijn
inbreng in het netwerk, de opschaling van
standplaats naar landschapsschaal en bij het
totstandkomen van dit symposium, als
enthousiast persoon en als vakman, was
groots en vinden we ook terug in meerdere
artikelen in dit nummer van De Levende
Natuur.

Ontwikkeling van het kennisnetwerk
Niet alleen nationaal, maar ook internationaal
staat momenteel het behoud van biodiversi-
teit hoog op de agenda. Door de implemen-

OBN: verbreding naar
landschapsschaal krijgt vorm

Het vierde OBN symposium had als thema ‘Van Standplaats naar Landschap’.

Honderden terreinbeheerders, waterschappers, beleidsmakers, onder-

zoekers en adviseurs die betrokken zijn bij het herstel van de Nederlandse

(en Belgische) natuur namen deel aan dit symposium op 4 november 2008.

Het symposium werd door Stichting Bargerveen, directie Kennis van het

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Communicatiebureau

de Lynx georganiseerd om de voortgang in de kennisontwikkeling en eerste

resultaten te verspreiden van het eind 2006 verbrede OBN. Dit artikel

schetst kort de ontwikkeling en nieuwe taken van het kennisnetwerk OBN.

Anne-Marie de Wee

tatie van de Vogelrichtlijn (1979) en Habitat-
richtlijn (1992) is de noodzaak voor Neder-
land om vorm te geven aan een duurzame
instandhouding van habitats en soorten
verhoogd. Naast het internationale beleid is
nationaal de realisatie van de ecologische
hoofdstructuur (EHS) een belangrijk doel
voor het natuurbeleid (ministerie LNV, 1985).
Om de biodiversiteitsdoelstelling te kunnen
realiseren, is het nodig dat het land slim
wordt ingericht en natuurbeheer op maat
wordt uitgevoerd. Daarbij is innovatieve
kennis over milieucondities en natuurlijke
processen een voorwaarde; het kennisnet-
werk OBN is hèt platform waar de kennis
ook daadwerkelijk wordt gegenereerd en ver-
taald naar de praktijk van het natuurbeheer,
zoals in het verleden is bewezen.
Eind jaren tachtig is het besef ontstaan dat
het brongerichte beleid voor bescherming
van gebieden tegen verzuring, vermesting en
verdroging niet snel genoeg tot resultaten

leidde. Naast brongerichte maatregelen,
waren effectgerichte maatregelen nodig om
soorten en gemeenschappen in Nederland te
behouden zolang de milieukwaliteit nog niet
op orde was. Dat leidde in 1989 tot de start
van de regeling Effectgerichte Maatregelen
(EGM), in 1995 uitgebreid tot het Overlevings-
plan Bos en Natuur (OBN). Het OBN-net-
werk is ingesteld door het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Gerekend vanaf 1989 is het OBN dit jaar 20
jaar actief. Het is een succesvol kennisnet-
werk in de strijd tegen de gevolgen van ver-
zuring, verdroging en vermesting. Dit komt
vooral omdat het een combinatie is van ener-
zijds onderzoek om inzicht te krijgen in de
effecten van aantastende factoren op sleutel-
processen en soorten en anderzijds monito-
ring en evaluatie van de effecten van uit-
gevoerde herstelmaatregelen en waar nodig
verder verbeteren van maatregelen of ontwik-
kelen van nieuwe maatregelen. Vanwege
de goede resultaten is in 1995 besloten tot
voortzetting van de regeling EGM tot ten-
minste 2010.
De kennisontwikkeling vond en vindt plaats
in deskundigenteams (kader 1), waarin
terreinbeheerders en onderzoekers nauw
samenwerken. De uitgevoerde effectgerichte
maatregelen hebben inmiddels geresulteerd
in terugkeer of toename van talrijke bedreigde
soorten (Bekker & Lammerts, 2002). Voor
een aantal ecosysteemtypen is inmiddels vrij
goed bekend welke effectgerichte maatrege-
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Kader 1.
Deskundigenteams

Per landschapstype is er
een deskundigenteam.

Hierin werken medewer-
kers (specialisten en
beleidsmakers) van

onderzoeksinstituten en
natuurbeheerorganisa-

ties samen. Zij stemmen
af welke onderzoeken de
meeste prioriteit hebben.

Van elk deskundigen-
team is de voorzitter

aangegeven.
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len succesvol kunnen zijn. Voor andere eco-
systeemtypen, voor bedreigde soorten die
nog niet toenemen en voor de fauna is de
kennisontwikkeling over de gevolgen van
aantastingen en de effectiviteit van herstel-
maatregelen nog in volle gang. Voor zowel
het herstel van standplaatscondities die
worden aangestuurd door processen op
landschapsschaal (bijvoorbeeld grondwater-
stromingen), als voor de fauna was opscha-
ling van OBN van standplaatsschaal naar
landschapsschaal nodig, waarvoor ook
nieuwe kennis ontwikkeld moet worden
(Verberk et al., dit nummer).

OBN breidt uit
Oorspronkelijk was het kennisnetwerk opge-
bouwd om kennis te ontwikkelen die nodig
is voor de uitvoering van effectgerichte maat-
regelen. Eind 2006 is de doelstelling van het
kennisnetwerk vernieuwd en ‘verbreed’: de
beleidsvelden soortenbeleid, Natura 2000 en
de inrichting van de EHS zijn toegevoegd.
Bovendien zijn de deskundigenteams (de
basis van het hele netwerk) niet meer gecon-
centreerd rond natuurtypen, maar rond land-
schapstypen en is het onderzoek verruimd
naar landschapsschaal. In 2006 is de naam
van het netwerk gewijzigd in Ontwikkeling en
Beheer Natuurkwaliteit (OBN).
Een positief gevolg van de verbreding is bij-
voorbeeld de manier waarop gezamenlijk
wordt gewerkt aan de oplossing (zowel
inhoudelijk als juridisch) van de stikstofpro-
blematiek. De meeste Natura 2000-gebieden
(maar niet alleen de Natura 2000-gebieden!)
lijden onder een te hoge stikstofdepositie
vanuit de lucht, waardoor de daarvoor gevoe-
lige habitattypen achteruit gaan in areaal of
verslechteren in conditie.
Effectgerichte maatregelen, zoals het plaggen
van heide, kunnen een nuttig instrument zijn
in het verminderen van de gevolgen van stik-
stofdepositie. Het kabinet heeft o.a. de aan-
beveling overgenomen met betrekking tot
het opstellen van een handreiking voor
beoordeling van activiteiten die stikstofdepo-
sitie in Natura 2000-gebieden veroorzaken.
Een proeve van de door de LNV-Taskforce
Ammoniak beoogde handreiking is opgesteld
in overleg met provincies en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. De handreiking
bevat nadrukkelijk geen generieke grenswaar-
den of andere bepalingen, maar wel aanwij-
zingen voor de beoordeling van bestaand
gebruik en voorgenomen activiteiten in of in
de omgeving van Natura 2000-gebieden die
stikstofdepositie veroorzaken.
Het is aan het bevoegd gezag om maatwerk
te leveren bij de beoordeling van (voorgeno-

men) activiteiten en daarbij zoveel mogelijk
relevante factoren te betrekken. Een inhoude-
lijke oplossing om de stikstofdepositie terug
te dringen, ligt binnen handbereik, maar aan
de juridische verankering daarvan moet nog
worden gewerkt.

Nieuwe taken
Het nieuwe netwerk OBN heeft als taak:
• het ontwikkelen van maatregelen die de
duurzame instandhouding van de habitats in
Natura 2000-gebieden kunnen bevorderen,
incl. het adviseren over beheervraagstukken
in het kader van Natura 2000;

Kader 2. Nuttige websites

Natura 2000:
www.rbnatura2000.nl
Regiebureau Natura 2000 gaat over de inter-
bestuurlijke samenwerking voor Natura 2000.
www.minlnv.nl/natura2000 Hier staat veel
algemene en achtergrond informatie, met
een doorklik naar: gebiedendatabase, habi-
tattypendatabase en soortendatabase; Vogel-
richtlijn en Habitatrichtlijn.
www.natura2000beheerplannen.nl Site met
alleen de plannen waar DLG deze opstelt.
natura2000steunpunt@minlnv.nl Voor vragen
van bevoegde gezagen t.a.v. Natura 2000.
www.ec.europa.eu/environment/nature Site
van de Europese Commissie met o.a. Vogel-
richtlijn en Habitatrichtlijn
www.eurosite-nature.org Europese natuur-
bescherming, wil uitwisseling van kennis
over natuurbeheer bevorderen.

OBN:
www.natuurkennis.nl Onder ‘contact’ staan
de gegevens per deskundigenteam. Verder is
veel informatie per landschapstype te vinden.
www.natuurkwaliteit.nl Diverse kennis over
natuur: wetenschappelijke kennis, veldken-
nis en ervaringskennis, kennis over beleid
en regelingen en actuele kennis met betrek-
king tot symposia en congressen.
www.beheerdersnetwerken.nl is onderdeel
van het project ‘Doelgericht Natuurbeheer’
van het ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Voedselkwaliteit.

Biodiversiteit:
www.milieuennatuurcompendium.nl Milieu
en natuur in cijfers
www.nederlandsesoorten.nl Nederlands
soortenregister, o.a. naamgeving en voorkomen
www.natuurloket.nl Overzicht verspreiding
beschermde dieren en planten in Nederland
www.gegevensautoriteitnatuur.nl site is in
opbouw, met o.a. Nationale Databank Flora
en Fauna (NDFF) en Ecogrid.
www.ecnc.nl European Centre for Nature
Conservation zet zich in voor biodiversiteit.

• het ontwikkelen van maatregelen die de
waardevolle levensgemeenschappen in de
ecologische hoofdstructuur in zijn geheel
verder ontwikkelen;
• het integreren van inrichting en soorten-
beleid in de kennisontwikkeling;
• het integreren van maatregelen ten behoeve
van soorten in de bestaande gebiedenmaat-
regelen;
• kennisontwikkeling ten behoeve van inrich-
ting van voormalige landbouwgronden.
Bij de uitvoering van hydrologische herstel-
maatregelen in en om natuurterreinen spelen
de waterschappen uiteraard een belangrijke
rol. Op dit moment heeft het netwerk OBN
geen specifieke inhoudelijke watertaak, maar
wel de ambitie om de band met de waterwe-
reld te verstevigen. Mede daarom maken
medewerkers van waterschappen nu deel uit
van de deskundigenteams.
Doorwerking van in OBN-verband ontwik-
kelde kennis naar onderwijs en het werkveld
van natuurbeheer en -beleid is cruciaal en
verdient ook de komende tijd meer aandacht.
Via het programma Natuurkwaliteit van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit wordt hard gewerkt aan de kop-
peling met onderwijs. Voor de kennisdoor-
stroming naar het beheer is de nieuwe web-
site Natuurkwaliteit (kader 2) ontwikkeld,
zodat wetenschappelijke kennis, veldkennis
en kennis over beleid en regelingen binnen
één portaal zijn gebundeld.
Door de decentralisatie van natuurbeleid
naar de provincies in het kader van de Wet
Inrichting Landelijk Gebied (WILG) wordt het
Programma Beheer (PB) herzien. Het nieuwe
PB kan wellicht een mogelijkheid bieden om
de uitvoering van in het OBN-netwerk onder-
zochte maatregelen onder te brengen.
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