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Aanbesteding OBN onderzoeken 2014
Ook in de nieuwe periode van het Kennisnetwerk OBN zullen onderzoeken worden
aanbesteed. Voor de periode 2014-2018 is het IPO (BIJ12) de nieuwe steunpilaar onder
het OBN, naast het ministerie van Economische Zaken. DLG zal de aanbestedingen
verzorgen, met gebruik van TenderNed. Voor 2014 gaat het om de volgende
onderzoeken, die allen openbaar worden aanbesteed. De aanbesteding van de eerste
twee onderzoeken worden voor de zomer afgerond, de twee daaropvolgend na de
zomer, en de laatste zal net na de zomer worden afgerond. U kunt de inhoud van de
betreffende onderzoeken nalezen in het OBN jaarplan 2014.

Titel onderzoek
Heideherstel door middel van slow release mineralengift (OBN2014-58-DZ)
Herstel en ontwikkeling van laag dynamische, aquatische
systemen in uiterwaarden (OBN-2014-63-RI)
Onderzoek naar effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen
(OBN-2014-61-LZ)
Evaluatie omgang effecten overmatige voedingsstoffen (OBN2014-60-NZ)
Mergelgroeven en rotsen (OBN-2014-64-HE)
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Jubileumsymposium OBN 'Kennis maken voor Natuurkwaliteit'
In 2014 bestaat het OBN-kennisnetwerk 25 jaar en dat is een goed moment om terug te
blikken op de bijdrage van OBN aan natuurherstel en -beheer in Nederland. Het is ook
een goed moment om, samen met de bestaande en nieuwe partijen die OBN dragen,
vooruit te kijken naar de actuele opgaven rond natuurkwaliteit en de rol die kennis hierin
kan spelen. Dit willen we doen tijdens een symposium waarin ‘kennis maken’ en
‘kennismaken’ voor natuurkwaliteit centraal staat. Het symposium vindt plaats op
donderdagmiddag 26 juni bij de Boerinn te Kamerik. U kunt zich aanmelden.
Informatie over de inhoud en het programma vindt u op de website.
m.dewith@vbne.nl
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Nu aanmelden voor workshops: Samen effectief invasieve exotische
planten bestrijden
Invasieve exotische planten zijn een groeiend probleem in bos- en natuurbeheer. Vaak
bedreigen ze de beheerdoelstellingen en de kosten om ze te bestrijden lopen steeds
hoger op. Daarom organiseren we nu drie middagen voor beheerders om samen
effectieve bestrijdingsmethoden te bespreken en praktijkkennis te delen. De middag
start met presentaties over bestrijdingsstrategieën van Henk Siebel
(Natuurmonumenten) en Johan van Valkenburg (Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit). Daarna is er alle ruimte om praktijkervaringen uit te wisselen.
De workshops vinden plaats op:
dinsdag 27 mei 2014 van 13:00 tot 17:00 uur, Johannes Post kazerne te Havelte
woensdag 28 mei 2014 van 13:00 tot 17:00 uur, Generaal majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne te
Oirschot
maandag 2 juni 2014 van 13:00 tot 17:00 uur, Du Moulin kazerne te Soesterberg
Aanmelden via info@vbne.nl, graag vóór 19 mei. Deelname is gratis. Vermeld bij de aanmelding de gewenste
datum en de soortgroep die in uw terreinen de meeste problemen oplevert (bomen, struiken,
water/oeverplanten, ruigtekruiden).
a.reichgelt@vbne.nl

Veldwerkplaatsen weer van start
Voor 2014 is een nieuwe programma met veldwerkplaatsen samengesteld. De manier
om uw kennis op het gebied van bos- en natuurbeheer op peil te houden. Een van de
veldwerkplaatsen gaat over vennen in een veranderend klimaat, waarbij onder andere de
maatregel 'droogval'zal worden toegelicht. Deze vindt plaats op 3 september.
www.veldwerkplaatsen.nl

OBN Jaarverslag en OBN Kennisagenda
Zojuist is het OBN Jaarverslag 2013 gereed gekomen. Daarnaast is de Kennisagenda
voor de periode 2014-2018 vastgesteld. Daarin staan de programmatische speerpunten
wat betreft het OBN onderzoek de komende periode.
www.natuurkennis.nl

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
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