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Twee openstaande OBN aanbestedingen
 

Momenteel zijn er nog twee aanbestedingen voor OBN onderzoek die openstaan. Dit
zijn OBN-2014-60-NZ ‘Evaluatie omgang effecten overmatige voedingsstoffen’ en OBN-
2014-61-LZ ‘Onderzoek effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen’. De
sluitingsdata voor inschrijving zijn respectievelijk 11 september en 18 september.
 
 www.tenderned.nl  
 

 
Beheeradvies Ameland
 

Een delegatie vanuit het OBN deskundigenteam Duin- en Kustlandschap heeft een
advies uitgebracht over uitvoering van het beheerplan voor de Oerderduinen op
Ameland. De beheerder van het gebied It Fryske Gea wilde graag advies over hoe de
benoemde beheermaatregelen zo effectief mogelijk uit te voeren. De maatregelen
betreffen het herstel van de sterk verruigde grijze duinen. Het beheeradvies is hier te
lezen.
 
Heeft u zelf behoefte aan een advies over een actueel beheervraagstuk, neem dan contact op met het
betreffende deskundigenteam.
 
 www.natuurkennis.nl 
 

 
STOWA en OBN organiseren veldwerkplaats over duindynamiek
Schouwen
 

De STOWA en Rijkswaterstaat organiseren in samenwerking met OBN een tweedaagse
workshop ‘Dynamisch kustbeheer in het Zuidwestelijke deltagebied’ op 10 en 11
september. Het programma bevat presentaties en twee excursies naar het
Verklikkerstrand en de Kop van Schouwen. Op deze laatste locatie wordt het
OBN onderzoek naar herstelmogelijkheden voor duindynamiek in de Westerduinen op
Schouwen toegelicht. Het programma en overige informatie is hier te vinden. Het is
mogelijk je op te geven voor één van de twee dagen.
 
 www.stowa.nl 
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Publicatie boek over de natuur van de Nederlandse kust

 

Binnenkort verschijnt het boek ‘De natuur van de kust; tussen aangroei en afslag’, dat
onder redactie en met medewerking van het OBN deskundigenteam Duin- en
Kustlandschap tot stand is gekomen. Het boek gaat over het huidige en toekomstig
natuurbeheer van de zandige kust in relatie tot de zeekerende functie. Met een visie
waarin de door het deskundigenteam vergaarde kennis over kustecosystemen
geïntegreerd is.
 
De voorintekening via de webshop van Natuurmedia is al gestart en loopt tot 1 oktober. Geinteresseerden
kunnen daar alvast een boek reserveren. Daarnaast zullen door de VBNE onder de duin- en kustbeheerders
binnen het OBN netwerk gratis exemplaren worden verspreid.
 
 www.natuurmedia.nl 
 

 
Ouderdom ooibossen in beeld gebracht
 

In het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat worden momenteel afspraken gemaakt
welke vegetatie uit de stroombaan verwijderd moet worden om bij hoogwater geen
belemmeringen voor de doorstroming te veroorzaken. Om de beheerders in de
uiterwaarden te ondersteunen heeft het deskundigenteam Rivierenlandschap Alterra
opdracht gegeven de ouderdom van ooibossen in de stroombaan van de Maas en
Rijntakken in beeld te brengen. Deze informatie kunnen beheerders gebruiken om een
goede afweging te maken over het verwijderen van bomen en struiken uit de
stroombaan. Op deze manier kan mogelijk oud ooibos gespaard worden. Oud ooibos is doorgaans
soortenrijk. Er komen bijvoorbeeld zeldzame mossen voor, en ook de bronfunctie is van belang als bron voor
het koloniseren van nieuwe bossen in het winterbed. De kaarten zijn te vinden op www.natuurkennis.nl
 
 www.natuurkennis.nl 
 

 
Geslaagd OBN jubileumsymposium
 

Op 26 juni jl. heeft het OBN jubileumsymposium plaatsgevonden. Het Kennisnetwerk
OBN bestaat dit jaar 25 jaar. Die middag is teruggekeken maar vooral ook
vooruitgekeken naar een nieuwe OBN periode. Het gevarieerde programma, de
prachtige locatie in Kamerik, de meer dan 200 deelnemers, de interessante sprekers en
niet te vergeten het mooie weer hebben tot een geslaagd symposium geleid! In
deelsessies over de rol van soortgericht beheer, de PAS, maar ook discussies over
agrarisch natuurbeheer werd een blik geworpen op de invulling van een nieuwe periode.
In september wordt het verslag gepubliceerd op www.natuurkennis.nl.
 
Ter ere van het 25-jarig jubileum is een prachtig magazine uitgebracht. Deze is gratis op te vragen via
info@vbne.nl
     
 www.natuurkennis.nl  
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3972 NG Driebergen-Rijsenburg
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