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Aanbestedingen Jaarplan 2016 gestart
In het OBN jaarplan 2016 staan de onderzoeken beschreven die OBN dit jaar
aanbesteedt met behulp van TenderNed. De eerste aanbesteding is op 24
februari gepubliceerd. Het gaat om OBN-2016-81-HE ‘Uitbreiding en herstel
kwaliteit van Veldbies-Beukenbossen (H9110)’. De deadline voor
inschrijvingen is 23 maart. Voor de andere onderzoeken is nog geen duidelijke
planning te geven, mede door de gesprekken over cofinanciering die
momenteel plaatsvinden. Houdt u de websites natuurkennis.nl en vbne.nl in de
gaten.

Bestel nu nieuwe brochure over herstel vochtige
bossen
Het OBN Deskundigenteam Nat zandlandschap heeft recent de brochure
‘Tussen verdrogen en nat gaan’ gepresenteerd. Vochtige bossen behoren tot
de soortenrijkste en meeste bedreigde bossen in Nederland. Ongeveer 40%
van het Nederlandse bosareaal ligt op van oorsprong vochtige plekken. Helaas
is door verdroging, vermesting en verzuring van het specifieke karakter van
veel vochtige bossen weinig meer over. Dat verklaart de relatieve
onbekendheid van dit type. Met de brochure komt hier verandering in, met
onder andere veel aandacht voor herstel en ontwikkeling. De brochure is
geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en provinciale
beleidsambtenaren, om hen te stimuleren vochtige bossen met meer aandacht
te bekijken. U kunt een exemplaar bestellen via info@vbne.nl of downloaden
via natuurkennis.nl

Nieuw OBN rapport Beheer en richting van
mergelgroeven en rotsen
Zojuist is een nieuw OBN rapport verschenen over beheer en inrichting van
mergelgroeven en rotsen. Op basis van bestaande kennis en ervaringen zijn
zo concreet mogelijke adviezen geformuleerd voor inrichting en beheer van
mergelgroeves en rotswanden in Zuid-Limburg. Hierbij ligt de focus op de
specifieke kalkgebonden natuurwaarden en dan vooral die soorten en
gemeenschappen waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid
heeft (Natura 2000). De gepresenteerde adviezen vervangen het eerdere
concept ‘Verborgen Valleien’ dat zich niet meer goed verhield
met veiligheidseisen en het behalen van de (Europese) doelstellingen voor
natuurbehoud in mergelgroeves. U kunt het rapport downloaden via
natuurkennis.nl of bestellen via info@vbne.nl

Nieuw OBN advies over natuurontwikkeling Dannemeer
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Staatsbosbeheer heeft het OBN-deskundigenteam Laagveen- en
Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer
van het Dannemeer. Dit is een gebied in Noordoost-Groningen waar
voormalige landbouwgronden zijn heringericht voor de natuur. De vraag was
met name gericht op de mogelijke invloed van hoge concentraties van
ijzerzwavelverbindingen (‘pyriet’) in de bodem op natuurontwikkeling. Uit
eerder vegetatiekundig onderzoek is bekend dat op dergelijke locaties
begroeiing moeilijk op gang komt. Het advies gaat vooral in op peilbeheer en
hoe rietontwikkeling op gang te krijgen. U vindt het advies op natuurkennis.nl
Mocht u zelf advies een advies kunnen gebruiken over een bepaalde
beheerkwestie in uw terrein, neemt u dan contact op met de secretaris van het
betreffende Deskundigenteam of via m.brunsveld@vbne.nl

Nu te bestellen Themanummer Heuvelland
Recent is in samenwerking met het OBN Deskundigenteam Heuvelland het
themanummer ‘Heuvelland’ verschenen, een gezamenlijke uitgave van De
Levende Natuur en het Natuurhistorisch Maandblad. Hierin leest u over recent
OBN onderzoek, maar ook onderzoek van het Vlaamse INBO en
beheerervaringen in het aangrenzende Belgische ‘Heuvelland’ komt aan bod.
De specifieke problemen waarmee het Heuvelland wordt geconfronteerd en
oplossingen worden gepresenteerd in een groot aantal artikelen. Bent u
geïnteresseerd in dit nummer en kunt u deze kennis in uw werk gebruiken?
Bestel dan een nummer via info@vbne.nl

Rapport monitoring kerven in Zuid-Kennemerland
uitgebracht
In de Noordwestkern van Nationaal Park Zuid-Kennemerland wordt nu voor
het eerst in Nederland op zeer grote schaal geëxperimenteerd met het op
gang brengen van zeereepdynamiek en aansluitend het reactiveren van
achterliggende paraboolduinen. In maart 2013 zijn 5 grote kerven in de
zeereep gemaakt, nadat de achterliggende paraboolduinen al in 2012 kaal zijn
gemaakt. In onderzoek, mede mogelijk gemaakt door OBN, zijn de effecten
van meteorologische condities en het kerven en kaalscheren van de
zeereepzone op de samenstelling van bodemwater onderzocht. Daarmee is
kennis vergaard die beheerders helpen om dit soort ingrijpende maatregelen
meer en duurzamer effect te doen sorteren. U vindt het rapport op
natuurkennis.nl.

Kaartmateriaal DNA van de rivier beschikbaar
Vanuit 'Smart Rivers' is een werkmap gemaakt met posters van de
verschillende Nederlandse riviertrajecten. Op de posters worden
inrichtingsprincipes beschreven die aansluiten bij de eigenheid van de
verschillende riviertrajecten: werken binnen het ‘DNA van de rivier’. Deze
posters kunnen van pas komen bij kwaliteitsvraagstukken rond het
Deltaprogramma Rivieren of de Kaderrichtlijn Water, maar ook binnen
individuele projecten die momenteel overal in het rivierengebied spelen. Het
Kennisnetwerk OBN en de VBNE zijn ondersteuners van Smart Rivers. De
succesvolle cursussen eind vorig jaar over kwaliteitsborging in rivierprojecten
zijn mede mogelijk gemaakt door de hiervoor genoemde partijen en
Staatsbosbeheer. Voor meer info zie www.smartrivers.nl. Wanneer u de
werkmap goed kunt gebruiken in uw werk, kunt u deze kosteloos bestellen via
info@vbne.nl

OBN en de provincies
Door de decentralisatie van het natuurbeleid hebben de provincies een
belangrijke rol in de vraag naar kennis over natuurbeheer en -herstel. Hiermee
samenhangend hebben de provincies in het huidige OBN programma 20142018 de financiering van het onderzoeksbudget op zich genomen. Deze
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vraagarticulatie vanuit de provincies komt echter niet vanzelf op gang. Hoe dat
te organiseren was precies het onderwerp van een discussiemiddag hierover
op 23 februari jl., met bijna alle provincies. Het bleek dat provincies vaak nog
geen kennisagenda hebben. En veel provincies zijn nog niet bekend met
de met de meerwaarde van het Kennisnetwerk OBN. OBN zal zich de
komende periode dan ook nog nadrukkelijker presenteren bij provincies.

Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren
(VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG DriebergenRijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl

Het Kennisnetwerk OBN wordt
gefinancierd door het
ministerie van Economische
Zaken en BIJ12.
www.natuurkennis.nl
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